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1. ประวัติความเป็นมา  นโยบายหรือเป้าหมายของโรงเรียน 
1.1 ประวัติความเป็นมาของโรงเรียน 
โรงเรียน ธีรศาสตร์ ตั้งอยู่เลขที่ 37/3 หมู่ 16  ถนน แสงชูโต ต าบลท่าผา  อ าเภอบ้านโปุง จังหวัด

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

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

โรงเรียนธีรศาสตร์ เป็นโรงเรียนในเครือคาทอลิกสังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ เขตราชบุรี 
(โรงเรียนในเครือคาทอลิก สังฆมณฑลราชบุรี) ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี  เปิดการสอนประเภทสามัญศึกษา 
ระดับชั้นก่อนประถมศึกษาถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

สังฆมณฑลราชบุรี โดยมุขนายกเปโตร คาเร็ตโต มีนโยบายย้าย “โรงเรียนไพบูลย์วิทยา” ซึ่งตั้งอยู่
บริเวณวัดคาทอลิกแม่พระเป็นที่พ่ึง ท่าหว้า ต.ท่าไม้ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี มาอยู่ที่บริเวณวัดคาทอลิกแม่
พระถวายองค์ในพระวิหาร ลูกแก ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรีและเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น “โรงเรียนธีรศาสตร์” 
โดยมอบหมายให้บาทหลวงเซี่ยงเก็ง มุ่ยเส็ง ด าเนินการก่อสร้างโรงเรียนซึ่ง “อักแนสประชุม วังตาล” ได้ถวาย
ที่ดินให้กับสังฆมณฑลราชบุรี และ “เทเรซา ช้อย แสงเทียน” ได้ถวายเงินสร้างอาคารเรียนหลังแรก จนได้รับ
อนุญาตให้เปิดท าการสอนระดับประถมศึกษาแบบสหศึกษา ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 ในปีการศึกษา 
2512 มีจ านวนนักเรียน 248 คน ครู 9 คน และได้รับอนุญาตให้ใช้อาคารเรียนหลังที่ 1 (อาคารเทเรซา ช้อย 
แสงเทียน)  
ปีการศึกษา 2513 ได้รับอนุญาตให้ขยายชั้นเรียนจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  7    
ปีการศึกษา 2514 ได้รับอนุญาตให้ขยายชั้นเรียนจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 แบบสหศึกษา 
ปีการศึกษา 2517 ได้รับอนุญาตให้เปิดสอนระดับอนุบาล 1-2   
ปีการศึกษา 2519 ได้รับอนุญาตให้ใช้อาคารเรียนหลังที่ 2 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น   

(อาคารอักแนสประชุม  วังตาล)   
ปีการศึกษา 2523 ได้รับอนุญาตให้ใช้อาคารเรียนหลังที่ 3 เป็นอาคารคอนกรีตชั่วคราว  ชั้นเดียว

(อาคารยุพิน  จิตต์เจริญ) 
ปีการศึกษา 2526 ได้รับอนุญาตให้ใช้อาคารเรียนหลังที่ 4 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น 

(อาคารยอแซฟ) 
ปีการศึกษา 2528 ได้รับอนุญาตให้ใช้อาคารเรียนหลังที่ 5 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น 

(อาคารยวงบอสโก)   
ปีการศึกษา 2531  ได้รับอนุญาตให้ต่อเติมอาคารเรียนหลังที่ 1 (อาคารเทเรซา ช้อย แสงเทียน)  และ 

อาคารเรียนหลังที่ 5 (อาคารยวงบอสโก) จากอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  2  ชั้นเป็น
อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  3 ชั้น 

ปีการศึกษา 2532 ได้รับอนุญาตให้ใช้อาคารเรียนซึ่งต่อเติมจากอาคารเรียนหลังที่ 1 และ 2  เป็น 3 ชั้น 
ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเปิดท าการสอนก่อนประถมเป็นอนุบาลปีที่ 1-3 
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ปีการศึกษา 2535 รื้อโรงพลศึกษาหลังเล็กเพ่ือก่อสร้างห้องสมุดมาตรฐาน เป็นอาคารถาวรชั้นเดียว 

เสร็จสมบูรณ์เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2536 
ปีการศึกษา 2536 ปรับพ้ืนที่ข้างสนามฟุตบอลด้านหลังโรงเรียนติดคลองชลประทาน และท าการ 

ก่อสร้างโรงยิมเนเซี่ยม ซึ่งได้รับงบประมาณมาจากสังฆมณฑลราชบุรี 
ปีการศึกษา 2537 เริ่มรื้อห้องน้ าอาคาร 3 ซึ่งเป็นอาคารอนุบาล เพ่ือสร้างสระว่ายน้ า และอาคาร 8 

เหลี่ยม เพื่อใช้เป็นอาคารเอนกประสงค์  
ปีการศึกษา 2538 ปรับห้องสมุดประถมเป็นห้อง Computer ระดับมัธยม ส่วนห้อง Computer เดิม

ใช้เปิดสอนระดับประถม 1-6 
ปีการศึกษา 2539 จัดท าปูายโรงเรียนข้างถนนแสงชูโต โดยท าเป็นปูายมีฐานเป็นเหล็กที่มีความมั่นคง

แข็งแรงถาวร  รวมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์และการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ แก่
นักเรียนและผู้ปกครอง 

ปีการศึกษา 2540 ท าหลังคากันแดด กันฝนบริเวณอาคารยวงบอสโก อาคาร  8 เหลี่ยมและสระว่ายน้ า  
รวมทั้งการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งอ านวยความสะดวกต่อการท างานของครู 

ปีการศึกษา 2541  ปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ ห้องเรียน โรงอาหาร  รวมทั้งการ
สร้างสนามเด็กเล่นส าหรับนักเรียนและปรับปรุงอาคารสถานที่ส าหรับนักเรียน
อนุบาล 

ปีการศึกษา 2542 ปรับปรุงห้องสุขา ห้องสมุด ห้องประชุม  รวมทั้งได้รับอนุญาตให้ใช้อาคารเรียนหลัง
ที่ 6 (อาคารอันนา) เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ชั้น เป็นอาคารอนุบาล 1 และ
ห้องศูนย์การเรียนรู้อนุบาล และได้รับอนุญาตให้รับนักเรียนได้สูงสุดไม่เกิน 9 ,523 
คน  และสร้างบ้านพักรับรอง 2 ชั้น ส าหรับเป็นที่พักบุคลากรของโรงเรียน  ในปี
การศึกษา 2542 มีการก่อตั้งชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนธีรศาสตร์ด้วย 

ปีการศึกษา 2543 สร้างสนามเด็กเล่นเพิ่มเติม และด าเนินการเช่าที่ดินของการทางรถไฟเพ่ือน าไปสร้าง
แปลงเกษตรด้านหน้าโรงเรียนติดทางรถไฟเพ่ือให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริง 

ปีการศึกษา 2544 ปรับปรุงวงโยธวาฑิตของโรงเรียน โดยการจัดซื้อเครื่องดนตรีเพิ่มเติม  
ปีการศึกษา 2545  จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เพิ่มเติมส าหรับนักเรียน และครู 
ปีการศึกษา 2546 ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) 

ได้เข้าตรวจเยี่ยม ระหว่างวันที่ 18 – 20 กุมภาพันธ์ 2547 ทั้งด้านผู้เรียน ด้าน
ครูผู้สอนและด้านผู้บริหาร ผลการประเมินคือมีคุณภาพอยู่ในระดับดี  ทุกมาตรฐาน 
ทั้งระดับก่อนประถมศึกษา (ปฐมวัย) และการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ปีการศึกษา 2549 ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) 
ได้เข้าตรวจเยี่ยม ระหว่างวันที่ 21 – 22 และ 25 ธันวาคม 2549  ผลการตรวจ
เยี่ยม คือ ผลการจัดการเรียนของโรงเรียนได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ทุก
มาตรฐาน ทั้งระดับก่อนประถมศึกษา (ปฐมวัย) และการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ปีการศึกษา 2550    สร้างหลังคาด้านหน้าสระว่ายน้ า และหลังคาเชื่อมระหว่างห้องสมุดกับอาคาร
อักแนส 

ปีการศึกษา 2551  จัดสร้างอาคารเรียน 5 ชั้น(อาคารเปาโล) เพ่ือเป็นห้องประกอบการต่างๆและห้อง
ประชุม สร้างห้องน้ าหญิง สร้างห้องคอมพิวเตอร์ระดับประถม  และห้อง
คอมพิวเตอร์ระดับมัธยมใหม่  

ปีการศึกษา 2552 ท าหลังคาเชื่อมระหว่างอาคารยอแซฟกับอาคารอักแนส เพ่ือรองรับส าหรับเป็น 
โรงอาหารและลานท ากิจกรรมส าหรับอนุบาล 
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ปีการศึกษา 2553    ปรับปรุงและสร้างสุขาอนุบาล รวมทั้งการปรับปรุงห้องสมุด การติดตั้งโปรแกรม
รองรับการยืมคืนหนังสือและโปรแกรมการเข้าออกของนักเรียนอนุบาลด้วยระบบ
บาร์โค้ด  

ปีการศึกษา 2554 ปรับปรุงภูมิทัศน์ จัดท าและพัฒนาระบบสารสนเทศแหล่ งเรียนรู้ภายในและ
ภายนอกโรงเรียนรวมทั้งการก าหนดและประกาศอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของ
โรงเรียนและสร้างหลังคาโดมระหว่างอาคารเทเรซาและอาคารอักแนส ด้วย
งบประมาณ 5,000,000 บาท  ในปีเดียวกันนี้บาทหลวงวุฒิชัย อ่องนาวา ได้ย้าย
ออกจากต าแหน่ง ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต-ผู้อ านวยการ และบาทหลวงปิติศักดิ์ ได้ย้าย
ออกจากต าแหน่งผู้จัดการ 

ปีการศึกษา 2555 บาทหลวงธาดา พลอยจินดา ได้ย้ายเข้ามารับต าแหน่งผู้แทนผู้รับใบอนุญาต 
ผู้จัดการ ผู้อ านวยการเมื่อวันที่ 1  พฤษภาคม 2555 โรงเรียนได้มีการปรับปรุง
ห้องน้ าครูชาย-หญิง และห้องน้ านักเรียนชาย-หญิง ด้วยงบประมาณ 2,100,000 
บาท ปรับปรุงบริเวณเวทีหอประชุมใหญ่ของโรงเรียน ส านักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)(สมศ.) ได้เข้าตรวจเยี่ยม รอบที่ 3 
ระหว่างวันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2555 ผลการตรวจเยี่ยม คือ ผลการจัดการเรียนของ
โรงเรียนได้รับรองมาตรฐานคุณภาพอยู่ในระดับดีเยี่ยมทั้งระดับก่อนประถมศึกษา
(ปฐมวัย) และการศึกษาข้ันพื้นฐาน  

ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนได้ด าเนินการติดตั้งกล้องวงจรปิด จ านวน 36 ตัว ครอบคลุมภายในและ
ภายนอกบริเวณหน้าโรงเรียน ในปีนี้มีจ านวนครู 113 คน และนักเรียนจ านวน 
2,305 คน โดยมีบาทหลวงธาดา พลอยจินดา เป็นผู้แทนผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการ 
และผู้อ านวยการ 

ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนได้ด าเนินการปรับปรุงสระว่ายน้ า ติดตั้งสไลเดอร์สระอนุบาล และสระใหญ่
พร้อมหลังคา ด้วยงบประมาณ 4,500,000 บาท ปรับปรุงห้องน้ าอนุบาล 2-3 และ
อ่างล้างมือ ด้วยงบประมาณ 700,000 บาท จัดซื้อเครื่องเล่นอนุบาลและปรับปรุง
บริเวณสนามเล่น ด้วยงบประมาณ 583,300 บาท ในปีนี้มีจ านวนครู 113 คน มี
จ านวนนักเรียน 2,280 คน โดยมีบาทหลวงธาดา พลอยจินดา เป็นผู้แทนผู้รับ
ใบอนุญาต ผู้จัดการ และผู้อ านวยการ 

ปีการศึกษา 2558 ปรับปรุงห้องน้ าครูชาย – หญิง ห้องน้ านักเรียนชาย-หญิงระดับประถมและระดับ
ปฐมวัย   ปรับปรุงที่หน้า – แปรงฟันและล้างมือระดับปฐมวัย  สร้างสนามเด็กเล่น
ระดับปฐมวัยปีที่ 2 – 3  เพ่ิมเติม  จัดซื้อโต๊ะเรียนคอมพิวเตอร์ส าหรับจัดการเรียน
การสอนระดับปฐมวัย  จ านวน 42  ชุด  จัดท าห้องเรียนต้นแบบ Model  
Classroom สาระภาษาต่างประเทศ 1 ห้องเรียน  จัดสร้างห้องอาหารระดับอนุบาล  
เปิดการเรียนการสอน  Intensive  English  Program ทุกระดับชั้น 

ปีการศึกษา  2559 โรงเรียนได้สร้างหลังคาเชื่อมต่อจากหลังคาโดมไปชนกับอาคารยวงบอสโกและ 
อาคารอักแนส พร้อมเวที ด้วยงบประมาณ 4 ,000,000 บาท ทาสีอาคารเทเรซา 
อาคารยวงบอสโก และอาคารอักแนส ด้วยงบประมาณ 300 ,000 บาท ปูพ้ืน
กระเบื้องด้านหน้าอาคารอักแนส ด้วยงบประมาณ 350 ,000 บาท และได้ปรับปรุง
ห้องเรียนเตรียมอนุบาล และห้องสุขา ด้วยงบประมาณ 150 ,000 บาท โดยมี
บาทหลวงธาดา พลอยจินดา เป็นผู้แทนผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการ และผู้อ านวยการ 

ปีการศึกษา  2560 โรงเรียนได้ด าเนินการทาสีอาคารยอแซฟ และอาคารอันนา ด้วยงบประมาณ  



4 แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  2564 

 
80,000 บาท  สร้างหลังคาหน้าอาคารอันนา ชั้นอนุบาล 1 ด้วยงบประมาณ 
655,000 บาท  ปูกระเบื้องหน้าห้องน้ าหญิงบริเวณข้างห้องวิชาการมัธยม ด้วย
งบประมาณ 120,000 บาท  สร้างหลังคาทางเดินประดูอนุบาล , ปูายชื่อโรงเรียน
เหนือประตูอนุบาล และหลังคาข้างห้องสมุด ด้วยงบประมาณ 1 ,200,000 บาท ท า
ท่อระบายน้ าด้านหลังอาคารอักแนส ด้วยงบประมาณ 70 ,000 บาท  ปรับปรุงต่อ
เติมหลังคาหน้าห้องดนตรี ด้วยงบประมาณ 150,000 บาท และจัดซื้อตู้เก็บของใน
ห้องเรียนชั้นอนุบาลทุกห้องเรียน ด้วยงบประมาณ 575,000 บาท  โดยมีบาทหลวง
ธาดา พลอยจินดา เป็นผู้แทนผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการ และผู้อ านวยการ 

ปีการศึกษา  2561 โรงเรียนได้ด าเนินการต่อเติมหลังคาสนามเด็กเล่นข้างสระว่ายน้ า ด้วยงบประมาณ  
1,334,000บาท  ท าตู้โชว์เก็บรางวัลของโรงเรียน ด้วยงบประมาณ 398,240 บาท  
บูรณะและย้ายที่ประดิษฐานแม่พระจากด้านหน้าประตูโรงเรียนมาประดิษฐานที่ซุ้ม
แม่พระบริเวณหน้าลานโดมข้างเสาธงโรงเรียน โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้างซุ้ม
แม่พระ จ านวน 420,000 บาท  ปรับปรุงระเบียงหน้ามุกชั้น 2 อาคารเปาโล ด้วย
งบประมาณ 270,000 บาท เพ่ือเป็นที่ประดิษฐานครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ ที่ย้ายมาจาก
สวนหย่อมครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ด้านหลังห้องสมุดมาประดิษฐานที่หน้ามุกชั้น 2 
อาคารเปาโล สร้างผนังติดอักษรไฟชื่อโรงเรียน ด้วยงบประมาณ 180,000 บาท  
จัดซื้อเครื่องเล่นและปรับปรุงบริเวณสวนหย่อมข้างประตูอนุบาล ด้วยงบประมาณ 
130,000 บาท ปรับปรุงสวนหย่อมด้านหลังห้องสมุด ด้วยงบประมาณ 500,000 
บาท จัดซื้อและติดตั้งพัดลมในบริเวณลานโดม จ านวน 20 ตัว  ด้วยงบประมาณ 
360,000 บาท ติดตั้งจอทีวีบริเวณหน้าห้องวิชาการมัธยม ขนาด 70 นิ้ว จ านวน 1 
เครื่อง ด้วยงบประมาณ 29,000 บาท 

ปีการศึกษา 2562   โรงเรียนได้ด าเนินการจัดซื้อเครื่องเล่นบริเวณหน้าห้องเตรียมอนุบาล ด้วยประมาณ 
121,700 บาท ซ่อมบ ารุงและจัดซื้อเครื่องดนตรี ด้วยงบประมาณ 369,660 บาท 
ติดตั้งกรงกันนกด้านหลังอาคารเปาโล  ด้วยงบประมาณ 270,875 บาท และในปี
การศึกษา 2562 นี้ โรงเรียนธีรศาสตร์จัดงานฉลองครบรอบ 50 ปีของโรงเรียน เริ่ม
ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 มีพิธีบูชาขอบพระคุณ โดย พระสังฆราช ยอแซฟชู
ศักดิ์  สิริสุทธิ์  อดีต ผู้บริหารโรงเรียนธีรศาสตร์   ปัจจุบันด ารงต าแหน่งประมุขสังฆ
มณฑลนครราชสีมา และมีพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับครูผู้สอนนานตั้งแต่ 25-41 ปี
ของโรงเรียน วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 จัดงานคืนสู่เหย้า ขาว-น้ าเงิน โอกาสฉลอง
ครบรอบ50ปีของโรงเรียน มีพิธีมุฑิตาจิตอดีตครูเกษียณ พบปะสังสรรค์กันระหว่าง
ศิษย์เก่า   จัดแสดงนิทรรศการประวัติก่อตั้งโรงเรียน ย้อนอดีตจากโรงเรียนไพบูลย์
วิทยา สู่ โรงเรียนธีรศาสตร์ 

ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2563  โรงเรียนได้ด าเนินการท าที่กันนกฝั่งอาคารอนุบาล  ด้วย
งบประมาณ 90,000 บาท ท าที่กันนกโดมใหญ่ และบริเวณโรงอาหาร ด้วย
งบประมาณ 220 ,000 บาท ปรับปรุงสวนสุขใจ  (ปูกระเบื้องส่วนที่ เหลือ) 
งบประมาณ 157,500 บาท   ปรับปรุงโต๊ะอาหารนักเรียนโดยการปูแผ่นสแตนเลส 
งบประมาณ 161,700 บาท  ด าเนินการตามมาตรการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน
เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จัดท าจุด
คัดกรอง  สถานที่ล้างมือพร้อมสบู่เหลว แอลกอฮอล์  เจล  จุดวัดอุณหภูมิ และ ปูาย
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ประกาศมาตรการความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน  และปรับปรุงอุปกรณ์
เครื่องมือเทคโนโลยีให้มีความพร้อมใช้งานในสถานการณ์อย่างเหมาะสม 

 1.2  นโยบายหรือเป้าหมายของโรงเรียน 
1. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับนโยบายการศึกษาระดับชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  ฝุายอบรมศึกษาสังฆมณฑลราชบุรี  
สอดคล้องบริบทของโรงเรียน ความต้องการของผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และ
ความต้องการของชุมชนจากการมีส่วนร่วมของทุกฝุาย 

2. พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง การรักการอ่าน และให้มี
ความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีนในการสื่อสาร   

3. เร่งรัดให้มีการสร้างเครื่องมือ และพัฒนาระบบการวัดและประเมินผล   เพ่ือพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานระดับชาติ และเปูาหมายของโรงเรียน  

4. พัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี จัดท าข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษาให้เป็นปัจจุบัน ให้
เ อ้ือต่อการจัดการเรียนรู้  ใช้แหล่งเรียนรู้  และภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนพัฒนา
กระบวนการใช้สื่อเทคโนโลยี เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนสูงสุด 

5. พัฒนาผู้เรียน ครู และ บุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย 
มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามแนวทางคุณค่าพระวรสาร และยึดปรัชญา คุณธรรม น าวิชา 
พัฒนาสุข ตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถน าไปประยุกต์ ใช้ ใน
ชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปรากฏผลเป็นรูปธรรม 

6. สรรหา เร่งรัด และพัฒนา ครู และ บุคลากรทางการศึกษา ให้มีประสิทธิภาพ ด้านการ
พัฒนาการเรียนการสอน พัฒนาวิชาการ มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานที่เป็น
ระบบต่อเนื่อง เป็นธรรม และท่ัวถึงโดยสร้างขวัญและก าลังใจแก่ผู้ปฏิบัติดี ตั้งใจท างาน 

7. ส่งเสริมผู้เรียน ครู และ บุคลากรทางการศึกษาที่รับผิดชอบ กล้าแสดงออกในทางที่ควร 
เพ่ือเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน รู้จักพัฒนาตนเอง  ร่วมกิจกรรมกับชุมชน และสังคมได้ดี  

8. บริหารจัดการองค์กร โดยยึดหลักธรรมาภิบาล การมีส่วนร่วม กระจายอ านาจ  โดยใช้
สถานศึกษาเป็นฐานเพ่ือประสิทธิผลของผู้เรียน ครู และ บุคลากรทางการศึกษา และ
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝุาย 

9. ส่งเสริมให้ผู้เรียน ครู และ บุคลากรทางการศึกษา   ให้ปฏิบัติตนตามระบอบประชาธิปไตย  
กล้าคิดกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ มีความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนาที่ตนเองนับถือ 
จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และรักษาวัฒนธรรมประเพณีท่ีดีงามของไทย 

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

11. พัฒนาผู้เรียน ครู และ บุคลากรทางการศึกษา ให้มีนิสัยรักในด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา รู้จัก
เลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ส่งผลให้มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง มีจิตใจร่า
เริงแจ่มใส เบิกบาน มีสุขนิสัยที่ดี รู้จักดูแลปูองกันตนเอง ปลอดจากยาเสพติด และสิ่งมอม
เมา สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 

12. จัดระบบ ควบคุมดูแล อาคารสถานที่ สิ่งอ านวยความสะดวกแหล่งเรียนรู้ ทรัพยากรภายใน
โรงเรียนให้มีความม่ันคงแข็งแรง ปลอดภัย สะอาด เกิดประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาสูงสุด 
โดยยึดหลักปรัชญาชองเศรษฐกิจพอเพียง 

13. สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้เรียน ครู และ บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง และ
ชุมชน เพื่อให้ทุกฝุายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 



6 แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  2564 

 
14. พัฒนาระบบการรับ - จ่าย เงิน ระบบการควบคุมตรวจสอบ ระบบการจัดท ารายงาน 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 

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

ด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2555  จนถึง  ปัจจุบัน  เป็นเวลา  9  ป ี -  
เดือน 

ประวัติผู้บริหาร 
ปีการศึกษา ชื่อผู้บริหาร ต าแหน่ง 

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

2555-ปัจจุบัน    บาทหลวงธาดา   พลอยจินดา แทนผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการ  และผู้อ านวยการ 

mailto:theerasartt9@gmail.com
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    2.2  ข้อมูลครูและบุคลากร (ณ  วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2564) 

ที ่ ชื่อ-สกุล อายุ 
อายุ
งาน 

ต าแหน่ง / 
หน้าที ่

วุฒิ สาขาวิชาเอก สอนวิชา 

1 บาทหลวงธาดา    พลอยจินดา 57 9 

ผู้รับ
ใบอนุญาต 
ผู้จัดการ 

ผู้อ านวยการ 

ป.บัณทิต วิชาชีพครู จริยะ 

2 นางจนิตนา      นิสัยตรง 51 13 ตอ.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 การศึกษา ทุกกิจกรรม 

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

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

7 นางสาวยุวด ี   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     ภักด ี 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 นายอนนัต ์   สัจจาศีล 58 29 ครูพิเศษ คบ. อุตสาหกรรมศิลป์ ว่ายน้ า 

19 นางสาวจีรนุช          ทาค า 42 15 ครูพิเศษ ป.บัณทิต การศึกษา ทุกกิจกรรม 

20 นางสาวสุอังคณา    ทรัพย์เย็น 28 5 ครูพิเศษ บธบ. การจัดการ คอมพิวเตอร์ 

21 นางสาวจนิดารัตน ์   พันธ์ทิพย์ศักดิ ์ 28 6 ครูพิเศษ อษบ. เอเซียศึกษา ภาษาจนี 

22 Miss.STARRBELLE  ROA UNABIA 29 30 7 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 ปวส. การจัดการทรัพยากรมนุษย ์ - 

26 นางสมรศร ี   รุ่งทิพย์เจริญ 38 13 พี่เลี้ยง ปวส. การบัญช ี - 

27 นางสาวศิลาพร    พวงกุหลาบ 32 11 พี่เลี้ยง ปวช. การบัญช ี - 

28 นางสาวอาร ี   สมณะ 42 4 พี่เลี้ยง ม.3 - - 

29 นางสาวศิริรัตน ์   อ่วมสุวรรณ 44 4 พี่เลี้ยง ม.6 - - 
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ที ่ ชื่อ-สกุล อายุ 
อายุ
งาน 

ต าแหน่ง / 
หน้าที ่

วุฒิ สาขาวิชาเอก สอนวิชา 

30 นางสาววรรณา     วังกาญจนส์ิริกุล 51 13 พี่เลี้ยง ปวส. การตลาด - 

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

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

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

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

35 นางอัญชล ี    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 นางสาวอารีย ์   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 นางดษุณีย ์    ประทุมศิริ 38 11 ป.4/3 ป.บัณทิต วิชาชีพครู การงาน 

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

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

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

49 นางเสาวลักษณ ์   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 นางสาวอารีรัตน ์   แย้มชื่น 28 3 ป.6/2 คบ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 

53 นางสาวปัทมา    คล้ าเจริญ 37 15 ป.6/3 คบ. คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร ์

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

55 นางจรูญลักษณ ์       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 นางวรรณวล ี    อารมย์สุขโข 51 26 ม.1/4 คบ. การประถมศึกษา คณิตศาสตร ์

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

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

61 นางศรีไพร    หนูเกตุ 49 25 ม.2/3 คบ. คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร ์
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ที ่ ชื่อ-สกุล อายุ 
อายุ
งาน 

ต าแหน่ง / 
หน้าที ่

วุฒิ สาขาวิชาเอก สอนวิชา 

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

63 นางบุญจันทร์     สร้อยสมุทร 58 28 ม.3/1 คบ. คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร ์

64 นางสาวพทิยาภรณ ์    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 นางพรรณทิพย ์    ยิ้มประเสริฐ 29 0 ป.1,2,5 คบ. อุตสาหกรรมศิลป์ 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 นายพงศ์พนัธ ์     เอกพันธ์ชัยเดช 26 0 ป.1-ป.4 มศ.3 - พละ 

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

73 นางสุดารัตน ์     ชาญเฉลิมชยั 25 0 ป.3 คบ. เทคโนโลยีการศึกษา คณิตศาสตร ์

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

75 นางสาวรุ่งอรุณ    ประดิษฐ์กุล 27 0 ป.4,ป.6 คบ. อุตสาหกรรมศิลป์ 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 ว่ายน้ า 

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

82 นางสาวศุภรัตน ์   นวนค า 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. 36 37 13 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 นายสวุัฒน ์    วงษ์พานิช 49 9 ม.1-3 ป.บัณทิต วิชาชีพครู พลศึกษา 

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

90 นายประวิทย ์   นพรัตน ์ 28 5 ม.3 วศบ. ไฟฟูาก าลัง วิทยาศาสตร ์

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

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

93 นายชาคริต    ทรงต่อศรีสกุล 38 6 มัธยม ศศ.บ. ดนตรีสากล ดนตรีสากล 
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94 นางสุรีพร      อินทรธน ี 57 35 มัธยม คบ. การประถมศึกษา การงาน 

95 นายเพยาว ์    จิตเจริญทวีโชค 58 31 มัธยม ป.บัณทิต วิชาชีพครู การงาน 

96 นายศักดิ์ชัย     สว่างงาม 57 31 มัธยม คบ. การประถมศึกษา คอมพิวเตอร์ 

97 MRS. DINA  ROA  SALOMON 52 53 13 BEEd English Eng.Comm 

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

99 บาทหลวงอภิสิทธิ ์   กฤษเจริญ 60 11 มัธยม ปร.ด. การบริหารการศึกษา   
100 บาทหลวงวุฒชิัย    อ่องนาวา 48 10 มัธยม ศศ.ม. ปรัชญาและศาสนา   
101 นางศรัณรัตน ์    วันเพ็ญ 38 5 งานข้อสอบ ป.บัณทิต วิชาชีพครู   
102 นางอารยา    มนิราช 63 3 งานจัดซื้อ คบ. นาฏศิลป ์   
103 นางวไิลรัตน ์    จิตเจริญทวีโชค 53 34 งานธุรการ  คบ. คณิตศาสตร ์   
104 นางประภาพรรณ    ไชยวงศ ์ 61 43 งานประกัน คบ. วัดผลการศึกษา   
105 นายพีระพงษ ์    สนามภู ่ 58 29 งานสารบรรณ คบ. อุตสาหกรรมศิลป์   
106 นางสาวทัศนีย ์   ทัศโนทัย 35 5 สารสนเทศ ป.บัณทิต วิชาชีพครู   
107 นายวิษณ ุ    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 นางสุรีรัตน ์    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 

 

จ านวนครู   110 คน    ชาย 21 คน   หญิง 89 คน   
นับถือศาสนาคริสต์     26 คน   ชาย   6 คน หญิง 20 คน  
นับถือศาสนาพุทธ     83 คน  ชาย 14 คน หญิง 69 คน 
อายุครูโดยเฉลี่ย           44 ปี       
อายุการท างานโดยเฉลี่ย    16 ปี  
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2.3  ข้อมูลนักเรียน ( ณ  วันที่ 25 มิถุนายน 2564 ) 
 1) จ านวนนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการทุกจังหวัด 
 2) จ านวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น    2,205  คน  จ าแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน 

 ระดับปฐมวัย  จ านวนห้องเรียน 16 ห้องเรียน  นักเรียน 437 คน  ครู 16 คน 

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม 
เฉลี่ย 

ชาย หญิง ต่อห้อง 
เตรียมอนุบาล 1 8 9 17 17 

อนุบาล 1 5 65 57 122 1 : 24 
อนุบาล 2 5 74 65 139 1 : 28 
อนุบาล 3 5 84 75 159 1 : 31 

รวมระดับปฐมวัย 16 231 206 437 - 
อัตราส่วนจ านวนครู : นักเรียน  1 : 27 

 

 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6  จ านวนห้องเรียน 24 ห้องเรียน  นักเรียน 1,227 คน ครู 32 คน 

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม 
เฉลี่ย 

ชาย หญิง ต่อห้อง 
ป.1 4 80 84 164 1 : 41 
ป.2 4 107 87 194 1 : 49 
ป.3 4 107 103 210 1 : 53 
 ป.4 4 103 92 195 1 :  49 
ป.5 4 94 113 207 1 :  52 
ป.6 4 115 96 211 1 :  53 
รวม 24 606 575 1,181 - 

อัตราส่วนจ านวนครู : นักเรียน  1: 37 

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

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม 
เฉลี่ย 

ชาย หญิง ต่อห้อง 
ม.1 4 91 75 166 1 : 42 
ม.2 4 83 85 168 1 : 43 
ม.3 4 94 75 169 1 : 43 
รวม 12 268 235 503 - 

อัตราส่วนจ านวนครู : นักเรียน  1: 23 
รวมระดับขั้นพื้นฐาน 36 874 810 1,684 - 

รวมทั้งสิ้น 52 1,105 1,016 2,121 - 
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3.  แผนที่ตั้งของโรงเรียน 
 ที่ตั้ง 37/3 หมู่ 16  ถนนแสงชูโต  ต าบลท่าผา อ าเภอบ้านโปุง  จังหวัดราชบุรี  รหสัไปรษณีย์ 70110   
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

     แผนที่ตั้งโรงเรียนธีรศาสตร์ 

 
 
4.  อาคารเรียน  อาคารประกอบ  ห้องเรียน  ห้องประกอบ 
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4.1.  อาคารเรียน 
จ านวนห้องเรียนทั้งหมด   52  ห้องเรียน  

- ชั้นเตรียมอนุบาล  จ านวน  1 ห้องเรียน 
- ชั้นอนุบาล  1    จ านวน  5 ห้องเรียน 
- ชั้นอนุบาล  2   จ านวน  5  ห้องเรียน 
- ชั้นอนุบาล  3   จ านวน  5  ห้องเรียน 
- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  จ านวน  4 ห้องเรียน 
- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  จ านวน  4 ห้องเรียน 
- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  จ านวน  4 ห้องเรียน 
- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  จ านวน  4 ห้องเรียน 
- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  จ านวน  4 ห้องเรียน 
- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  จ านวน  4 ห้องเรียน 
- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1    จ านวน  4 ห้องเรียน 
- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2    จ านวน  4 ห้องเรียน 
- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3    จ านวน  4 ห้องเรียน 

  จ านวนห้องปฏิบัติการมีทั้งหมด   23   ห้อง  ได้แก่ 
- 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 
- สระว่ายน้ า        1   สระ    
- สนามเครื่องเล่น      3     สนาม    
- สนามฟุตบอล       1   สนาม 
- สนามวอลเลย์บอล      1   สนาม    
- สนามบาสเกตบอล      2   สนาม   
- สนามตะกร้อ      2   สนาม 
- สนามเทเบิลเทนนิส          10  สนาม 
- ห้องส้วมจ านวน       116    ห้อง   
- ห้องน้ าคนพิการ/ชรา     1    ห้อง    
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5.  โครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียน 

โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนธีรศาสตร์ระดับปฐมวัย 
โรงเรียนธีรศาสตร์   แบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น 5 กลุ่มงานบริหาร  ได้แก่กลุ่มงานบริหารวิชาการ  กลุ่ม
งานบริหารงบประมาณ  กลุ่มงานบริหารทั่วไป  กลุ่มงานบริหารบุคลากร  กลุ่มงานจิตตาภิบาล  ผู้บริหารยึด
หลักการบริหาร/เทคนิคการบริหารแบบการพัฒนาตามกระบวนการ PDCA และ SBM 

 

โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนธีรศาสตร์ระดับปฐมวัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ฝุายอบรมศึกษา 

ผู้จัดการ 

ผู้รับใบอนุญาต 

มุขนายก 

กรรมการบริหารโรงเรียน 

ชมรมผู้ปกครอง ครู และศิษย์เก่า ศูนย์วิชาการ 

ผู้อ านวยการ 

คณะกรรมการมาตรฐานคุณภาพการศึกษาและบริหารความเสี่ยง 

นักเรียน/ผู้ปกครอง/ชุมชน  

หัวหน้างานอาคารสถานที ่
นางสมใจ  รัตนพรชัย 

1. งานอาคารเรียน อาคาร 
ประกอบ 

2. งานสภาพแวดล้อม 
ภายในภายนอก 

3. งานสุขาภิบาล 
4. งานพัฒนา ปรับปรุง

ซ่อมแซม 

หัวหน้างานกจิการนักเรียน
นางผ่องพรรณ  สู้เสง่ียม 

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

นักเรียน 
 

หัวหน้างานธุรการ 
นางสาวสุอังคณา  ทรัพย์เย็น 

1. งานสารบรรณ 
2. งานบริการ ข้อมูล

ข่าวสาร 
3. งานทะเบียนนักเรียน 
4. งานประชาสัมพันธ์ 
 

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. งานวางแผนบุคลากรและก าหนด
ภาระงาน 
2. งานแต่งต้ังและถอดถอนบุคลากร 
3. การเสริมสร้างประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงาน 
4. งานสวัสดิการขวัญและก าลังใจ 

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

 

 

 

หัวหน้ากลุ่มงาน 
บริหารบุคลากร 

นางจุไรพร  สวัสดิร์ักษ์กุล 

 

หัวหน้ากลุ่มงาน 
บริหารท่ัวไป 

นางผอ่งพรรณ  สูเ้สงี่ยม 

 
หัวหน้ากลุ่มงาน 

จิตตาภิบาล 
นางสาวจีรนุช  ทาค า 

 

หัวหน้ากลุ่มงาน 
บริหารวิชาการ 

นางสาวดวงพร  พฒุจิระ 

 

หัวหน้ากลุ่มงาน 
บริหารงบประมาณ 

นางสาวศยามล  ว่องแก้ว 



โรงเรียนธีรศาสตร์ 
ส่วนที่ 1 ภาพรวมของโรงเรียน 
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โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนธีรศาสตร์   ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฝุายอบรมศึกษา 

ผู้จัดการ 

ผู้รับใบอนุญาต 

มุขนายก 

กรรมการบริหารโรงเรียน 

ชมรมผู้ปกครอง ครู และศิษย์เก่า ศูนย์วิชาการ 

ผู้อ านวยการ 

คณะกรรมการมาตรฐานคุณภาพการศึกษาและบริหารความเสี่ยง 

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

ศิลปวัฒนธรรม และเครือข่าย 

1. งานงบประมาณ และบัญชีการเงิน 
2. งานบริหารพัสดุ และสินทรัพย์ 
3. งานวางแผนและติดตามการใช้

งบประมาณ 
 

1. งานวางแผนบุคลากรและก าหนด
ภาระงาน 

2. งานแต่งต้ังและถอดถอนบุคลากร 
3. การเสริมสร้างประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงาน 
4. งานสวัสดิการขวัญและก าลังใจ 

1. งานค าสอนและคริสต์ศาสนา 
2. งานกิจกรรมคาทอลิก 
3. งานศาสนสัมพันธ์ 
4. ง า น ส่ ง เ ส ริ ม อั ต ลั ก ษ ณ์

เอกลักษณ์ 
 

 

 

หัวหน้ากลุ่มงาน 
บริหารบุคลากร 

นางรังสิมา  บญุสม 

หัวหน้ากลุ่มงาน 
จิตตาภิบาล 

นางสาวสุมาศ  ทรพัย์เยน็ 

หัวหน้ากลุ่มงาน 
บริหารวิชาการ 

  นางสาวสุธีรา   เตี้ยมเครือ  

 

หัวหน้ากลุ่มงาน 
บริหารงบประมาณ 

นางสาวกุสุมนิภา  พิทกัษ์สนิธุ ์

หัวหน้ากลุ่มงาน 
บริหารทั่วไป 

นางจรูญลกัษณ์ สุวคันธกุล 

    หัวหน้างานอาคารสถานที ่
นายเพยาว์   จิตเจริญทวีโชค 

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

 

หัวหน้างานกจิการนักเรียน 
    นายวรา   ขันธ์เครือ 

1. งานระเบียบวินัย 
2. งานบริการนักเรียน 
3. ระบบดูแลช่วยเหลือ

นักเรียน 
4. ประกันอุบัติเหตุ 
5. งานสภานักเรียน 
 

 

หัวหน้างานเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
นายวิษณุ  เปรมน่ิม 

1.  งานเว็บไซด์ 
2.  งานวารสาร,จุลสาร 
3.  งานปูายนิเทศ 

 

         หัวหน้างานธุรการ 
  นางวิไลรัตน์  จิตเจริญทวีโชค 

1. งานสารบรรณ 
2. งานบริการ ข้อมูลข่าวสาร 
3. งานทะเบียนนักเรียน 

 

 

หัวหน้างานทะเบียนวัดผล 
นางศิริพร  สนามภู่ 

1. งานวัดผล 
2. งานจัดสอบ 
3. งานหลักฐานการศึกษา 
4. งานเทียบโอนผลการ

เรียน 
5. งานตรวจสอบวุฒิ 
6. รายงานการจบ 

    หลักสูตร 

  หัวหน้างานสัมพันธ์ชุมชน 
  นายบุญลาภ   กลิ่นอุบล 

1. งานบริการชุมชน 
2. งานสร้างความสัมพันธ์

กับชุมชน 
3. งานชมรมผู้ปกครอง   

ครู และศิษย์เก่า 
4. งานพัฒนาสุนทรียภาพ 
 

นักเรียน/ผู้ปกครอง/ชุมชน  



16 แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  2564 

 
6. สิ่งอ านวยความสะดวก 

- 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 ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี ระดับปฐมวัย  ปีการศึกษา 2563 
    กลยุทธ์ที่ 1 คุณภาพเด็ก 

เป้าหมาย 
(ตามแผนพัฒนาฯ) โครงการ / กิจกรรม 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลการ
ด าเนินงาน 

1.1 มี 
พัฒนาการด้าน
ร่ า ง ก า ย  
แข็ งแรง มีสุ ข
นิ สั ยที่ ดี  และ
ดู แ ล ค ว า ม
ปลอดภัยของ
ตนเองได ้

1. โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
- งานส่งเสริมความสามารถ

พิเศษ 

1. เด็กร้อยละ 86  เข้าร่วมกิจรรมส่งเสริม
พัฒนาผู้เรียน 

2. เด็กร้อยละ 86 ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมรับ
การคัดกรองเพ่ือส่งเสริมความสามารถ
พิเศษ 

3. เด็กร้อยละ 86  ที่มีผลการแข่งขันทาง
วิชาการผ่านเกณฑ์ 

96.78 

2. โครงการหนูน้อยอนุบาลคนดี 1. เด็กร้อยละ 86 ได้เจริญสมาธิฟังเทศน์
ฟังธรรม 

2. เด็กร้อยละ 86 ได้รับการส่งเสริมให้รู้จัก
แบ่งปันด้วยใจให้ด้วยรัก 

3. เด็ กร้ อยละ  86 ได้ รั บการปลู กฝั ง
คุณธรรม จริยธรรมตามฐานคุณธรรม
ครบทุกฐาน 

96.22 

3. โครงการทัศนศึกษา 1. เด็กร้อยละ 86 เข้าร่วมกิจกรรม 
ทัศนศึกษาตามแหล่งเรียนรู้ต่างๆ 

97.91 

4. โครงการวันบัณฑิตน้อย 1. เด็กอนุบาล 3  ร้อยละ 86  เข้าร่วม
กิจกรรมวันบัณฑิตน้อย 

91.00 

5. โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า ห ลั ก สู ต ร
สถานศึกษาปฐมวัย 

1. ร้อยละ 86 ของครูมีความรู้ความเข้าใจ
ปรัชญา หลักการ และธรรมชาติของการ
จัดการศึกษาปฐมวัย  สามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์ 

95.54 

6. โครงการประเมินพัฒนาการ
เด็กปฐมวัย 

1. ร้อยละ 86 ของเด็กมีพัฒนาการด้าน
ร่างกายเหมาะสมตามวัย 

96.33 
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เป้าหมาย 
(ตามแผนพัฒนาฯ) โครงการ / กิจกรรม 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลการ
ด าเนินงาน 

2. ร้อยละ 86 ของเด็กมีพัฒนาการด้าน
อารมณ์ – จิตใจเหมาะสมตามวัย 

3. ร้อยละ 86 ของเด็กมีพัฒนาการด้าน
สังคมเหมาะสมตามวัย 

4. ร้อยละ 86 ของเด็กมีพัฒนาการด้าน
สติปัญญาเหมาะสมตามวัย 

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

1. เด็กร้อยละ 86 ได้เข้าร่วมรับการ
คัดเลือกเพ่ือเป็นตัวแทนรับโล่เกียรติคุณ
เด็กมี พัฒนาการด้านสติปัญญายอด
เยี่ยม (เรียนดี 3 ปีการศึกษา) เด็กที่มี
พัฒนาการดี 4 ด้าน หนูน้อยคนเก่ง 
อันดับ 1 ของห้องเรียน หนูน้อย
มารยาทงาม และเด็กได้รับรางวัลจาก
การไปร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ 

94.36 

8. โครงการหนูน้อยสุขภาพดี 
- งานผมหอม ฟันสวย  มื อ

สะอาด 
- งานอาหารดีชีวีสดใส 
- งานออกก าลังกาย 
- งานห้องพยาบาล 

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

2. เด็กร้อยละ 86 รู้จักการรับประทาน
อาหารที่มีประโยชน์  มีคุณค่า  ทาง
โภชนาการ 

3. เด็กร้อยละ 86 มีสุขนิสัยที่ดีในการ
รับประทานอาหาร ตามหลักโภชนาการ 
และรู้จักการออกก าลังกายเหมาะสม
ตามวัย 

4. เด็กร้อยละ 86 ได้รับการบริการปฐม
พยาบาลเบื้องต้นอย่างเหมาะสม 

95.83 

9. โครงการสิ่งแวดล้อมสร้างสรรค์ 
อนุบาลน่าอยู่ 
- งานปลอดภัยไว้ก่อน 
- งานห้องน้ าน่าใช้ สบายใจเมื่อ

เข้า 

1. ร้ อยละ 86 โ รง เ รี ยนได้ จั ด
สภ าพแว ด ล้ อ ม เ ป็ น แ หล่ ง เ รี ย น รู้ 
พัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและบุคลากร
ในโรงเรียน                          

2. ร้อยละ 86 โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อม
ภายในอาคาร  และนอกอาคารให้
ปลอดภัย 

3. เด็กร้อยละ 86 เข้าร่วมกิจกรรม ห้องน้ า
น่าใช้ สบายใจเมื่อเข้า   

96.29 



18 แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  2564 

 
เป้าหมาย 

(ตามแผนพัฒนาฯ) โครงการ / กิจกรรม 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

ของโครงการ/กิจกรรม 
ผลการ

ด าเนินงาน 
10. โครงการหนูน้อยหรรษา 

- งานกีฬาสี ภ าย ในระดั บ
ปฐมวัย 

- งานวันรื่นเริงคริสต์มาส 
- งานวันเด็ก 

1. เด็กร้อยละ 86 เข้าร่วมงานกีฬาภายใน 
2. เด็กร้อยละ 86 เข้าร่วมงานวันรื่นเริง

คริสต์มาส 
3. เด็กร้อยละ 86 เข้าร่วมงานวันเด็ก  

93.67 

 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 86 ปลอดภัยในการเล่น 98.21 

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 

96.80 

2. โครงการหนึ่ งห้องเรียนหนึ่ ง
คุณธรรม 

1. เ ด็ ก ร้ อ ย ล ะ  86 ร่ า เ ริ ง แ จ่ ม ใ ส  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
ฟังค าสั่งสอนของพ่อแม่ ครูอาจารย์ 

6. เด็กร้อยละ 86 เล่นและท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได ้

7. เด็กร้อยละ 86 ประพฤติตนตาม
วัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ 

95.52 

3. โครงการแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

1. เด็กร้อยละ  86 เข้าร่วมในการใช้แหล่ง
การเรียนรู้ทั้ งภายในและภายนอก
โรงเรียน 

98.30 

4. โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
- งานส่งเสริมและพัฒนาทักษะ

การอ่านและการเขียน 

1. เด็กร้อยละ 86  เข้าร่วมกิจรรมส่งเสริม
พัฒนาผู้เรียน 

2. เด็กร้อยละ 86 ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมรับ
การคัดกรองเพ่ือส่งเสริมความสามารถ
พิเศษ 

3. เด็กร้อยละ 86  ที่มีผลการแข่งขันทาง
วิชาการผ่านเกณฑ์ 

4. เด็กร้อยละ 86 เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริม

96.78 



โรงเรียนธีรศาสตร์ 
ส่วนที่ 1 ภาพรวมของโรงเรียน 

19 

 

เป้าหมาย 
(ตามแผนพัฒนาฯ) โครงการ / กิจกรรม 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลการ
ด าเนินงาน 

และพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียน 
5. เด็กร้อยละ 86 มีทักษะการอ่านและการ

เขียนดีขึ้น 
5. โ ค ร ง ก า ร โ ค ร ง ก า ร บ้ า น

นักวิทยาศาสตร์น้อย 
1. ร้ อยละ  86 ของ เด็ กปฐมวั ย ได้ รั บ

ประสบการณ์ตรงกับการเข้าร่วมกิจกรรม
นักวิทยาศาสตร์น้อย 

98.10 

6. โครงการหนูน้อยอนุบาลคนดี 1. เด็กร้อยละ 86 ได้เจริญสมาธิฟังเทศน์
ฟังธรรม 

2. เด็กร้อยละ 86 ได้รับการส่งเสริมให้รู้จัก
แบ่งปันด้วยใจให้ด้วยรัก 

3. เด็ กร้ อยละ  86 ได้ รั บการปลู กฝั ง
คุณธรรม จริยธรรมตามฐานคุณธรรม
ครบทุกฐาน 

96.22 

7. โครงการคุณหนูรอบรู้ 1. เด็กร้อยละ 86  ได้ เข้าร่วมกิจกรรม
สืบค้นข้อมูลจากสื่อเทคโนโลยี 

2. เด็กร้อยละ 86  ไดร้ับบริการมัลติมีเดีย 

93.13 

8. โครงการทัศนศึกษา 1. เด็กร้อยละ 86 เข้าร่วมกิจกรรม 
     ทัศนศึกษาตามแหล่งเรียนรู้ต่างๆ 

97.91 

9. โครงการ เปิ ดบ้ านวิ ช าการ 
คาราวานความรู้ 

1. เด็กร้อยละ 86 ได้เข้าร่วมกิจกรรม วัน
เปิดบ้านวิชาการ คาราวานความรู้ 

97.00 

10. โครงการวันบัณฑิตน้อย 1. เด็กอนุบาล 3  ร้อยละ 86  เข้าร่วม
กิจกรรมวันบัณฑิตน้อย                            

91.00 

11. โครงการ พัฒนาหลักสู ตร
สถานศึกษาปฐมวัย 

1. ร้อยละ 86 ของครูมีความรู้ความเข้าใจ
ปรัชญา หลักการ และธรรมชาติของการ
จัดการศึกษาปฐมวัย  สามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์ 

95.54 

12. โครงการประเมินพัฒนาการ
เด็กปฐมวัย 

1. ร้อยละ 86 ของเด็กมีพัฒนาการด้าน
ร่างกายเหมาะสมตามวัย 

2. ร้อยละ 86 ของเด็กมีพัฒนาการด้าน
อารมณ์ – จิตใจเหมาะสมตามวัย 

3. ร้อยละ 86 ของเด็กมีพัฒนาการด้าน
สังคมเหมาะสมตามวัย 

4. ร้อยละ 86 ของเด็กมีพัฒนาการด้าน
สติปัญญาเหมาะสมตามวัย 

95.88 

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

1. เด็กร้อยละ 86 ได้เข้าร่วมรับการ
คัดเลือกเพ่ือเป็นตัวแทนรับโล่เกียรติคุณ
เด็กมี พัฒนาการด้านสติปัญญายอด
เยี่ยม (เรียนดี 3 ปีการศึกษา) เด็กที่มี

96.33 



20 แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  2564 

 
เป้าหมาย 

(ตามแผนพัฒนาฯ) โครงการ / กิจกรรม 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

ของโครงการ/กิจกรรม 
ผลการ

ด าเนินงาน 
พัฒนาการดี 4 ด้าน หนูน้อยคนเก่ง 
อันดับ 1 ของห้องเรียน หนูน้อย
มารยาทงาม และเด็กได้รับรางวัลจาก
การไปร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ 

14. โครงการหนูน้อยหรรษา 
- งานกีฬาสี ภ าย ในระดั บ

ปฐมวัย 
- งานวันรื่นเริงคริสต์มาส 
- งานวันเด็ก 

1. เด็กร้อยละ 86 เข้าร่วมงานกีฬาภายใน 
2. เด็กร้อยละ 86 เข้าร่วมงานวันรื่นเริง

คริสต์มาส 
3. เด็กร้อยละ 86 เข้าร่วมงานวันเด็ก 

93.67 

15. โครงการวันกตัญญ ู
- งานวันไหว้ครู 
- งานวันแม ่
- งานวันพ่อ 

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

กตัญญู และปฏิบัติตนต่อพ่อแม่  ครู
อาจารย์ และสถาบันกษัตริย์ 

94.32 

16. โครงการเรียนรู้เกี่ยวกับคริสต์
ศาสนา 
- งานการจัดบรรยากาศวัน

คริสต์มาส 

1. เด็กร้อยละ 86 ได้เข้าร่วมชมบรรยากาศ
วันคริสต์มาสทีจ่ัดเตรียมไว้ 

95.76 

1.3 มี 
พัฒนาการด้าน
สั ง ค ม 
ช่ ว ย เ ห ลื อ
ตน เอง   และ
เป็นสมาชิกที่ดี
ของสังคม 

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

96.80 

2. โครงการหนึ่ งห้องเรียนหนึ่ ง
คุณธรรม 

1. เ ด็ ก ร้ อ ย ล ะ  86  ร่ า เ ริ ง แ จ่ ม ใ ส  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
ฟังค าสั่งสอนของพ่อแม่ ครูอาจารย์ 

6. เด็กร้อยละ 86 เล่นและท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได ้

7. เด็กร้อยละ 86 ประพฤติตนตาม
วัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ 

95.52 

3. โครงการแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

1. เด็กร้อยละ  86 เข้าร่วมในการใช้แหล่ง
การเรียนรู้ทั้ งภายในและภายนอก
โรงเรียน 

98.30 



โรงเรียนธีรศาสตร์ 
ส่วนที่ 1 ภาพรวมของโรงเรียน 

21 

 

เป้าหมาย 
(ตามแผนพัฒนาฯ) โครงการ / กิจกรรม 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลการ
ด าเนินงาน 

4. โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
- งานส่งเสริมและพัฒนาทักษะ

การอ่านและการเขียน 

1. เด็กร้อยละ 86  เข้าร่วมกิจรรมส่งเสริม
พัฒนาผู้เรียน 

2. เด็กร้อยละ 86 เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริม
และพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียน 

3. เด็กร้อยละ 86 มีทักษะการอ่านและการ
เขียนดีขึ้น 

96.78 

5. โ ค ร ง ก า ร โ ค ร ง ก า ร บ้ า น
นักวิทยาศาสตร์น้อย 

1. ร้ อยละ 86 ของ เด็ กปฐมวั ย ได้ รั บ
ประสบการณ์ตรงกับการเข้าร่วมกิจกรรม
นักวิทยาศาสตร์น้อย 

98.10 

6. โครงการหนูน้อยอนุบาลคนดี 1. เด็กร้อยละ 86 ได้เจริญสมาธิฟังเทศน์
ฟังธรรม 

2. เด็กร้อยละ 86 ได้รับการส่งเสริมให้รู้จัก
แบ่งปันด้วยใจให้ด้วยรัก 

3. เด็ กร้ อยละ  86  ได้ รั บการปลู กฝั ง
คุณธรรม จริยธรรมตามฐานคุณธรรม
ครบทุกฐาน 

96.22 

7. โครงการคุณหนูรอบรู้ 1. เด็กร้อยละ 86  ได้เข้าร่วมกิจกรรม
สืบค้นข้อมูลจากสื่อเทคโนโลยี 

2. เด็กร้อยละ 86  ไดร้ับบริการมัลติมีเดีย 

93.13 

8. โครงการทัศนศึกษา 1. เด็กร้อยละ 83 เข้าร่วมกิจกรรม 
     ทัศนศึกษาตามแหล่งเรียนรู้ต่างๆ 

97.91 

9. โครงการ เปิ ดบ้ านวิ ช าการ 
คาราวานความรู้ 

1. เด็กร้อยละ 86 ได้เข้าร่วมกิจกรรม วัน
เปิดบ้านวิชาการ คาราวานความรู้ 

97.00 

10. โครงการวันบัณฑิตน้อย 1. เด็กอนุบาล 3  ร้อยละ 86  เข้าร่วม
กิจกรรมวันบัณฑิตน้อย                            

91.00 

11. โครงการ พัฒนาหลักสู ตร
สถานศึกษาปฐมวัย 

1. ร้อยละ 86 ของครูมีความรู้ความเข้าใจ
ปรัชญา หลักการ และธรรมชาติของการ
จัดการศึกษาปฐมวัย  สามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์ 

95.54 

12. โครงการประเมินพัฒนาการ
เด็กปฐมวัย 

1. ร้อยละ 86 ของเด็กมีพัฒนาการด้าน
ร่างกายเหมาะสมตามวัย 

2. ร้อยละ 86 ของเด็กมีพัฒนาการด้าน
อารมณ์ – จิตใจเหมาะสมตามวัย 

3. ร้อยละ 83 ของเด็กมีพัฒนาการด้าน
สังคมเหมาะสมตามวัย 

4. ร้อยละ 86 ของเด็กมีพัฒนาการด้าน
สติปัญญาเหมาะสมตามวัย 

95.88 

13. โ ค ร ง ก า ร วั น แ ห่ ง ค ว า ม 1. เด็กร้อยละ 86 ได้เข้าร่วมรับการ 96.33 



22 แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  2564 

 
เป้าหมาย 

(ตามแผนพัฒนาฯ) โครงการ / กิจกรรม 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

ของโครงการ/กิจกรรม 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ภาคภูมิใจ คัดเลือกเพ่ือเป็นตัวแทนรับโล่เกียรติคุณ

เด็กมี พัฒนาการด้านสติปัญญายอด
เยี่ยม (เรียนดี 3 ปีการศึกษา) เด็กที่มี
พัฒนาการดี 4 ด้าน หนูน้อยคนเก่ง 
อันดับ 1 ของห้องเรียน หนูน้อย
มารยาทงาม และเด็กได้รับรางวัลจาก
การไปร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ 

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

1. เด็กร้อยละ 86 มีความรับผิดชอบต่อ
การมาโรงเรียนให้ทันเวลา และปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบของโรงเรียน 

2. เด็กร้อยละ 86 ได้รับการฝึกเกี่ยวกับ
มารยาทที่ถูกต้องตามวัฒนธรรมไทย 
และศาสนาที่ตนนับถือ 

3. เด็กร้อยละ 86 ได้รับฝึกเกี่ยวกับ
ระเบียบการแต่ งกายของโรงเรียน
ระเบียบในการเข้าแถวและเดินแถว การ
ปฏิ บั ติ ต า มกฎของห้ อ ง เ รี ย นแล ะ
โรงเรียน 

95.45 

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  86  โ ร ง เ รี ย น ไ ด้ จั ด
สภ าพแว ด ล้ อ ม เ ป็ น แ หล่ ง เ รี ย น รู้ 
พัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและบุคลากร
ในโรงเรียน                          

2. เด็กร้อยละ 86  ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 

96.29 

16. โครงการหนูน้อยหรรษา 
- งานกีฬาสี ภ าย ในระดั บ

ปฐมวัย 
- งานวันรื่นเริงคริสต์มาส 
- งานวันเด็ก 

1. เด็กร้อยละ 86 เข้าร่วมงานกีฬาภายใน 
2. เด็กร้อยละ 86 เข้าร่วมงานวันรื่นเริง

คริสต์มาส 
3. เด็กร้อยละ 86 เข้าร่วมงานวันเด็ก 

93.67 

17. โครงการสืบสานวัฒนธรรม
ไทย 
- งานวันวิสาขบูชา 
- งานวันอาสาฬหบูชาและวัน

เข้าพรรษา 
- งานวันลอยกระทง 

1. เด็กร้อยละ 86 แสดงออกถึงการอนุรักษ์
ประเพณไีทย 

2. เด็กร้อยละ 86 เข้าร่วมงานวันวิสาขบูชา 
3. เ ด็ ก ร้ อ ย ล ะ  86  เ ข้ า ร่ ว ม ง า น วั น

อาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 
4. เด็กร้อยละ 86 เข้าร่วมงานวันลอย

กระทง 

90.97 

18. โครงการวันกตัญญูต่อคณะ
ผู้บริหาร 

1. เด็กร้อยละ 86  เข้าร่วมงานวันกตัญญู
ต่อคณะผู้บริหาร 

97.30 

19. โครงการเรียนรู้เกี่ยวกับคริสต์ 1. เด็กร้อยละ 86 มีความวางใจกับการเข้า 95.76 



โรงเรียนธีรศาสตร์ 
ส่วนที่ 1 ภาพรวมของโรงเรียน 

23 

 

เป้าหมาย 
(ตามแผนพัฒนาฯ) โครงการ / กิจกรรม 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ศาสนา 
- งานวจน พิธี ก รรม เปิ ดปี

การศึกษา 
- งานเรียนค าสอน 

ร่วมกิจกรรมเพ่ือขอพรจากแม่พระและ
ปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสมตามวัย 

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

20. โครงการอาสาท าด ี
- งานบันทึกความด ี
- งานนักประหยัดตัวน้อย 

1. เด็กร้อยละ 86 บันทึกความดีที่ตนได้
ปฏิบั ติ ต่ อผู้ อ่ืน  ด้ วยความเสี ยสละ
 ลงในแบบบันทึกความดี 

2. เด็กร้อยละ 86  มีความรับผิดชอบ ใช้
ชีวิตอย่างพอเพียงรู้จักประหยัด อดออม 

96.46 

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

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

96.80 

2. โครงการแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

1. เด็กร้อยละ  86 เข้าร่วมในการใช้แหล่ง
การเรียนรู้ทั้ งภายในและภายนอก
โรงเรียน 

98.30 

3. โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
- งานส่งเสริมความสามารถ

พิเศษ 
- งานส่งเสริมและพัฒนาทักษะ

การอ่านและการเขียน 

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 

96.78 

4. โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์
น้อย 

1. ร้ อยละ 86 ของ เด็ กปฐมวั ย ได้ รั บ
ประสบการณ์ตรงกับการเข้าร่วมกิจกรรม
นักวิทยาศาสตร์น้อย 

98.10 

5. โครงการหนูน้อยอนุบาลคนดี 1. เด็กร้อยละ 86 ได้เจริญสมาธิฟังเทศน์
ฟังธรรม 

2. เด็กร้อยละ 86 ได้รับการส่งเสริมให้รู้จัก
แบ่งปันด้วยใจให้ด้วยรัก 

3. เด็ กร้ อยละ  86  ได้ รั บการปลู กฝั ง
คุณธรรม จริยธรรมตามฐานคุณธรรม
ครบทุกฐาน 

96.22 

6. โครงการคุณหนูรอบรู้ 1. เด็กร้อยละ 86  ได้เข้าร่วมกิจกรรม 93.13 



24 แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  2564 

 
เป้าหมาย 

(ตามแผนพัฒนาฯ) โครงการ / กิจกรรม 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

ของโครงการ/กิจกรรม 
ผลการ

ด าเนินงาน 
สืบค้นข้อมูลจากสื่อเทคโนโลยี 

2. เด็กร้อยละ 86  ไดร้ับบริการมัลติมีเดีย 
7. โครงการทัศนศึกษา 1. เด็กร้อยละ 86 เข้าร่วมกิจกรรม 

     ทัศนศึกษาตามแหล่งเรียนรู้ต่างๆ 
97.91 

8. โครงการ เปิ ดบ้ านวิ ช าการ 
คาราวานความรู้ 

1. เด็กร้อยละ 86 ได้เข้าร่วมกิจกรรม วัน
เปิดบ้านวิชาการ คาราวานความรู้ 

97.00 

9. โครงการวันบัณฑิตน้อย 1. เด็กอนุบาล 3  ร้อยละ 86  เข้าร่วม
กิจกรรมวันบัณฑิตน้อย                            

91.00 

10. โครงการ พัฒนาหลักสู ตร
สถานศึกษาปฐมวัย 

1. ร้อยละ 86 ของครูมีความรู้ความเข้าใจ
ปรัชญา หลักการ และธรรมชาติของการ
จัดการศึกษาปฐมวัย  สามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์ 

95.54 

11. โครงการประเมินพัฒนาการ
เด็กปฐมวัย 

1. ร้อยละ 86 ของเด็กมีพัฒนาการด้าน
ร่างกายเหมาะสมตามวัย 

2. ร้อยละ 86 ของเด็กมีพัฒนาการด้าน
อารมณ์ – จิตใจเหมาะสมตามวัย 

3. ร้อยละ 86 ของเด็กมีพัฒนาการด้าน
สังคมเหมาะสมตามวัย 

4. ร้อยละ 86 ของเด็กมีพัฒนาการด้าน
สติปัญญาเหมาะสมตามวัย 

95.88 

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

1. เด็กร้อยละ 86 ได้เข้าร่วมรับการ
คัดเลือกเพ่ือเป็นตัวแทนรับโล่เกียรติคุณ
เด็กมี พัฒนาการด้านสติปัญญายอด
เยี่ยม (เรียนดี 3 ปีการศึกษา) เด็กที่มี
พัฒนาการดี 4 ด้าน หนูน้อยคนเก่ง 
อันดับ 1 ของห้องเรียน หนูน้อย
มารยาทงาม และเด็กได้รับรางวัลจาก
การไปร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ 

96.33 

   

 

 

 

 

 

 

 



โรงเรียนธีรศาสตร์ 
ส่วนที่ 1 ภาพรวมของโรงเรียน 
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 กลยุทธ์ที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

เป้าหมาย 
(ตามแผนพัฒนาฯ) โครงการ / กิจกรรม 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ของโครงการ/งาน/กิจกรรม 

ผลการ
ด าเนินงาน 

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

1. โครงการพัฒนาการเรียนการ
สอนปฐมวัย 
- งานนิเทศการสอน 

1. ครูร้อยละ 86 ได้รับการนิเทศการสอน 
 

94.86 

2. โครงการส่งเสริมระบบประกัน
คุณภาพภายใน 

1. โรงเรียนมีมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

2. โรงเรียนมีแผนปฏิบัติการและปฏิทิน
ปฏิบัติงานประจ าปี 2563 ที่เหมาะสม 

3. โรงเรียนมีการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ
อย่างเป็นระบบทันสมัย พร้อมใช้ 

4. มีการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา 
จัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
และเผยแพร่ผลการด าเนินงาน 

5. ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 86 ให้ความร่วมมือ
ในการวางระบบและด าเนินงานประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาเป็น
อย่างดี 

6. พ่ อ แ ม่ ผู้ ป ก ค ร อ ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
สถานศึกษา ชุมชน/ท้องถิ่น และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องร้อยละ 86 มีความมั่นใจต่อ
ระบบการบริหารและการจัดการของ
สถานศึกษาในระดับสูง 

100.00 

3. โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า ห ลั ก สู ต ร
สถานศึกษาปฐมวัย 

1. ร้อยละ 86 ของครูมีความรู้ความเข้าใจ
ปรัชญา หลักการ และธรรมชาติของการ
จัดการศึกษาปฐมวัย  สามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์ 

95.54 

2.2 จัดครูให้
เพียงพอกับชั้น
เรียน 

1. โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานบุคลากรสู่ครูมือ
อาชีพศตวรรษท่ี 21 
- งานปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร 

1. ครูร้อยละ 86 ปฏิบัติหน้าที่และปฏิบัติ
ตนเป็นแบบอย่างที่ดีในวิชาชีพครู 

 
 

98.21 

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 

94.96 

2. โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานบุคลากรสู่ครูมือ
อาชีพศตวรรษท่ี 21 
- งานการอบรม สัมมนา ศึกษา 

1. ครูร้อยละ 86 ปฏิบัติหน้าที่และปฏิบัติ
ตนเป็นแบบอย่างท่ีดีในวิชาชีพครู  

2. ครูร้อยละ 86 ได้รับการอบรม สัมมนา 
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด และศึกษา ดูงาน   

98.21 



26 แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  2564 

 
เป้าหมาย 

(ตามแผนพัฒนาฯ) โครงการ / กิจกรรม 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

ของโครงการ/งาน/กิจกรรม 
ผลการ

ด าเนินงาน 
– ดูงาน 

- งานส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดี 
- งานการดูแลความปลอดภัย

ของเด็ก 
- งานครูดีศรีธีรศาสตร์ 

3. เด็กร้อยละ 86 ปลอดภัยในการเล่น 
4. ครูร้อยละ 86  มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อครู

กับผู้ปกครอง ครูกับเด็ก และครูกับครู 
5. ครูได้รับรางวัลในการปฏิบัติหน้าที่  
 

3. โครงการขวัญและก าลังใจ 
- งานสวัสดิการจากสังฆมณฑล 
- งานสวัสดิการจากโรงเรียน 
- งานพักผ่อนประจ าปี 

1. ครรู้อยละ  86 ได้รับขวัญและก าลังใจ 
2. ครูร้อยละ 86 ได้รับขวัญและก าลังใจ

จากสังฆมณฑล  
3. ครูร้อยละ 86 ได้รับขวัญและก าลังใจ

จากโรงเรียน 
4. ครูร้อยละ 86 ได้รับขวัญและก าลังใจไป

พักผ่อนประจ าปี  

98.22 

4. โครงการสุขภาพดีชีวีมีสุข 1. ครูร้อยละ 86 เข้าร่วมออกก าลังกายทุก
วันศุกร์ที่ 3 ของเดือน 

96.91 

2 . 4  จั ด
สภาพแวดล้อม
และสื่อเพ่ือการ
เ รี ยนรู้  อย่ า ง
ปลอดภัยและ
เพียงพอ 

1. โครงการแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

1. เด็กร้อยละ  86 เข้าร่วมในการใช้แหล่ง
การเรียนรู้ทั้ งภายในและภายนอก
โรงเรียน 

98.30 

2. โครงการ เปิ ดบ้ านวิ ช าการ 
คาราวานความรู้ 

1. เด็กร้อยละ 86 ได้เข้าร่วมกิจกรรม วัน
เปิดบ้านวิชาการ คาราวานความรู้ 

97.00 

3. โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า ห ลั ก สู ต ร
สถานศึกษาปฐมวัย 

1. ร้อยละ 86 ของครูมีความรู้ความเข้าใจ
ปรัชญา หลักการ และธรรมชาติของการ
จัดการศึกษาปฐมวัย  สามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์ 

95.54 

4. โครงการสิ่งแวดล้อมสร้างสรรค์ 
อนุบาลน่าอยู่ 
- งานห้องเรียนน่าอยู ่

1. ร้อยละ 86  โ รง เรี ยนได้ จั ด
สภ าพแว ด ล้ อ ม เ ป็ น แ หล่ ง เ รี ย น รู้ 
พัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและบุคลากร
ในโรงเรียน                          

2. ครูร้อยละ 86  โรงเรียนได้จัด
สภาพแวดล้อมในห้องเรียนให้เหมาะสม
กับวัยของเด็ก 

96.29 

2.5 ให้บริการ
สื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
สื่อการเรียนรู้ 
เ พ่ือสนับสนุน
ก า ร จั ด
ประสบการณ ์

1. โครงการพัฒนาการเรียนการ
สอนปฐมวัย 
- งานวิจัยในชั้นเรียน 

1. ครูร้อยละ 86 มีวิจัยในเรียนที่เหมาะสม
กับวัย 

 

94.96 

2. โครงการหนึ่ งห้องเรียนหนึ่ ง
คุณธรรม 

1. เ ด็ ก ร้ อ ย ล ะ  86  ร่ า เ ริ ง แ จ่ ม ใ ส  มี
ความรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง 

2. เด็กร้อยละ 86 มีความมั่นใจและกล้า
แสดงออก  

3. เด็กร้อยละ 86 ควบคุมอารมณ์ตนเองได้

95.52 



โรงเรียนธีรศาสตร์ 
ส่วนที่ 1 ภาพรวมของโรงเรียน 

27 

 

เป้าหมาย 
(ตามแผนพัฒนาฯ) โครงการ / กิจกรรม 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ของโครงการ/งาน/กิจกรรม 

ผลการ
ด าเนินงาน 

เหมาะสมกับวัย 
4. เด็กร้อยละ 86 ชื่นชมศิลปะ ดนตรี การ

เคลื่อนไหว และรักธรรมชาติ 
5. เด็กร้อยละ 86 มีวินัย รับผิดชอบ เชื่อ

ฟังค าสั่งสอนของพ่อแม่ ครูอาจารย์ 
6. เด็กร้อยละ 86 เล่นและท างานร่วมกับ

ผู้อื่นได ้
7. เด็กร้อยละ 86 ประพฤติตนตาม

วัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ 
3. โครงการคุณหนูรอบรู้ 1. เด็กร้อยละ 86  ได้ เข้าร่วมกิจกรรม

สืบค้นข้อมูลจากสื่อเทคโนโลยี 
2. เด็กร้อยละ 86  ไดร้ับบริการมัลติมีเดีย 

93.13 

4. โครงการจัดซื้อและซ่อมแซม
วัสดุ – ครุภัณฑ ์

1. ร้อยละ 86  ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ
และอาคารเรียนได้รับการซ่อมแซม 
ปรับปรุงให้มีความมั่นคงพร้อมใช้งาน  

2. ร้อยละ 86  มีการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์
ส าหรับซ่อมแซมปรับปรุงพร้อมใช้งาน 

3. ร้อยละ 86  มีการบันทึกการซ่อมแซม
และปรับปรุง 

97.00 

5. โครงการส่งเสริมและพัฒนา
งานสารสนเทศ 
- งานเผยแพร่ข่าวสาร 
- งานบริการ 
- งานประชาสัมพันธ์ 

1. มีข้อมูลสารสนเทศในการให้บริการอย่าง
ถูกต้องและครบถ้วน 

2. ร้อยละ 86  ได้เผยแพร่ข่าวสารของ
โรงเรียน 

3. ร้อยละ 86  ให้บริการด้านสารสนเทศ
และเทคโนโลยีของโรงเรียน 

4. ผู้ปกครอง และนักเรียน ร้อยละ 86  
ได้ รับทราบข้อมูลข่ าวสารจากทาง
โรงเรียน 

94.35 

2.6 มีระบบ
บริหารคุณภาพ
ที่เปิดโอกาสให้
ผู้ เกี่ยวข้องทุก
ฝุายมีส่วนร่วม 

1. โครงการพบผู้ปกครอง 
- งานปฐมนิ เทศผู้ ปกครอง

นักเรียนเข้าใหม่ระดับปฐมวัย 
- งานวันพบผู้ปกครอง 

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

2. ร้อยละ 86 ของผู้ปกครองเข้าร่วมงาน
พบผู้ปกครอง 

91.41 

1. โครงการแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา 2. เด็กร้อยละ  86 เข้าร่วมในการใช้แหล่ง
การเรียนรู้ทั้ งภายในและภายนอก
โรงเรียน 

98.30 

3. โครงการวันบัณฑิตน้อย 1. เด็กอนุบาล 3  ร้อยละ 86  เข้าร่วม 91.00 



28 แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  2564 

 
เป้าหมาย 

(ตามแผนพัฒนาฯ) โครงการ / กิจกรรม 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

ของโครงการ/งาน/กิจกรรม 
ผลการ

ด าเนินงาน 
กิจกรรมวันบัณฑิตน้อย                            

4. โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า ห ลั ก สู ต ร
สถานศึกษาปฐมวัย 

1. ร้อยละ 86 ของครูมีความรู้ความเข้าใจ
ปรัชญา หลักการ และธรรมชาติของการ
จัดการศึกษาปฐมวัย  สามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์ 

95.88 

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

1. เด็กร้อยละ 86 ได้เข้าร่วมรับการ
คัดเลือกเพ่ือเป็นตัวแทนรับโล่เกียรติคุณ
เด็กมี พัฒนาการด้านสติปัญญายอด
เยี่ยม (เรียนดี 3 ปีการศึกษา) เด็กที่มี
พัฒนาการดี 4 ด้าน หนูน้อยคนเก่ง 
อันดับ 1 ของห้องเรียน หนูน้อย
มารยาทงาม และเด็กได้รับรางวัลจาก
การไปร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ 

96.33 

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

2. ร้ อ ยล ะ  86  ก า ร ใ ช้ ง บประมาณ มี
หลักฐานครบ 

96.44 

7. โครงการสายสัมพันธ์บ้านและ
โรงเรียน 

1. เด็กร้อยละ 86 ได้รับการเยี่ยมบ้านจาก
คุณคร ู

92.48 

   

 กลยุทธ์ที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 

เป้าหมาย 
(ตามแผนพัฒนาฯ) โครงการ / กิจกรรม 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลการ
ด าเนินงาน 

3.1 จัด 
ประสบการณ์ที่
ส่งเสริมให้เด็กมี
พัฒนาการทุก
ด้านอย่างสมดุล
เต็มศักยภาพ 

1. โครงการพบผู้ปกครอง 
- งานปฐมนิ เทศผู้ ปกครอง

นักเรียนเข้าใหม่ระดับปฐมวัย 
- งานวันพบผู้ปกครอง 

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

2. ร้อยละ 86 ของผู้ปกครองเข้าร่วมงาน
พบผู้ปกครอง 

91.44 

2. โครงการหนึ่ งห้องเรียนหนึ่ ง
คุณธรรม 

1. เ ด็ ก ร้ อ ย ล ะ  86  ร่ า เ ริ ง แ จ่ ม ใ ส  มี
ความรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง 

2. เด็กร้อยละ 86 มีความมั่นใจและกล้า
แสดงออก  

3. เด็กร้อยละ 86 ควบคุมอารมณ์ตนเองได้
เหมาะสมกับวัย 

4. เด็กร้อยละ 86 ชื่นชมศิลปะ ดนตรี การ

95.52 



โรงเรียนธีรศาสตร์ 
ส่วนที่ 1 ภาพรวมของโรงเรียน 

29 

 

เป้าหมาย 
(ตามแผนพัฒนาฯ) โครงการ / กิจกรรม 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลการ
ด าเนินงาน 

เคลื่อนไหว และรักธรรมชาติ 
5. เด็กร้อยละ 86 มีวินัย รับผิดชอบ เชื่อ

ฟังค าสั่งสอนของพ่อแม่ ครูอาจารย์ 
6. เด็กร้อยละ 86 เล่นและท างานร่วมกับ

ผู้อื่นได ้
7. เด็กร้อยละ 86 ประพฤติตนตาม

วัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ 
3. โครงการ เปิ ดบ้ านวิ ช าการ 

คาราวานความรู้ 
1. เด็กร้อยละ 86 ได้เข้าร่วมกิจกรรม วัน

เปิดบ้านวิชาการ คาราวานความรู้ 
97.00 

4. โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า ห ลั ก สู ต ร
สถานศึกษาปฐมวัย 

1. ร้อยละ 86 ของครูมีความรู้ความเข้าใจ
ปรัชญา หลักการ และธรรมชาติของการ
จัดการศึกษาปฐมวัย  สามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์ 

95.54 

3.2 สร้างโอกาส 
ใ ห้ เ ด็ ก ไ ด้ รั บ
ประสบการณ์
ตรง  เล่นและ
ปฏิบัติ อย่ า งมี
ความสุข 

1. โครงการหนึ่ งห้องเรียนหนึ่ ง
คุณธรรม 

1. เ ด็ ก ร้ อ ย ล ะ  86  ร่ า เ ริ ง แ จ่ ม ใ ส  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
ฟังค าสั่งสอนของพ่อแม่ ครูอาจารย์ 

6. เด็กร้อยละ 86 เล่นและท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได ้

7. เด็กร้อยละ 86 ประพฤติตนตาม
วัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ 

95.52 

1. โครงการแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา 2. เด็กร้อยละ  86 เข้าร่วมในการใช้แหล่ง
การเรียนรู้ทั้ งภายในและภายนอก
โรงเรียน 

98.30 

3. โครงการทัศนศึกษา 1. เด็กร้อยละ 86 เข้าร่วมกิจกรรม 
ทัศนศึกษาตามแหล่งเรียนรู้ต่างๆ 

97.91 

4. โครงการ เปิ ดบ้ านวิ ช าการ 
คาราวานความรู้ 

1. เด็กร้อยละ 86 ได้เข้าร่วมกิจกรรม วัน
เปิดบ้านวิชาการ คาราวานความรู้ 

97.00 

5. โครงการหนูน้อยหรรษา 
- ง า น กี ฬ า สี ภ า ย ใ น ร ะ ดั บ

ปฐมวัย 
- งานวันรื่นเริงคริสต์มาส 

1. เด็กร้อยละ 86 เข้าร่วมงานกีฬาภายใน 
2. เด็กร้อยละ 86 เข้าร่วมงานวันรื่นเริง

คริสต์มาส 
3. เด็กร้อยละ 86 เข้าร่วมงานวันเด็ก 

93.67 
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เป้าหมาย 

(ตามแผนพัฒนาฯ) โครงการ / กิจกรรม 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

ของโครงการ/กิจกรรม 
ผลการ

ด าเนินงาน 
- งานวันเด็ก 

3.3 จัด 
บร รย ากาศที่
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 กร้ อยละ  86  ได้ รั บการปลู กฝั ง
คุณธรรม จริยธรรมตามฐานคุณธรรม
ครบทุกฐาน 

96.22 

2. โครงการเรียนรู้เกี่ยวกับคริสต์
ศาสนา 
- งานแหล่งเรียนรู้ของศาสนา

ภายในโรงเรียน 

1. เด็กร้อยละ 86 มีความรู้เกี่ยวกับบุคคล
ส าคัญสามารถปฏิบัติตนต่อสถานที่
ศักดิ์สิทธิ์ได้อย่างเหมาะสม 

 

95.76 

3 . 4  ประ เมิ น
พัฒนาการเด็ก
ตามศักยภาพ
จริงและน าผล
ก า ร ป ร ะ เ มิ น
พัฒนาการเด็ก
ไปปรับปรุงการ 
จัดประสบการณ์
และพัฒนาเด็ก 

1. โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า ห ลั ก สู ต ร
สถานศึกษาปฐมวัย 

1. ร้อยละ 86 ของครูมีความรู้ความเข้าใจ
ปรัชญา หลักการ และธรรมชาติของการ
จัดการศึกษาปฐมวัย  สามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์ 

95.54 

2. โครงการประเมินพัฒนาการ
เด็กปฐมวัย 

1. ร้อยละ 86 ของเด็กมีพัฒนาการด้าน
ร่างกายเหมาะสมตามวัย 

2. ร้อยละ 86 ของเด็กมีพัฒนาการด้าน
อารมณ์ – จิตใจเหมาะสมตามวัย 

3. ร้อยละ 86 ของเด็กมีพัฒนาการด้าน
สังคมเหมาะสมตามวัย 

4. ร้อยละ 86 ของเด็กมีพัฒนาการด้าน
สติปัญญาเหมาะสมตามวัย 

95.88 

3. โครงการสายสัมพันธ์บ้านและ
โรงเรียน 

1. เด็กร้อยละ 86 ได้รับการเยี่ยมบ้านจาก
คุณคร ู

92.48 

 
 

กลยุทธ์ที่ 4 การจัดการศึกษาคาทอลิก 
เป้าหมาย 

(ตามแผนพัฒนาฯ) โครงการ / กิจกรรม 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

ของโครงการ/กิจกรรม 
ผลการ

ด าเนินงาน 
4.1 การพัฒนา
ระบบการจั ด
ก า ร ศึ ก ษ า
คาทอลิก 

1. โครงการเรียนรู้เกี่ยวกับคริสต์
ศาสนา 
- ง า น ว จ น พิ ธี ก ร ร ม เ ปิ ด ปี

การศึกษา 
- งานแหล่งเรียนรู้ของศาสนา

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

1. เด็กร้อยละ 86 มีความวางใจกับการเข้า
ร่วมกิจกรรมเพ่ือขอพรจากแม่พระและ
ปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสมตามวัย 

2. เด็กร้อยละ 86 มีความรู้เกี่ยวกับบุคคล
ส าคัญสามารถปฏิบัติตนต่อสถานที่
ศักดิ์สิทธิ์ได้อย่างเหมาะสม 

3. เด็กคาทอลิก ระดับ อนุบาล 1-3  ร้อย
ละ 86 ได้เรียนค าสอนและปฏิบัติตน

95.76 
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เป้าหมาย 
(ตามแผนพัฒนาฯ) โครงการ / กิจกรรม 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลการ
ด าเนินงาน 

คริสต์มาส ตามบทบาทหน้าที่ของตนเองอย่าง
เหมาะสมตามวัย 

4. เด็กร้อยละ 86 ได้เข้าร่วมชมบรรยากาศ
วันคริสต์มาสทีจ่ัดเตรียมไว้  

4 . 2  มี
แ ผ น พั ฒ น า
คุ ณ ภ า พ
ก า ร ศึ ก ษ า ที่
สอดคล้องกับ
แ ผ น แ ม่ บ ท ฯ
ของฝุายอบรม
ศึกษา 

1. โครงการเรียนรู้เกี่ยวกับคริสต์
ศาสนา 
- ง า น ว จ น พิ ธี ก ร ร ม เ ปิ ด ปี

การศึกษา 
- งานเรียนค าสอน 
 

1. เด็กร้อยละ 86 มีความวางใจกับการเข้า
ร่วมกิจกรรมเพ่ือขอพรจากแม่พระและ
ปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสมตามวัย 

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

95.76 

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

1. โครงการเรียนรู้เกี่ยวกับคริสต์
ศาสนา 
- ง า น ว จ น พิ ธี ก ร ร ม เ ปิ ด ปี

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

คริสต์มาส 

1. เด็กร้อยละ 86 มีความวางใจกับการเข้า
ร่วมกิจกรรมเพ่ือขอพรจากแม่พระและ
ปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสมตามวัย 

2. เด็กร้อยละ 86 ได้เข้าร่วมชมบรรยากาศ
วันคริสต์มาสทีจ่ัดเตรียมไว้ 

95.76 

 
ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี    ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ปีการศึกษา 2563 
เป้าหมายที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 

กลยุทธ์ที่ 1  ส่งเสริมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
กลยุทธ์
ตาม

แผนฯ.
ของ ร.ร. 

มาตร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
ฐานการศึกษา

ของ ร.ร. 
โครงการ งาน สนองมาตรฐาน 

ตัวช้ีวัด
ความส าเร็จ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ของโครงการ 
งาน 

ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

กลยุทธ์
ที่ 1 

มาตรฐานที่ 1 โครงการยกระดับผลสัมฤทฺธิ์ 8 กลุ่มสาระ 
1. คัดกรองผู้เรียนก าหนดจุดเน้น 
    และพัฒนาทักษะของกลุ่มสาระ 
2. ประเมินการการอ่าน การเขียน และการคิดค านวณ 

เป็นระยะ 
3. เตรียมการสอบประเมินคุณภาพ 
    ระดับชาติ O-NET 
4. ส่งผู้เรียนเข้าแข่งขันกับหน่วยงานภายนอก 

ร้อยละ 86 
ของผู้เรียน 
ป.1-ม.3 

95.86 

 มาตรฐานที่ 1 โครงการผลิตภัณฑ์งานสาน 
1. ผู้เรียนชั้น ป.1 – ม.3  ได้ฝึกทักษะการท างานด้วยงาน

สาน และมีผลงานของตนเองตามความสามารถตาม
ระดับชั้น 

ร้อยละ 86 
ของผู้เรียน 
ป.1-ม.3 

97.61 
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กลยุทธ์
ตาม

แผนฯ.
ของ ร.ร. 

มาตร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
ฐานการศึกษา

ของ ร.ร. 
โครงการ งาน สนองมาตรฐาน 

ตัวช้ีวัด
ความส าเร็จ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ของโครงการ 
งาน 

ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

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

ร้อยละ 86 
ของผู้เรียน 
ป.1-ม.3 

96.78 

  มาตรฐานที่ 1 โครงการประเมินการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 
1. ผู้ เรียนชั้น ป.1 -ป.6 ปฏิบัติงานที่ใช้ เทคโนโลยี

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

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

ร้อยละ 86 
ของผู้เรียน 
ป.1-ม.3 

97.31 

 มาตรฐานที่ 1 โครงการวันแห่งความภาคภูมิใจ 
1. รวบรวมรายชื่อนักเรียน และผู้ได้รับรางวัล 
- เรียนดีรายวิชา 
- คนดีศรีธีรศาสตร์ 
- ทุนการศึกษา 
- ผู้บ าเพ็ญประโยชน์และสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน 
2. จัดท าโล่  และเกียรติบัตร 
3. ออกจดหมายเชิญผู้ปกครองและ 

ผู้บ าเพ็ญ  ประโยชน์ให้กับโรงเรียนมาร่วมงาน 

ร้อยละ 86 97.86 

กลยุทธ์
ที่ 2 

มาตรฐานที่ 1 โครงการธีรศาสตร์เกมส์ 
1. ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 
2. จับฉลากสีครูประจ าชั้นและครู 
    พิเศษทุกคนและ 
    นักเรียน ป.1-ม.3  
4. ประชุมวางรูปแบบ 
    ขบวนพาเหรด 
    กิจกรรมกลางแจ้ง 
    เอกสารการแข่งขัน 
   เริ่มแข่งกีฬาสี  
7. ตัวแทนนักเรียนแต่ละสีร่วมกัน 
     ฝึกซ้อมแสดงการแสดงกลางแจ้ง 
    ฝึกซ้อมร้องเพลง เชียร์และ 
    ซ้อมเชียร์ลีดเดอร์ 
    ฝึกซ้อมพิธีเปิดแข่งขัน กีฬาสี 

ร้อยละ 86 งดกิจกรรม 
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กลยุทธ์
ตาม

แผนฯ.
ของ ร.ร. 

มาตร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
ฐานการศึกษา

ของ ร.ร. 
โครงการ งาน สนองมาตรฐาน 

ตัวช้ีวัด
ความส าเร็จ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ของโครงการ 
งาน 

ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

 มาตรฐานที่ 1 โครงการอนุรักษ์วันส าคัญ 
1.   ให้ความรู้เกี่ยวกับความส าคัญ และประวัติความ

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

2.   จัดท าปูายนิเทศความรู้ในชั้นเรียน 
     ทุกระดับชั้น 

ร้อยละ 86 95.67 

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

ร้อยละ 86 96.81 

 มาตรฐานที่ 1 โครงการสานสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน 
1.  พิจารณาเรื่องที่ได้รับจากหน่วยงาน 
     ภายนอก และด าเนินการ 
2.  ประชุมคณะกรรมการชมรม 
    ผู้ปกครอง ครู และศิษย์เก่าเข้าร่วม 
    ประชุมภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
3.   บริการด้านทุนการศึกษาจาก 
     คณะกรรมการชมรมผู้ปกครองครูและศิษย์เก่า 

ร้อยละ 86 94.04 

 มาตรฐานที่ 1 โครงการแบ่งปันด้วยจิตอาสาแห่งรักและรับใช้ 
1. ประชาสัมพันธ์ 
2. นักเรียน มีส่วนร่วมในโครงการ 
   แบ่งปันบริจาคสิ่งของในโอกาสต่างๆ  
3.  นักเรียนที่มีพรสวรรค์ด้านการแสดง 
4.  เข้าร่วมงานการแสดงในกิจกรรมของโรงเรียน 

ร้อยละ 86 96.57 

 มาตรฐานที่ 1 โครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน ร้อยละ 86 92.93 
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กลยุทธ์
ตาม

แผนฯ.
ของ ร.ร. 

มาตร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
ฐานการศึกษา

ของ ร.ร. 
โครงการ งาน สนองมาตรฐาน 

ตัวช้ีวัด
ความส าเร็จ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ของโครงการ 
งาน 

ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

1. งานบริการห้องพยาบาล 
2. งานส่งเสริมอนามัย 

- ฉีดวัคซีน   
- ก าจัดเหา 
- ทดสอบสายตา ด้วย E-Char   
- ทดสอบการได้ยิน  
- เหงือกสะอาดฟันแข็งแรง 

3. งานส่งเสริมสุขศึกษาในโรงเรียน 
- อ.ย .น้อยในโรงเรียนตรวจสารอาหารและ 

เครื่องดื่ม 
- พ่นยาก าจัดยุง และลูกน้ ายุงลาย 
- งานวันต่อต้านเอดส์ 

4.  งานประชุมผู้ประกอบ การรถรับ-ส่ง 
     นักเรียน(ของเอกชน) 

 มาตรฐานที่ 1 โครงการคนดีศรีธีรศาสตร์ 
1. ประชุม ชี้แจงตัวชี้วัด 8 คุณลักษณะ และค่านิยม ใน

แฟูมพัฒนางานของนักเรียน 
2. นักเรียนปฏิบัติตน /งาน  เก็บผลงานตามตัวชี้วัด 
3. ส่งคณะกรรมการตรวจประเมินแฟูมพัฒนางาน  

ครั้งที่ 1-4 
4.  คัดเลือกแฟูมพัฒนางานผู้เรียนที่ดี 
    ที่สุด มอบรางวัลเกียรติบัตร/วุฒิบัตร 

ร้อยละ 86 94.92 

 มาตรฐานที่ 1 โครงการส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม 
1. งานกิจกรรมยามเช้า 

เข้าแถว เคารพธงชาติ  
สวดภาวนา  ฟังโอวาท และท าสมาธิ   

2. งานวันศุกร์สุดสัปดาห์ 
สวดภาวนา 
ร้องเพลงมาร์ชโรงเรียน   
เพลงสรรเสริญพระบารมี 

3. งานต้นกล้าพอเพียง 
     ประหยัด ใช้ชีวิตพอเพียง   
      มีวิธีการออม ฝากบัญชีธนาคาร   
     หยอดกระปุกออมสิน 
3. งานวันไหว้ครู 
     ประกวดท าพานดอกไม้ ธูปเทียน  
     และ เข้าร่วมพิธีการไหว้ครู 

ร้อยละ 86 95.43 



โรงเรียนธีรศาสตร์ 
ส่วนที่ 1 ภาพรวมของโรงเรียน 
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กลยุทธ์
ตาม

แผนฯ.
ของ ร.ร. 

มาตร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
ฐานการศึกษา

ของ ร.ร. 
โครงการ งาน สนองมาตรฐาน 

ตัวช้ีวัด
ความส าเร็จ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ของโครงการ 
งาน 

ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

4. งานค่ายปฏิบัติธรรม 
   ป.1-ม.3 เข้าค่ายปฏิบัติธรรม 

 มาตรฐานที่ 1 โครงการระเบียบวินัย 
1. ปฐมนิเทศนักเรียน ชี้แจงเรื่อง 
    ระเบียบวินัยและการปฏิบัติตนของ 
    นักเรียน   
2.  อบรมระเบียบวินัย 
3.  ประชุมนักเรียนเพ่ือเน้นย้ าในเรื่อง 
     ระเบียบวินัยทุกเดือน 

ร้อยละ 86 96.02 

 มาตรฐานที่ 1 โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน ม.3 
1. งานค่ายปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ม. 3 
2. งานน้องส่งพี ่

ร้อยละ 86 96.38 

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

ร้อยละ 86 96.75 

 มาตรฐานที่ 1 โครงการส่งเสริมรณรงค์ปูองกันยาเสพติดในโรงเรียน 
1. วางแผนงานปูองกันแก้ไขปัญหา 
    ยาเสพติด 
2. งานวันงดสูบหรี่โลก 
   - ประชุมเพ่ือชี้แจงนโยบายต่างๆ 
   - จัดปูายนิเทศให้ความรู้เกี่ยวกับ 
     วันงดสูบบุหรี่โลก 
  -  จัดนักเรียนให้ความรู้เกี่ยวกับ 
     วันงดสูบบุหรี่โลก 
  -  กิจกรรมตอบค าถาม 
3. จัดกิจกรรมตอบค าถามเก่ียวกับวันงด 
   สูบบุหรี่โลก 

ร้อยละ 86 94.66 

 มาตรฐานที่ 1 โครงการห้องเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
1.แต่งตั้งคณะกรรมการก ากับติดตาม 
2.การด าเนินงานนักเรียนแกนน า 4 ฝุาย คือ    

- ฝุายการเรียน  
- ฝุายการงาน  
- ฝุายสารวัตรนักเรียน  
- ฝุายกิจกรรม  

ร้อยละ 86 97.29 



36 แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  2564 

 
กลยุทธ์
ตาม

แผนฯ.
ของ ร.ร. 

มาตร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
ฐานการศึกษา

ของ ร.ร. 
โครงการ งาน สนองมาตรฐาน 

ตัวช้ีวัด
ความส าเร็จ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ของโครงการ 
งาน 

ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

2.ประเมินผลการปฏิบัติงานตามเกณฑ์ 
3.มอบรางวัลห้องเรียนสีขาว 
4.ด าเนินงานตามมาตรการ 
1.1 ด้านการปูองกัน 
ด าเนินงานให้ความรู้สร้างความตระหนักถึงโทษและพิษ
ภัยของยาเสพติด  
  กิจกรรมTo  be  number one 
  กิจกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม 
  กิจกรรมสร้างสรรค์ 
  กิจกรรมด้านจิตอาสา 
  จัดสภาพสิ่งแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการ 
  เรียนรู้ให้ผู้เรียนปลอดยาเสพติด 
2.2.ด้านการค้นหา  
   ส ารวจพฤติกรรมและรายงานผล 
2.3 ด้านการรักษา 
    ท า  MOU  การประสาน ส่งต่อ 
2.4  ด้านการเฝูาระวัง 
     งานห้องเรียนสีขาว 
2.5  ด้านการบริหารจัดการ 
      ใช้ 4 ประสาน 2 ค้ า 
      กลยุทธ์ 4 ต้อง 2 ไม ่

กลยุทธ์
ที่ 3 

มาตรฐานที่ 2 โครงการประชุมจัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปี 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการ 
2. ศึกษาแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
3. ศึกษามาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน 
4. ประชุมบุคลากรทุกคนร่วมด าเนินการ 
5. วิเคราะห์และจัดท ารายละเอียดโครงการ จัดท า

รูปเล่มแผนปฏิบัติการประจ าปี 
6. น าเสนอคณะกรรมการบริหารโรงเรียนให้ความ

เห็นชอบ  
7. ก ากับติดตาม การด าเนินงานประเมินผลการ

ด าเนินงานรายงานสรุป 

ร้อยละ 86 98.70 

 มาตรฐานที่ 2 โครงการประชุมประเมินผลการด าเนินงานแผนปฏิบัติ
งานประจ าปี 
1. ด าเนินการประชุมก ากับ ติดตาม ประเมินผลการ

ด าเนินงานแผนปฏิบัติงานประจ าปีระหว่างปี /

ร้อยละ 86 98.05 



โรงเรียนธีรศาสตร์ 
ส่วนที่ 1 ภาพรวมของโรงเรียน 
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กลยุทธ์
ตาม

แผนฯ.
ของ ร.ร. 

มาตร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
ฐานการศึกษา

ของ ร.ร. 
โครงการ งาน สนองมาตรฐาน 

ตัวช้ีวัด
ความส าเร็จ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ของโครงการ 
งาน 

ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

ปลายปี  
2. ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน  
3. ประเมิน ทบทวนตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐาน

การประกันคุณภาพในของโรงเรียน  
กลยุทธ์

ที่ 4 
มาตรฐานที่ 2 โครงการส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายใน 

1. แต่งตั้ งคณะกรรมการประกัน  และ ประเมิน
คุณภาพภายใน 

2. จัดท ามาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 
3. เสนอคณะกรรมการบริหารโรงเรียนเห็นชอบ 
4. วิ เ ค ร าะห์ แผน พัฒนาการจั ดกา รศึ กษ าขอ ง

สถานศึกษา 
5. จัดท าคู่มือการประกันคุณภาพภายใน 
6. จัดท าปฏิทินปฏิบัติงาน  แผนปฏิบัติการประจ าปี

การศึกษา 2561 
7. จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการ

บริหารจัดการ 
8. ติดตาม  ตรวจสอบคุณภาพ 
9. ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ

โรงเรียน 
10. จัดท ารายงานประจ าปี SAR 
11. น าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาไปใช้ในการ

วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 

ร้อยละ 86 98.05 

 มาตรฐานที่ 2 โครงการติดตามการด าเนินโครงการด้านงบประมาณ 
1. ส ารวจการเสนอของบประมาณ ในการด าเนินแต่ละ

โครงการ 
2. ติดตามใช้งบประมาณของแต่ละโครงการ 
3. รวบรวมข้อมูลการใช้งบ  ประมาณตามแผน 

กิจกรรม โครงการที่จ่ายจริงเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ
ต่างๆ 

4. จัดท าสารสนเทศการใช้งบประมาณตามแผนงาน 
กิจกรรม โครงการ เพ่ือเปรียบเทียบการใช้
งบประมาณท่ีตั้งไว้กับการจ่ายจริง 

ร้อยละ 86 98.05 

 มาตรฐานที่ 2 โครงการติดตามค่าธรรมเนียมการศึกษาและ
ค่าธรรมเนียมอ่ืน 
1. ขอความเห็นชอบค่าธรรมเนียมการเรียนและ

ค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
2. ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาและ

ร้อยละ 86 90.64 



38 แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  2564 

 
กลยุทธ์
ตาม

แผนฯ.
ของ ร.ร. 

มาตร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
ฐานการศึกษา

ของ ร.ร. 
โครงการ งาน สนองมาตรฐาน 

ตัวช้ีวัด
ความส าเร็จ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ของโครงการ 
งาน 

ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

ค่าธรรมเนียมอ่ืน 
3. แจ้งจดหมายอัตราค่าธรรมเนียมการเรียนพร้อม

ก าหนดการช าระ 
4. ประชาสัมพันธ์ ก ากับ ติดตามระดับชั้น 
5. ติดตามการช าระค่าธรรมเนียมการเรียนช่วงการฟัง

ผลสอบกลางภาค 
6. รวบรวมข้อมูลสรุป 
7. รายงานสรุปผลการด าเนินงานต่อผู้บริหาร 

กลยุทธ์
ที่ 5 

มาตรฐานที่ 2 โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพงานวิชาการและหลักสูตร
สถานศึกษา 
1. ส ารวจวิเคราะห์ นโยบาย   วิสัยทัศน์   อัตลักษณ์  

และสภาพปัจจุบัน ปัญหา ความต้องการของ
ชุมชน และผู้ปกครอง 

2. จัดหลักสูตสถานศึกษา ส าหรับการเรียนการสอนที่
สอดคล้องหลักสูตร ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง 
2560 )   

3. จัดท าโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
4. จัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 
5. จัดท าระเบียบการวัดและประเมินผลการเรียน

เกณฑ์การตัดสินหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตร
แกนกลางฯ 

6. ด าเนินการจัดซื้อ แบบเรียนตามนโยบาย 
7. จัดวางตัวบุคลากรด้านการสอน 
8. ด าเนินการรับนักเรียนเข้าใหม ่

แต่งตั้งคณะกรรมการและอนุกรรมการด าเนินงาน
ด้านวิชาการ 

9. จัดตารางสอนรายชั้น  และส าหรับครูรายคน 
10. ท าโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการเรียนการ

สอน 
11. ประชุมนิเทศ ก ากับติดตามการปฏิบัติงาน 
12. ส ารวจความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนและ

ผู้เกี่ยวข้อง 
14   สรุปรายงานผลการด าเนินงานต่อผู้บริหาร     

ร้อยละ 86 91.58 

 มาตรฐานที่ 2 โครงการพัฒนาการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน 
1. ด าเนินการวัดผลประเมินผลรายตัวชี้วัด 

ร้อยละ 86 99.00 



โรงเรียนธีรศาสตร์ 
ส่วนที่ 1 ภาพรวมของโรงเรียน 
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กลยุทธ์
ตาม

แผนฯ.
ของ ร.ร. 

มาตร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
ฐานการศึกษา

ของ ร.ร. 
โครงการ งาน สนองมาตรฐาน 

ตัวช้ีวัด
ความส าเร็จ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ของโครงการ 
งาน 

ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

2. ประชุมชี้แจงครูผู้สอน 
3. ครูวางแผนการสอบประเมินตามโครงการสอน/

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

รายวิชา 
9. นิเทศ ก ากับ  ติดตาม 
10. ประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงาน     

 มาตรฐานที่ 2 โครงการส่งเสริมการด าเนินงานลูกเสือ  เนตรนารี และ 
ยุวกาชาด 
1. งานกองลูกเสือโรงเรียนธีรศาสตร์ 
2. ประชุมวางแผนงานกองลูกเสือในโรงเรียน 
3. มอบหมายผู้รับผิดชอบด าเนินการ 

จัดท าเอกสาร  ลส. 
4. พิธีเข้าประจ ากองลูกเสือ  
5. วิชาพิเศษทางลูกเสือ 
6. ด าเนินการเข้าค่ายแต่ละระดับชั้น 
 7. สวนสนามงานวันคล้ายวันสถาปนา  
    คณะลูกเสือแห่งชาติ 

ร้อยละ 86 97.15 

 มาตรฐานที่ 2 โครงการพัฒนาคุณภาพและส่งเสริมกิจกรรมห้องสมุด 
1. งานปฐมนิเทศการเข้าใช้ห้องสมุด 
2. สัปดาห์ห้องสมุด 
3. กิจกรรมส่งเสริมการอ่านของห้องสมุด 
4. ตอบค าถามประจ าเดือน   กิจกรรมกล่องความรู้ 

กิจกรรมยอดนักอ่าน  
5. ปรับภูมิทัศน์ภายในห้องสมุดให้ทันเหตุการณ์เป็น

ปัจจุบัน มีบรรยากาศท่ีสวยงามเหมาะแก่การเรียนรู้ 
6. จัดมุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 

ฯ สยามบรมราชกุมารี    
7.  มุมเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม  มุมอาเซียน มุมนิทาน 

ร้อยละ 86 90.20 

กลยุทธ์ มาตรฐานที่ 2 โครงการวันกตัญญูกตเวทีคณะผู้บริหาร ร้อยละ 86 98.79 
ที่ 6 มาตรฐานที่ 2 โครงการเสริมสร้างขวัญและก าลังใจ 

1. บุคลากรได้รับสวัสดิการขวัญและก าลังใจของ 
สังฆมณฑล 

ร้อยละ 86 98.79 
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กลยุทธ์
ตาม

แผนฯ.
ของ ร.ร. 

มาตร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
ฐานการศึกษา

ของ ร.ร. 
โครงการ งาน สนองมาตรฐาน 

ตัวช้ีวัด
ความส าเร็จ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ของโครงการ 
งาน 

ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

2. บุคลากรได้รับสวัสดิการขวัญและก าลังใจของ
โรงเรียน 

3. บุคลากรได้รับสวัสดิการทัศนศึกษา 
 มาตรฐานที่ 2 โครงการพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพบุคลากร 

1. จัดอบรมสัมมนาฟ้ืนฟูจิตใจแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเข้า
ประชุมเต็มคณะ 

2. จัดอบรมสัมมนาด้านวิชาการ 
3. จัดอบรมสัมมนากับหน่วยงานภายนอก 

ร้อยละ 86 99.17 

 มาตรฐานที่ 2 โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานบุคลากร 
1. จัดภาระงานตามวุฒิการศึกษาตามหน้าที่ ตาม

ความสามารถ 
2. จัดเวรสวัสดิการตามที่ได้รับมอบหมายและบันทึก

รายงานการปฏิบัติหน้าที่ตามจุดต่างๆ  
3. บุคลากรเข้าใหม่ได้รับการนิเทศการปฏิบัติหน้าที่ที่

ได้รับมอบหมาย ได้รับการดูแลและต่อใบประกอบ
วิชาชีพครู 

4. แต่งตั้งและถอดถอนบุคลากร ตรงเวลาตามที่ก าหนด 
5. ก ากับติดตามการปฏิบัติหน้าที่ ( ขาด  ลา มา สาย) 
6. ครูได้จัดท ารายงานประเมินตนเองต่อผู้บริหาร  และ 
7. ครูได้ต่อใบสัญญาการเป็นครู 

ร้อยละ 86 98.68 

 มาตรฐานที่ 2 โครงการสุขภาพดีชีวีมีสุข 
บุคลากรคร ู
1. ออกก าลังกายทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่ 3 ของเดือน 

ร้อยละ 86 97.46 

กลยุทธ์
ที่ 7 

มาตรฐานที่ 2 โครงการภูมิทัศน์ภายในภายนอกโรงเรียน 
1. ส ารวจสภาพบริเวณโรงเรียนโดยรอบ 
2. ปรับปรุงภูมิทัศน์เสาธง 
3. โซนรักษาสิ่งแวดล้อม 
4. งานบ ารุงรักษาต้นไม้  สวนหย่อม  
5. งานความสะอาดภายในโรงเรียน  
6. ปรับเปลี่ยนตู้เก็บถ้วยรางวัล  
7. สร้างหลังคากันแดดกันฝนที่เครื่องเล่นประถมต่อ

ยาวมาถึง ลานจอดรถมอเตอร์ไซด์หลังสระน้ า  
8. ปลูกต้นไทรเกาหลีหน้าอาคารเปาโล 
9. ทาสีเพิ่มเติมอาคารอักเนส 

ร้อยละ 86 96.53 

 มาตรฐานที่ 2 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ 
1. ตรวจเช็ควัสดุ ครุภัณฑ์ที่ช ารุดเสียหาย 
2. เขียนแจ้งซ่อม 

ร้อยละ 86 97.75 



โรงเรียนธีรศาสตร์ 
ส่วนที่ 1 ภาพรวมของโรงเรียน 
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กลยุทธ์
ตาม

แผนฯ.
ของ ร.ร. 

มาตร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
ฐานการศึกษา

ของ ร.ร. 
โครงการ งาน สนองมาตรฐาน 

ตัวช้ีวัด
ความส าเร็จ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ของโครงการ 
งาน 

ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

3. แจ้งผู้ด าเนินการซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ 
4. ผู้ด าเนินการซ่อม  
5. การซื้อวัสดุครุภัณฑ์ให้เขียนใบเสนอซื้อ 
6. ส่งผู้บริหารเซ็นอนุมัติ 
7. เก็บรวบรวมใบแจ้งซ่อม/ใบเสนอซื้อ 
8. สรุปรายการจัดซื้อและซ่อมแซมวัสดุตลอดปี 

 มาตรฐานที่ 2 โครงการสุขาภิบาลน้ าดื่มน้ าใช้  
1. ประชาสัมพันธ์ให้ครูและผู้เรียนที่หน้าเสาธงได้ทราบ

ถึงการใช้และรักษา  
2. ตรวจและติดตามการใช้น้ าดื่ม น้ าใช้และห้องสุขา

เรื่องความสะอาด 
3. แจ้งให้ท าการปรับปรุงแก้ไขทันที 
4. เก็บรวบรวมข้อมูลรายงานประเมินผลต่อผู้บริหาร  

ร้อยละ 86 97.01 

 มาตรฐานที่ 2 โครงการอาคารเรียนอาคารประกอบ 
1. งานท าประวัติอาคารเรียนอาคารประกอบและ

แผนผังห้องเรียนห้องประกอบการ 
2. งานการใช้อาคารเรียนอาคารประกอบ 
3. งานส ารวจความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร 
4. งานซ้อมอัคคีภัย 
5.  งาน 5  ส. 
6.  งานการให้บริการจาบุคคลภายนอกและบุคคล

ภายใน     

ร้อยละ 86 97.05 

กลยุทธ์
ที่ 8 

มาตรฐานที่ 3 โครงการรักษ์ภาษาไทย 
1. งานวันสุนทรภู่ 

- การจัดปูายนิเทศ 
- การแข่งขันอ่านท านองเสนาะ 
- การแข่งขันวาดภาพระบายสีตัวละคร  
  เรื่องพระอภัยมณี  
- การแข่งขันแต่งกลอนแปด 
- การตอบค าถามเก่ียวกับประวัติวันสุนทรภู่  
- การแสดงบนเวท ี

2. งานวันภาษาไทยแห่งชาติ 
    แข่งขันทักษะวิชาการ 

- การคัดลายมือ 
- การเขียนค าขวัญ 
- การเขียนตามค าบอก  
- การแสดงบนเวที  

ร้อยละ 86 90.20 
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กลยุทธ์
ตาม

แผนฯ.
ของ ร.ร. 

มาตร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
ฐานการศึกษา

ของ ร.ร. 
โครงการ งาน สนองมาตรฐาน 

ตัวช้ีวัด
ความส าเร็จ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ของโครงการ 
งาน 

ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

3. งานบันทึกรักการอ่านเพื่อการเรียนรู้  
    (Love  to  learn) 

- ครูผู้รับผิดชอบรายวิชา  มอบหมายงานให้ผู้เรียน 
- ผู้เรียนบันทึกสาระการอ่านแต่ละสัปดาห์/วิชา   
- ครูตรวจสมุดบันทึกรักการอ่านตรวจ 
- และบันทึกข้อมูล 

มาตรฐานที่ 3 โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
1. วางแผนการด าเนินงาน 
2. จัดงานวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

- ศึกษาองค์ความรู้เรื่องรีไซเคิล 
- พูดประวัติความเป็นมาของวันวิทยาศาสตร์ 

ร้อยละ 86 95.28 

 มาตรฐานที่ 3 โครงการทัศนศึกษา 
1. ส ารวจวิธีการจัดทัศนศึกษา แบบ NOLINEที่เก่ียวข้อง 
2. จัดท าค าสั่งมอบหมายการปฏิบัติงานแจ้งคณะครู

ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ  
3. แจกจดหมายประชาสัมพันธ์ผู้ปกครอง/นักเรียนทราบ

และอนุญาต 
4. นัดหมายนักเรียนเกี่ยวกับใบงานทัศนศึกษา online 

ร้อยละ 86 96.50 

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

ร้อยละ 86 93.83 

 มาตรฐานที่ 2 โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพระบบสารสนเทศและ
เทคโนโลยี 
1. รวบรวมและจัดเก็บสารสนเทศจากกลุ่มงาน 
2. จัดพิมพ์วารสารโรงเรียน 
3. ตรวจสอบ และอัพเดทข้อมูลพ้ืนฐานของโรงเรียน 

ข่าวสาร รางวัล กิจกรรม  
4. บันทึกภาพกิจกรรมที่กลุ่มงานและโรงเรียนจัด 
5. จัดท าบัตรประจ าตัวนักเรียน 
6.  แก้ไข ซ่อมบ ารุง จัดหา เปลี่ยนครุภัณฑ์ 

 คอมพิวเตอร์ให้พร้อมใช้งานบริหารและ 
 การเรียนการสอน 
 

ร้อยละ 86 96.69 



โรงเรียนธีรศาสตร์ 
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กลยุทธ์
ตาม

แผนฯ.
ของ ร.ร. 

มาตร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
ฐานการศึกษา

ของ ร.ร. 
โครงการ งาน สนองมาตรฐาน 

ตัวช้ีวัด
ความส าเร็จ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ของโครงการ 
งาน 

ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

 มาตรฐานที่ 2 โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพงานธุรการ 
1. งานสารบรรณ 
2. งานบริการงานพิมพ์และอัดส าเนา 
   สนับสนุนงานของทุก กลุ่มงาน 
3. งานเบิกเงินสวัสดิการของรัฐบาล  
   สังฆมณฑลราชบุรีและประกันอุบัติเหตุ 
4. งานประชาสัมพันธ์ ติดต่อ – สอบถาม 

ร้อยละ 86 93.81 

 มาตรฐานที่ 2 โครงการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 
1.  จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา  ภาคเรียน

ละ 2 ครั้ง และมีข้อมูล เอกสารประกอบการประชุม 
ครบถ้วนถูกต้องตามระเบียบ 

ร้อยละ 86 98.45 

กลยุทธ์
ที่ 9 

มาตรฐานที่ 3 โครงการพัฒนาการการสอนสู่คุณภาพผู้เรียน 
1. ครูศึกษาองค์ความรู้ รูปแบบการจัดการเรียนการ

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

ร้อยละ 86 97.06 

 มาตรฐานที่ 3 โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพงานระบบเรียนรู้ 
1. ทบทวนการออกแบบระบบปรับปรุงน าไปใช้ 
2. ประชุมนิเทศชี้แจง 
3. ออกแบบระบบเอกสารมาตรฐานการ 

ปฏิบัติงานตามระบบเรียนรู้ 
4. จัดท าปฏิทินการส่งงานตามระบบ 
5. นิเทศก ากับติดตาม 
6. สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 

ร้อยละ 86 99.00 

 มาตรฐานที่ 3 โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ Intensive English 
Program 
    รับสมัครผู้เรียนที่สนใจและมีความพร้อม 
    วางแผนการเรียน IEP ร่วมกับผู้สอน  Make AWIT 
      จัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชา           
    คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  และภาษาอังกฤษ 
      สอบประเมินความสามารถการสื่อสาร  
      รายงานผลการประเมิน  

ร้อยละ 86 94.04 

 มาตรฐานที่ 3 โครงการ English  we  can 
    พัฒนาการยกระดับการสื่อสารภาษาอังกฤษ 

ร้อยละ 86 95.12 
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กลยุทธ์
ตาม

แผนฯ.
ของ ร.ร. 

มาตร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
ฐานการศึกษา

ของ ร.ร. 
โครงการ งาน สนองมาตรฐาน 

ตัวช้ีวัด
ความส าเร็จ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ของโครงการ 
งาน 

ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

    จัดกิจกรรม English  Activeties 

กลยุทธ์
ที่ 10 

มาตรฐานที่ 3 โครงการแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญา  ปลูกความรู้ 
จัดท าทะเบียนแหล่งเรียนรู้ภายใน และภายนอก 
- รวบรวมแหล่งเรียนรู้ภายใน-ภายนอก จัดท าทะเบียน 
- ประกาศแหล่งเรียนรู้ภายใน-นอก  ให้บุคลากร ทุก

กลุ่มสาระเพ่ือการน าไปใช้ 
- จัดท าตารางวิเคราะห์การใช้แหล่งเรียนรู้ในแผนการ

จัดการเรียนรู้ 
- จัดท าแบบบันทึกข้อมูลการใช้แหล่ งเรียนรู้  ให้

ครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระบันทึกการใช้แหล่งเรียนรู้ 
จัดวันภูมิปัญญา ปลูกความรู้ 
- วิเคราะห์แผนการเรียนรู้ก าหนดภูมิปัญญา 
- จดหมายเชิญภูมิปัญญา 
- จัดช่วงเวลาการเรียนรู้จากภูมิปัญญา ป. 1 - ม.3 
- ประเมินความพึงพอใจ  

ร้อยละ 86 98.57 

กลยุทธ์
ที่ 11 

มาตรฐานที่ 3 โครงการครูจิตอาสา Volunteer Teachers 
1. ประชาสัมพันธ์โครงการ 
2. ผู้บริหารและครูลงชื่อสมัครใจช่วยเหลือดูแลนักเรียน 
3. ส ารวจผลการคัดกรองและวิเคราะห์ความแตกต่างที่

ต้องด าเนินการ 
4. จัดพื้นที่/ห้องเรียน/เด็ก สนามอาสา 
5. คณะผู้บริหารและครูลงสนามช่วยผู้เรียน 
6. ปรับปรุงโปรแกรมบันทึกระบบความช่วยเหลือ

ผู้เรียน 
7. ประเมินติดตามการพัฒนาและความก้าวหน้าของ

ผู้เรียน 
8. พบผู้ปกครองในกรณีที่ต้องการส่งต่อหรือให้การ

รักษาโดยแพทย์ 
9. รายงานสรุปผลการด าเนินงาน 

ร้อยละ 86 93.71 

กลยุทธ์
ที่ 12 

มาตรฐานที่ 3 โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพงานทะเบียนและวัดผล 
1. งานวัดผล ระบบการท าคะแนน ปพ.5 
2. งานเทียบโอนผลการเรียน 
3. งานท าข้อสอบ 
4. งานระบบการจัดสอบ 
5. สอบกลางภาค 1-2 
6. สอบปลายภาค 1-2 

ร้อยละ 86 97.88 
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กลยุทธ์
ตาม

แผนฯ.
ของ ร.ร. 

มาตร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
ฐานการศึกษา

ของ ร.ร. 
โครงการ งาน สนองมาตรฐาน 

ตัวช้ีวัด
ความส าเร็จ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ของโครงการ 
งาน 

ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

7. งานตรวจสอบวุฒิการศึกษา 
8. งานออกเอกสารหลักฐานการศึกษา 

กลยุทธ์
ที่ 13 

มาตรฐานที่ 3 โครงการเปิดบ้านวิชาการคาราวานความรู้ 
1. ส ารวจโครงงานของ 8 กลุ่มสาระฯ   
2. ส ารวจ ผลงานนักเรียน   
3. ส ารวจผลิตภัณฑ์ชั้นเรียน 
4. ก ากับติดตาม ผลงานของกลุ่มสาระฯ 
5. ด าเนินการจัดนิทรรศการ 
6. เผยแพร่ผลงาน 
7. งานมหกรรมวิชาการโรงเรียนในสังกัด 

ร้อยละ 86 94.40 

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

ร้อยละ 86 93.82 

กลยุทธ์
ที่ 14 

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

เอส.  ค่ายเยาวชนคาทอลิก 
2. งานสอนค าสอน 
3. งานพิธีบูชาขอบพระคุณวันอาทิตย์/วันศุกร์ต้นเดือน 
4. งานสอนวิชาคริสต์ศาสนา 
5. งานพิธีบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษา 
6. งานสมโภชพระวรกายและพระโลหิตของ 

พระคริสตเจ้า 
7. งานวจนพิธีกรรมขอพรพระ 
8. งานพิธีบูชาขอบพระคุณระลึกถึงผู้มีพระคุณและ

ผู้บริหารโรงเรียนที่ล่วงหลับ 
9. งานฉลองวัดแม่พระถวายองค์ในพระวิหาร ลูกแก 
10.งานสัปดาห์พระคัมภีร์ 
11.งานวันคริสต์มาส 

ร้อยละ 86 93.55 

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

ร้อยละ 86 90.06 
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8. ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา (รอบปีท่ีผ่านมา) 
    ตารางผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนธีรศาสตร์ ปีการศึกษา 2563 ดังนี้ 
    8.1 ระดับการศึกษาปฐมวัย  ปีการศึกษา 2563 

มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 4 มาตรฐาน ร้อยละ/ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก  96.88/ยอดเยี่ยม 
1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดีและดูแลความปลอดภัยของตนเอง

ได้  
97.05/ยอดเยี่ยม 

1.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้  97.05/ยอดเยี่ยม 
1.3 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม  97.28/ยอดเยี่ยม 

1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้
ได้  

96.15/ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ  5.00/ยอดเยี่ยม 
2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น  5.00/ยอดเยี่ยม 
2.2 จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน  5.00/ยอดเยี่ยม 
2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์  5.00/ยอดเยี่ยม 
2.4 จัดสภาพ แวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัยและเพียงพอ  5.00/ยอดเยี่ยม 
2.5 ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัด

ประสบการณ์ส าหรับครู  
5.00/ยอดเยี่ยม 

2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝุายมีส่วนร่วม  5.00/ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ  97.22/ยอดเยี่ยม 
3.1 จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ  100.00/ยอดเยี่ยม 
3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข  100.00/ยอดเยี่ยม 
3.3 จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อ และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย  94.44/ยอดเยี่ยม 
3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไป

ปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก  
94.44/ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 4 การจัดการศึกษาคาทอลิก ปฏิบัติ 
4.1 ระบบการจัดการศึกษาแบบคาทอลิก  ปฏิบัติ 
4.2 มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับแผนแม่บทของฝุายอบรมศึกษา ปฏิบัติ 
4.3 มีการจัดบรรยากาศคาทอลิก ปฏิบัติ 
4.4 มีการจัดบรรยากาศคาทอลิก ปฏิบัติ 
 

     8.2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีการศึกษา 2563 

มาตรฐาน 
ร้อยละ 

/ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 94.66/ยอดเยี่ยม 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
 1. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ  82.20/ดีเลิศ 

2. มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย   
   แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา  

97.12/ยอดเยี่ยม 
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มาตรฐาน 
ร้อยละ 

/ระดับคุณภาพ 
3. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 93.03/ยอดเยี่ยม 
4. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  89.75/ดีเลิศ 
5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 100.00/ยอดเยี่ยม 
6. มีความรู้ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ  100.00/ยอดเยี่ยม 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน   
 1. มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 8 ประการและค่านิยมพ้ืนฐานของ 

   คนไทย 12 ประการ และคุณธรรมอัตลักษณ์ แบ่งปัน  จิตอาสา  เอกลักษณ์ 
   การไหว้และระเบียบวินัย   

96.83/ยอดเยี่ยม 

2. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  96.20/ยอดเยี่ยม 
3. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  100.00/ยอดเยี่ยม 
4. สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม  91.47/ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  5.00/ยอดเยี่ยม 
 1. การมีเปูาหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  5.00/ยอดเยี่ยม 

2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  5.00/ยอดเยี่ยม 

3. ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร 
    สถานศึกษาทุกกลุ่มเปูาหมาย 

5.00/ยอดเยี่ยม 

4. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  5.00/ยอดเยี่ยม 

5. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่าง 
    มีคุณภาพ  

5.00/ยอดเยี่ยม 

6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการ 
    จัดการเรียนรู้  

5.00/ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 100.00/ยอดเยี่ยม 
 1. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไป 

    ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
100.00/ยอดเยี่ยม 

2. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 100.00/ยอดเยี่ยม 

3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 100.00/ยอดเยี่ยม 

4. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 100.00/ยอดเยี่ยม 

5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง 
   การจัดการเรียนรู้ 

100.00/ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 4 การศึกษาคาทอลิก ปฏิบัติ 
 1.  ระบบการจัดการศึกษาแบบคาทอลิก 

2.  มีฝุายหรืองานจิตตาภิบาล 
3.  มีการบูรณาการคุณค่าพระวรสาร 
4.  มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับแผนแม่บทฯของฝุายฯ  
5.  มีการจัดบรรยากาศคาทอลิก 

ปฏิบัติ 
ปฏิบัติ 
ปฏิบัติ 
ปฏิบัติ 
ปฏิบัติ 

 
 
 



48 แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  2564 

 
9. ประมาณการรายรับของโรงเรียน ปีการศึกษา 2564 

รายการ จ านวนเงิน (บาท) หมายเหตุ 
1. เงินอุดหนุนรายหัว   
    1.1 ระดับอนุบาล   

- ชั้นอนุบาลปีที่ 1  จ านวน  122 คน 1,221,281.00  
- ชั้นอนุบาลปีที่ 2  จ านวน  139 คน 1,391,459.50  
- ชั้นอนุบาลปีที่ 3  จ านวน  157 คน 1,571,648.50  

    1.2 ระดับประถมศึกษา   
- ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1  จ านวน   164 คน   1,669,602.00  
- ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2  จ านวน   194 คน   1,975,017.00  
- ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  จ านวน   210 คน   2,137,905.00  
- ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  จ านวน   195 คน   1,985,197.50  
- ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  จ านวน   207 คน   2,107,363.50  
- ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  จ านวน   211 คน   2,148,085.50  

    1.3 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   
- ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  จ านวน   166  คน   2,290,385.00  
- ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2  จ านวน   168  คน   2,317,980.00  
- ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  จ านวน   168  คน   2,317,980.00  

รวม 23,133,904.50  
2. ค่าธรรมเนียมการศึกษา   
     2.1 ชั้นอนุบาล  4,800.00  

1.2 ชั้นประถมศึกษา  
1.3 ชั้นมัธยมศึกษา   

4,200.00 
3,300.00 

 

3. ค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ   
1.1 ชั้นอนุบาลปีที่ 1   7,000.00  
1.2 ชั้นอนุบาลปีที่ 2 - 3  
1.3 ชั้นประถมศึกษา  
1.4 ชั้นมัธยมศึกษา 

6,200.00 
3,000.00 
3,200.00 

 

รวม 31,700.00  
รวมทั้งสิ้น 23,165,604.50  
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ส่วนที่ 2  
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

 

1. วิสัยทัศน์โรงเรียน  (พ.ศ. 2561-2565)  
โรงเรียนธีรศาสตร์มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม  จริยธรรมและจิตสาธารณะ  สร้างสังคมแห่งเรียน

เรียนรู้สู่บริบทการจัดการศึกษาไทย 4.0 และ ด าเนินชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข 
2. พันธกิจ 

1. จัดการศึกษาระดับปฐมวัยและการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบตามหลักสูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

2. จัดการศึกษาตามพันธกิจการศึกษาคาทอลิกเพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้เรียนให้ได้รับการอภิบาล
ด้านจริยธรรม คุณธรรม ศีลธรรมตามหลักธรรมของศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีท่ีดีงาม 

3. จัดกิจกรรม มวลประสบการณ์พัฒนาผู้เรียนได้มีความรู้ และทักษะในการประกอบอาชีพและพัฒนา
ตนเองได้เต็มศักยภาพ 

4. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
3. เป้าหมาย  
      เป้าหมาย ระดับปฐมวัย 

เปูาหมายที่ 1 มีพัฒนาการด้านร่างกาย  แข็งแรง  มีสุขนิสัยที่ดี  และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 
เปูาหมายที่ 2  มีพัฒนาการด้านอารมณ์  จิตใจ  ควบคุม  และแสดงออกทางอารมณ์ได้ 
เปูาหมายที่ 3  มีพัฒนาการด้านสังคม  ช่วยเหลือตนเอง  และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 
เปูาหมายที่ 4  มีพัฒนาการด้านสติปัญญา  สื่อสารได้  มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน  และสามารถหาความรู้

ได ้
เปูาหมายที่ 5  มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน  สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
เปูาหมายที่ 6  จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน 
เปูาหมายที่ 7  ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 
เปูาหมายที่ 8  จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้  อย่างปลอดภัยและเพียงพอ 
เปูาหมายที่ 9  ให้บริการสื่อ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และสื่อการเรียนรู้ เพ่ือสนับสนุนการจัด

ประสบการณ ์
เปูาหมายที่ 10  มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝุายมีส่วนร่วม 
เปูาหมายที่ 11  จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 
เปูาหมายที่ 12  สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง  เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 
เปูาหมายที่ 13  จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้  ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
เปูาหมายที่ 14  ประเมินพัฒนาการเด็กตามศักยภาพจริงและน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไป  

ปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 
เปูาหมายที่ 15  การพัฒนาระบบการจัดการศึกษาคาทอลิก 

กลยุทธ์ ระดับปฐมวัย 
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมสนับสนุนมาตรฐานคุณภาพเด็ก 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนากระบวนการการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 3 สนับสนุนการพัฒนากระบวนการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาการจัดการศึกษาคาทอลิก   
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เป้าหมาย ระดับขั้นพื้นฐาน 
 เปูาหมายที่ 1   คุณภาพของผู้เรียน 
 เปูาหมายที่ 2   กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 เปูาหมายที่ 3   กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 เปูาหมายที่ 4   การจัดการศึกษาคาทอลิก 
กลยุทธ์ ระดับขั้นพื้นฐาน 
     กลยุทธ์ที่ 1   ส่งเสริมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
     กลยุทธ์ที่ 2   ส่งเสริมกระบวนการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
     กลยุทธ์ที่ 3   ก าหนดเปูาหมาย วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ  ของสถานศึกษา 
     กลยุทธ์ที่ 4   ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนากระบวนการการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
     กลยุทธ์ที่ 5   ส่งเสริมสนับสนุนการวางแผนและด าเนินการงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของ  
                      ผู้เรียนรอบด้าน ทุกกลุ่มเปูาหมาย และด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 
     กลยุทธ์ที่ 6   ส่งเสริมสนับสนุนการวางแผนและด าเนินการงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ 
                      เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
     กลยุทธ์ที่ 7   ส่งเสริมสนับสนุนการวางแผนและด าเนินการงานพัฒนาการจัดสภาพแวดล้อมทาง 
                      กายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
     กลยุทธ์ที่ 8   ส่งเสริมสนับสนุนการวางแผนและด าเนินการจัดการระบบเทคโนโลยี สารสนเทศเพ่ือ 
                      สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
     กลยุทธ์ที่ 9   ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไป 
                      ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
    กลยุทธ์ที่ 10  พัฒนาการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
    กลยุทธ์ที่ 11  พัฒนาการจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
    กลยุทธ์ที่ 12  พัฒนาการตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบและ 
                      น าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
    กลยุทธ์ที่ 13  ส่งเสริมและสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ 
                     ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
    กลยุทธ์ที่ 14  พัฒนาการจัดการศึกษาคาทอลิก   

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

ไม้กางเขน : ความหมายของการแบ่งปัน 
การแบ่งปันของสมาชิกในครอบครัวธีรศาสตร์  เชื่อมโยงกับไม้
กางเขนซึ่งมีสองด้านที่ควบคู่กัน หมายถึง การเสริมสร้างตนเอง
ควบคู่กับการแบ่งปันความดี  ความรู้และความสุขแก่คนอ่ืน     
อย่างต่อเนื่อง 

แม่พระ  : องค์อุปถัมภ์และแบบอย่างของการแบ่งปัน 
แม่พระเป็นองค์อุปถัมภ์และแบบอย่างของการแบ่งปันของสมาชิกใน
ครอบครัว  ธีรศาสตร์ที่เสริมสร้างและแบ่งปันความดี ความรู้ และ
ความสุข ด้วยจิตอาสาบนพ้ืนฐานของความรักพระ และปฏิบัติความ
รักต่อเพ่ือนมนุษย์ 

ธงชาติไทย 
 

: ความส านึกความเป็นไทย 
การแบ่งปันของสมาชิกในครอบครัวธีรศาสตร์เป็นการแบ่งปันด้วย
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จิตส านึกต่อคุณค่าและเอกลักษณ์ไทยภายใต้สถาบันชาติ ศาสนา 
และพระมหากษัตริย์ 

การแสดงออกถึงอัตลักษณ์ของครอบครัวธีรศาสตร์  ได้แก่  การแบ่งปัน  มีจิตอาสา  และมีระเบียบวินัย 
5. เอกลักษณ์ของโรงเรียน 

เอกลักษณ์โรงเรียนธีรศาสตร์   คือ วัฒนธรรมองค์กร ที่ว่า “ครอบครัวธีรศาสตร์ ต่อยอดอย่าง
สร้างสรรค์ มีพัฒนาการอย่างเป็นรูปธรรม” “อยู่อย่างครอบครัว ท างานอย่างมืออาชีพ”  
การแสดงถึงเอกลักษณ์ วัฒนธรรมธีรศาสตร์  คือ การไหว้  และ ระบบการท างาน 

การไหว้                       เป็นพฤติกรรมของบุคคลที่แสดงถึงความผูกพันเป็นครอบครัว เป็น
มิตร มีสัมมาคารวะต่อผู้ใหญ่ ต่อผู้คนทั่วไป 

ระบบการท างาน           ต่อยอด  สร้างสรรค์ และพัฒนา 
6. แผนการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะจากการประเมินภายนอก โดย สมศ. รอบ 4   
ระดับการศึกษาปฐมวัย   ปีการศึกษา 2564 

1. ด้านคุณภาพผู้เรียน 
      ระดับผลการประเมิน  ดีมาก   ให้พัฒนาสู่นวัตกรรมหรือแบบอย่างที่ดี 

1)  โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
- กิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์และจัดท าโครงงานที่เน้นกระบวนการสืบ

เสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เพ่ือส่งเสริมให้เด็กได้ฝึกฝนทักษะการคิดที่เป็น
ระบบและเป็นเหตุเป็นผล  เด็กจะได้เรียนรู้ในรูปแบบบูรณาการที่มุ่งพัฒนา
คุณภาพเด็กท้ังด้านสติปัญญา  สังคม  อารมณ์  จิตใจ และร่างกาย 

2)  โครงการเปิดบ้านวิชาการคาราวานความรู้ 
- ส่งเสริมให้ครูจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบโครงการ(Project  Approach) ที่

เน้นกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบและเป็นเหตุเป็นผล 
3)  โครงการพัฒนาการเรียนการสอน 

- มีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย ได้แก่ กิจกรรมหลัก6 
กิจกรรม กิจกรรมเสริมพิเศษว่ายน้ า  ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน คอมพิวเตอร์ การ
จัดท าคลิป VDO ในการสอนออนไลน์ เป็นต้น 

2. ด้านการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
        ระดับผลการประเมิน  ดีมาก  ให้พัฒนาสู่นวัตกรรมหรือแบบอย่างท่ีดี 

1) โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  
- การจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมกระบวนการคิด กิจกรรมการทดลองทาง

วิทยาศาสตร์และจัดท าโครงงานที่เน้นกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ ส่งผลให้ได้รับตราพระราชทาน”บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศ
ไทย” 

2) โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการท างานบุคลากรสู่ครูมืออาชีพศตวรรษที่ 21 
- ส่งเสริมให้ครูอบรมพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
- มีแนวปฏิบัติที่ดี Best Practice พัฒนานวัตกรรมการสอนใหม่ๆ ที่ส่งเสริม

กระบวนการเรียนรู้ของเด็กๆ เพ่ือกระตุ้นความสนใจและสามารถสร้างองค์
ความรู้จากการเรียนรู้ด้วยนวัตกรรมการสอน  
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ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีการศึกษา 2564 
1. ด้านคุณภาพของผู้เรียน 
    ระดับผลการประเมิน  ดีมาก  ให้พัฒนาสู่นวัตกรรมหรือแบบอย่างท่ีดี  โดย 

  1)  โครงการพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพบุคลากร 
- การอบรมสัมมนาทางวิชาการ 

พัฒนาครูให้มีความรู้ด้านวิธีจัดการเรียนการสอนที่เป็นแบบ Active Learning ที่
หลากหลายและเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันและธรรมชาติรายวิชา  

  2)  โครงการเปิดบ้านวิชาการคาราวานความรู้ 
  3)  โครงการพัฒนายกระดับยกระดับผลสัมฤทธิ์ 8 กลุ่มสาระ  งานจุดเน้นของกลุ่มสาระ 

     เน้นจุดเด่นที่ต้องการเพิ่มเติมจากการท า Best Practice ได้แก่ 
- ภาษาไทย    เน้นเรื่องการอ่านการเขียนที่ถูกต้อง  
- คณิตศาสตร์  เน้นเรื่องคณิตคิดเร็ว 
- วิทยาศาสตร์  เน้นเรื่องทักษะกระบวนการ    
- สังคมศึกษา  เพ่ิมเติมเรื่องการใช้สื่อแผนที่ในการสอน 

2. ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
    ระดับผลการประเมิน  ดีมาก    ให้พัฒนาสู่นวัตกรรมหรือแบบอย่างท่ีดี 

  1)  โครงการพัฒนาการสอนสู่คุณภาพผู้เรียน  
- นิเทศ ก ากับ ติดตามการสอน แบบ Active  Learning  และ การใช้เทคโนโลยี

เพ่ือการเรียน 
7. นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการและยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา

เอกชน 
1. จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ  รวมทั้งแนวทางการจัดการ

เรียนรู้เชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียน ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ 
2. ส่งเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความต้องการจ าเป็น

ของกลุ่มเปูาหมายและแตกต่างหลากหลายตามบริบทของพ้ืนที่ 
3. พัฒนาผู้ เรียนให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณ์จริงหรือจาก
สถานการณ์จ าลองผ่านการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็น
เพ่ือเปิดโลกทัศน์มุมมองร่วมกันของผู้เรียนและครูให้มากขึ้น 

4. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้และทักษะชีวิต  เพ่ือเป็นเครื่องมือในการด ารงชีวิตและสร้ างอาชีพ 
อาทิ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีต่อการดูแลสุขภาพ 

5. พัฒนาครูให้มีทักษะ ความรู้ และความช านาญในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ปัญญาประดิษฐ์และ
ภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพ่ือฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและมี
เหตุผลเป็นขั้นตอน 

6. ส่งเสริมให้ใช้ภาษาท้องถิ่นร่วมกับภาษาไทยเป็นสื่อจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่ที่ใช้ภาษาอย่าง
หลากหลาย เพ่ือวางรากฐานให้ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านการคิดวิเคราะห์ รวมทั้งมีทักษะการสื่อสาร
และใช้ภาษาท่ีสามในการต่อยอดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

7. ปลูกฝังผู้เรียนให้มีหลักคิดท่ีถูกต้องด้านคุณธรรม จริยธรรม และเป็นผู้มีความพอเพียง วินัย สุจริต 
จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด 

8. พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ 
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9. เสริมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม 

10. ส่งเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้สามารถเป็นอาชีพและ
สร้างรายได้ 

11. สนับสนุนกิจกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
12. พัฒนาครูทุกระดับให้มีทักษะ ความรู้ที่จ าเป็น เพ่ือท าหน้าที่วิทยากรมืออาชีพ (Train The 

Trainer)  และขยายผลการพัฒนา 
13. ให้ผู้เรียน ครู ผู้บริหารทางการศึกษามีแผนพัฒนารายบุคคลผ่านแผนพัฒนารายบุคคลสู่ความเป็น

เลิศ (Excellence Individual Development Plan :EIDP) 
ยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การปฏิรูประบบทรัพยากรเพ่ือการศึกษาเอกชน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การเสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  การส่งเสริมการศึกษานอกระบบเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาการศึกษาเอกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 7  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

8. กลยุทธ์  เป้าหมาย  โครงการ  กิจกรรม  ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ  กิจกรรมและฝ่ายท่ี 
   รับผิดชอบ ระดับปฐมวัย  ปีการศึกษา  2564 
   กลยุทธ์ที่ 1 คุณภาพของเด็ก 

เป้าหมาย โครงการ / กิจกรรม 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

ของโครงการ/กิจกรรม 
ฝ่ายที่

รับผิดชอบ 
1.1 มี 
พัฒนาการด้าน
ร่ า ง ก า ย  
แข็ งแรง มีสุ ข
นิ สั ยที่ ดี  และ
ดู แ ล ค ว า ม
ปลอดภัยของ
ตนเองได ้

1. โ ค ร งก า ร พัฒนาคุณภ าพ
ผู้เรียน 
- งานส่งเสริมความสามารถ

พิเศษ 

1. เด็กร้อยละ 90  เข้าร่วมกิจรรมส่งเสริม
พัฒนาผู้เรียน 

2. เด็กร้อยละ 90 ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมรับ
การคัดกรองเพ่ือส่งเสริมความสามารถ
พิเศษ 

3. เด็กร้อยละ 90  ที่มีผลการแข่งขันทาง
วิชาการผ่านเกณฑ์ 

วิชาการ 

2. โครงการหนูน้อยอนุบาลคนดี 1. เด็กร้อยละ 90 ได้เจริญสมาธิฟังเทศน์
ฟังธรรม 

2. เด็กร้อยละ 90 ได้รับการส่งเสริมให้รู้จัก
แบ่งปันด้วยใจให้ด้วยรัก 

3. เด็ กร้ อยละ  90  ได้ รั บการปลู กฝั ง
คุณธรรม จริยธรรมตามฐานคุณธรรม
ครบทุกฐาน 

วิชาการ 

3. โครงการทัศนศึกษา 1. เด็กร้อยละ 90 เข้าร่วมกิจกรรม 
ทัศนศึกษาตามแหล่งเรียนรู้ต่างๆ 

วิชาการ 

4. โครงการวันบัณฑิตน้อย 1. เด็กอนุบาล 3  ร้อยละ 90  เข้าร่วม
กิจกรรมวันบัณฑิตน้อย 

วิชาการ 
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เป้าหมาย โครงการ / กิจกรรม 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

ของโครงการ/กิจกรรม 
ฝ่ายที่

รับผิดชอบ 
5. โครงการ พัฒนาหลักสู ตร

สถานศึกษาปฐมวัย 
1. ร้อยละ 90 ของครูมีความรู้ความเข้าใจ

ปรัชญา หลักการ และธรรมชาติของการ
จัดการศึกษาปฐมวัย  สามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์ 

วิชาการ 

6. โครงการประเมินพัฒนาการ
เด็กปฐมวัย 

1. ร้อยละ 90 ของเด็กมีพัฒนาการด้าน
ร่างกายเหมาะสมตามวัย 

2. ร้อยละ 90 ของเด็กมีพัฒนาการด้าน
อารมณ์ – จิตใจเหมาะสมตามวัย 

3. ร้อยละ 90 ของเด็กมีพัฒนาการด้าน
สังคมเหมาะสมตามวัย 

4. ร้อยละ 90 ของเด็กมีพัฒนาการด้าน
สติปัญญาเหมาะสมตามวัย 

วิชาการ 

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

1. เด็กร้อยละ 90 ได้เข้าร่วมรับการ
คัดเลือกเพ่ือเป็นตัวแทนรับโล่เกียรติคุณ
เด็กมี พัฒนาการด้านสติปัญญายอด
เยี่ยม (เรียนดี 3 ปีการศึกษา) เด็กที่มี
พัฒนาการดี 4 ด้าน หนูน้อยคนเก่ง 
อันดับ 1 ของห้องเรียน หนูน้อย
มารยาทงาม และเด็กได้รับรางวัลจาก
การไปร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ 

วิชาการ 

8. โครงการห้ อง เ รี ยนสี ขา ว
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
งานห้องเรียนสีขาว 

1. ร้อยละ 90 ของเด็กมีคุณลักษณะและ
ค่านิยมที่ดี  ตามวัฒนธรรมอันดีของ
สังคม 

2. ร้อยละ 90 ของเด็กร่างกายสมบูรณ์
แข็งแรง 

กิจการ 

9. โครงการหนูน้อยสุขภาพดี 
- งานผมหอม ฟันสวย มือ

สะอาด 
- งานอาหารดีชีวีสดใส 
- งานออกก าลังกาย 
- งานห้องพยาบาล 

1. เด็กร้อยละ 90 สามารถปฏิบัติตนเป็นผู้
มีสุขนิสัยที่ดีในการดูแลความสะอาด
ศีรษะ ผม และมือ การแปรงฟันหลัง
รับประทานอาหารอย่างถูกวิธีการล้าง
มือก่อนรับประทานอาหารและหลังเข้า
ห้องน้ า 

2. เด็กร้อยละ 90 รู้จักการรับประทาน
อาหารที่มีประโยชน์  มีคุณค่า  ทาง
โภชนาการ 

3. เด็กร้อยละ 90 มีสุขนิสัยที่ดีในการ
รับประทานอาหาร ตามหลักโภชนาการ 
และรู้จักการออกก าลังกายเหมาะสม
ตามวัย 

กิจการ 
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ส่วนที่ 2 ทิศทางการพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา 
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เป้าหมาย โครงการ / กิจกรรม 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

ของโครงการ/กิจกรรม 
ฝ่ายที่

รับผิดชอบ 
4. เด็กร้อยละ 90 ได้รับการบริการปฐม

พยาบาลเบื้องต้นอย่างเหมาะสม 
10. โ ค ร ง ก า ร สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม

สร้างสรรค์ อนุบาลน่าอยู่ 
- งานปลอดภัยไว้ก่อน 
- งานห้องน้ าน่าใช้ สบายใจ

เมื่อเข้า 

1. ร้อยละ 90  โรง เรี ยนได้ จั ด
สภ าพแว ด ล้ อ ม เ ป็ น แ หล่ ง เ รี ย น รู้ 
พัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและบุคลากร
ในโรงเรียน                          

2. ร้อยละ 90 โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อม
ภายในอาคาร  และนอกอาคารให้
ปลอดภัย 

3. เด็กร้อยละ 90 เข้าร่วมกิจกรรม ห้องน้ า
น่าใช้ สบายใจเมื่อเข้า   

อาคาร 

11. โครงการหนูน้อยหรรษา 
- งานกีฬาสีภายในระดับ

ปฐมวัย 
- งานวันรื่นเริงคริสต์มาส 
- งานวันเด็ก 

1. เด็กร้อยละ 90 เข้าร่วมงานกีฬาภายใน 
2. เด็กร้อยละ 90 เข้าร่วมงานวันรื่นเริง

คริสต์มาส 
3. เด็กร้อยละ 90 เข้าร่วมงานวันเด็ก  

สัมพันธ์ชุมชน 

 12. 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 
- ง า น ก า ร ดู แ ล ค ว า ม

ปลอดภัยของเด็ก 

1. เด็กร้อยละ 90 ปลอดภัยในการเล่น  

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

1. โครงการอ่านแต่เล็กเด็กฉลาด 1. เด็กอนุบาล 1-3 ร้อยละ 90 เข้าร่วม
โครงการอ่านแต่เล็กเด็กฉลาด 

วิชาการ 

2. โครงการหนึ่งห้องเรียนหนึ่ง
คุณธรรม 

1. เ ด็ ก ร้ อ ยล ะ  9 0  ร่ า เ ริ ง แ จ่ ม ใ ส  มี
ความรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง 

2. เด็กร้อยละ 90 มีความมั่นใจและกล้า
แสดงออก  

3. เด็กร้อยละ 90 ควบคุมอารมณ์ตนเองได้
เหมาะสมกับวัย 

4. เด็กร้อยละ 90 ชื่นชมศิลปะ ดนตรี การ
เคลื่อนไหว และรักธรรมชาติ 

5. เด็กร้อยละ 90 มีวินัย รับผิดชอบ เชื่อ
ฟังค าสั่งสอนของพ่อแม่ ครูอาจารย์ 

6. เด็กร้อยละ 90 เล่นและท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได ้

7. เด็กร้อยละ 90 ประพฤติตนตาม
วัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ 

วิชาการ 



56 แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  2564 
 

เป้าหมาย โครงการ / กิจกรรม 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

ของโครงการ/กิจกรรม 
ฝ่ายที่

รับผิดชอบ 
3. โครงการแหล่ ง เ รี ยนรู้ ภู มิ

ปัญญาท้องถิ่น 
1. เด็กร้อยละ  90 เข้าร่วมในการใช้แหล่ง

การเรียนรู้ทั้ งภายในและภายนอก
โรงเรียน 

วิชาการ 

4. โ ค ร งก า ร พัฒนาคุณภ าพ
ผู้เรียน 
- งานส่งเสริมความสามรถ

พิเศษ 
- งานส่ ง เสริ มและพัฒนา

ทักษะการ อ่านและการ
เขียน 

- งานส่งเสริมทักษะเพ่ือการ
สื่อสาร 

1. เด็กร้อยละ 90  เข้าร่วมกิจรรมส่งเสริม
พัฒนาผู้เรียน 

2. เด็กร้อยละ 90 ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมรับ
การคัดกรองเพ่ือส่งเสริมความสามารถ
พิเศษ 

3. เด็กร้อยละ 90  ที่มีผลการแข่งขันทาง
วิชาการผ่านเกณฑ์ 

4. เด็กร้อยละ 90 เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริม
และพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียน 

5. เด็กร้อยละ 90 มีทักษะการอ่านและการ
เขียนดีขึ้น 

6. เด็กร้อยละ 90 ฝึกทักษะเพ่ือการใช้
ภาษาเพ่ือการสื่อสาร   

วิชาการ 

5. โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์ 1. ร้ อยละ 90 ของ เด็ กปฐมวั ย ได้ รั บ
ประสบการณ์ตรงกับการเข้าร่วมกิจกรรม
นักวิทยาศาสตร์น้อย 

วิชาการ 

6. โครงการหนูน้อยอนุบาลคนดี 1. เด็กร้อยละ 90 ได้เจริญสมาธิฟังเทศน์
ฟังธรรม 

2. เด็กร้อยละ 90 ได้รับการส่งเสริมให้รู้จัก
แบ่งปันด้วยใจให้ด้วยรัก 

3. เด็ กร้ อยละ  90  ได้ รั บการปลู กฝั ง
คุณธรรม จริยธรรมตามฐานคุณธรรม
ครบทุกฐาน 

วิชาการ 

7. โครงการคุณหนูรอบรู้ 1. เด็กร้อยละ 90  ได้เข้าร่วมกิจกรรม
สืบค้นข้อมูลจากสื่อเทคโนโลยี 

2. เด็กร้อยละ 90  ได้รับบริการมัลติมีเดีย 

วิชาการ 

8. โครงการทัศนศึกษา 1. เด็กร้อยละ 90 เข้าร่วมกิจกรรม 
     ทัศนศึกษาตามแหล่งเรียนรู้ต่างๆ 

วิชาการ 

9. โครงการเปิดบ้านวิชาการ 
คาราวานความรู้ 

1. เด็กร้อยละ 90 ได้เข้าร่วมกิจกรรม วัน
เปิดบ้านวิชาการ คาราวานความรู้ 

วิชาการ 

10. โครงการวันบัณฑิตน้อย 1. เด็กอนุบาล 3  ร้อยละ 90 เข้าร่วม
กิจกรรมวันบัณฑิตน้อย                            

วิชาการ 

11. โครงการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาปฐมวัย 

1. ร้อยละ 90 ของครูมีความรู้ความเข้าใจ
ปรัชญา หลักการ และธรรมชาติของการ
จัดการศึกษาปฐมวัย  สามารถน ามา

วิชาการ 



โรงเรียนธีรศาสตร์ 
ส่วนที่ 2 ทิศทางการพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา 
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เป้าหมาย โครงการ / กิจกรรม 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

ของโครงการ/กิจกรรม 
ฝ่ายที่

รับผิดชอบ 
ประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์ 

12. โครงการประเมินพัฒนาการ
เด็กปฐมวัย 

1. ร้อยละ 90 ของเด็กมีพัฒนาการด้าน
ร่างกายเหมาะสมตามวัย 

2. ร้อยละ 90 ของเด็กมีพัฒนาการด้าน
อารมณ์ – จิตใจเหมาะสมตามวัย 

3. ร้อยละ 90 ของเด็กมีพัฒนาการด้าน
สังคมเหมาะสมตามวัย 

4. ร้อยละ 90 ของเด็กมีพัฒนาการด้าน
สติปัญญาเหมาะสมตามวัย 

วิชาการ 

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

1. เด็กร้อยละ 90 ได้เข้าร่วมรับการ
คัดเลือกเพ่ือเป็นตัวแทนรับโล่เกียรติคุณ
เด็กมี พัฒนาการด้านสติปัญญายอด
เยี่ยม (เรียนดี 3 ปีการศึกษา) เด็กที่มี
พัฒนาการดี 4 ด้าน หนูน้อยคนเก่ง 
อันดับ 1 ของห้องเรียน หนูน้อย
มารยาทงาม และเด็กได้รับรางวัลจาก
การไปร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ 

วิชาการ 

14. โครงการหนูน้อยหรรษา 
- งานกีฬาสีภายในระดับ

ปฐมวัย 
- งานวันรื่นเริงคริสต์มาส 
- งานวันเด็ก 

1. เด็กร้อยละ 90 เข้าร่วมงานกีฬาภายใน 
2. เด็กร้อยละ 90 เข้าร่วมงานวันรื่นเริง

คริสต์มาส 
3. เด็กร้อยละ 90 เข้าร่วมงานวันเด็ก 

สัมพันธ์ชุมชน 

15. โครงการวันกตัญญ ู
- งานวันไหว้ครู 
- งานวันแม ่
- งานวันพ่อ 

1. เด็กร้อยละ 90 เข้าร่วมงานวันไหว้ครู 
2. เด็กร้อยละ 90 เข้าร่วมงานวันแม่ 
3. เด็กร้อยละ 90 เข้าร่วมงานวันพ่อ 
4. เด็กร้อยละ 90 แสดงความรักความ

กตัญญู และปฏิบัติตนต่อพ่อแม่  ครู
อาจารย์ และสถาบันกษัตริย์ 

สัมพันธ์ชุมชน 

16. โครงการเรียนรู้ เกี่ยวกับ
คริสต์ศาสนา 
- งานการจัดบรรยากาศ

คริสต์ศาสนา 

1. เด็กร้อยละ 90 ได้เข้าร่วมชมบรรยากาศ
วันคริสต์มาสทีจ่ัดเตรียมไว้ 

จิตตาภิบาล 

1.3 มี 
พัฒนาการด้าน
สั ง ค ม 
ช่ ว ย เ ห ลื อ
ตน เอง   และ
เป็นสมาชิกที่ดี

1. โครงการอ่านแต่เล็กเด็กฉลาด 1. เด็กอนุบาล 1-3 ร้อยละ 90 เข้าร่วม
โครงการอ่านแต่เล็กเด็กฉลาด 

วิชาการ 

2. โครงการหนึ่งห้องเรียนหนึ่ง
คุณธรรม 

1. เ ด็ ก ร้ อ ยล ะ  9 0  ร่ า เ ริ ง แ จ่ ม ใ ส  มี
ความรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง 

2. เด็กร้อยละ 90 มีความมั่นใจและกล้า
แสดงออก  

วิชาการ 



58 แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  2564 
 

เป้าหมาย โครงการ / กิจกรรม 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

ของโครงการ/กิจกรรม 
ฝ่ายที่

รับผิดชอบ 
ของสังคม 3. เด็กร้อยละ 90 ควบคุมอารมณ์ตนเองได้

เหมาะสมกับวัย 
4. เด็กร้อยละ 90 ชื่นชมศิลปะ ดนตรี การ

เคลื่อนไหว และรักธรรมชาติ 
5. เด็กร้อยละ 90 มีวินัย รับผิดชอบ เชื่อ

ฟังค าสั่งสอนของพ่อแม่ ครูอาจารย์ 
6. เด็กร้อยละ 90 เล่นและท างานร่วมกับ

ผู้อื่นได ้
7. เด็กร้อยละ 90 ประพฤติตนตาม

วัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ 
3. โครงการแหล่ ง เ รี ยนรู้ ภู มิ

ปัญญาท้องถิ่น 
1. เด็กร้อยละ  90 เข้าร่วมในการใช้แหล่ง

การเรียนรู้ทั้ งภายในและภายนอก
โรงเรียน 

วิชาการ 

4. โ ค ร งก า ร พัฒนาคุณภ าพ
ผู้เรียน 
- งานส่งเสริมความสามารถ

พิเศษ 
- งานส่ ง เสริ มและพัฒนา

ทักษะการ อ่านและการ
เขียน 

- งานส่งเสริมทักษะเพ่ือการ
สื่อสาร 

1. เด็กร้อยละ 90  เข้าร่วมกิจรรมส่งเสริม
พัฒนาผู้เรียน 

2. เด็กร้อยละ 90 ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมรับ
การคัดกรองเพ่ือส่งเสริมความสามารถ
พิเศษ 

3. เด็กร้อยละ 90  ที่มีผลการแข่งขันทาง
วิชาการผ่านเกณฑ์ 

4. เด็กร้อยละ 90 เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริม
และพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียน 

5. เด็กร้อยละ 90 มีทักษะการอ่านและการ
เขียนดีขึ้น 

6. เด็กร้อยละ 90 ฝึกทักษะเพ่ือการใช้
ภาษาเพ่ือการสื่อสาร   

วิชาการ 

5. โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์
น้อย 

1. ร้ อยละ 90 ของ เด็ กปฐมวั ย ได้ รั บ
ประสบการณ์ตรงกับการเข้าร่วมกิจกรรม
นักวิทยาศาสตร์น้อย 

วิชาการ 

6. โครงการหนูน้อยอนุบาลคนดี 1. เด็กร้อยละ 90 ได้เจริญสมาธิฟังเทศน์
ฟังธรรม 

2. เด็กร้อยละ 90 ได้รับการส่งเสริมให้รู้จัก
แบ่งปันด้วยใจให้ด้วยรัก 

3. เด็ กร้ อยละ  90  ได้ รั บการปลู กฝั ง
คุณธรรม จริยธรรมตามฐานคุณธรรม
ครบทุกฐาน 

วิชาการ 

7. โครงการคุณหนูรอบรู้ 1. เด็กร้อยละ 90  ได้เข้าร่วมกิจกรรม
สืบค้นข้อมูลจากสื่อเทคโนโลยี 

วิชาการ 



โรงเรียนธีรศาสตร์ 
ส่วนที่ 2 ทิศทางการพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา 
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เป้าหมาย โครงการ / กิจกรรม 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

ของโครงการ/กิจกรรม 
ฝ่ายที่

รับผิดชอบ 
2. เด็กรอ้ยละ 90  ได้รับบริการมัลติมีเดีย 

8. โครงการทัศนศึกษา 1. เด็กร้อยละ 90 เข้าร่วมกิจกรรม 
     ทัศนศึกษาตามแหล่งเรียนรู้ต่างๆ 

วิชาการ 

9. โครงการเปิดบ้านวิชาการ 
คาราวานความรู้ 

1. เด็กร้อยละ 90 ได้เข้าร่วมกิจกรรม วัน
เปิดบ้านวิชาการ คาราวานความรู้ 

วิชาการ 

10. โครงการวันบัณฑิตน้อย 1. เด็กอนุบาล 3  ร้อยละ 90  เข้าร่วม
กิจกรรมวันบัณฑิตน้อย                            

วิชาการ 

11. โครงการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาปฐมวัย 

1. ร้อยละ 90 ของครูมีความรู้ความเข้าใจ
ปรัชญา หลักการ และธรรมชาติของการ
จัดการศึกษาปฐมวัย  สามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์ 

วิชาการ 

12. โครงการประเมินพัฒนาการ
เด็กปฐมวัย 

1. ร้อยละ 90 ของเด็กมีพัฒนาการด้าน
ร่างกายเหมาะสมตามวัย 

2. ร้อยละ 90 ของเด็กมีพัฒนาการด้าน
อารมณ์ – จิตใจเหมาะสมตามวัย 

3. ร้อยละ 90 ของเด็กมีพัฒนาการด้าน
สังคมเหมาะสมตามวัย 

4. ร้อยละ 90 ของเด็กมีพัฒนาการด้าน
สติปัญญาเหมาะสมตามวัย 

วิชาการ 

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

1. เด็กร้อยละ 90 ได้เข้าร่วมรับการ
คัดเลือกเพ่ือเป็นตัวแทนรับโล่เกียรติคุณ
เด็กมี พัฒนาการด้านสติปัญญายอด
เยี่ยม (เรียนดี 3 ปีการศึกษา) เด็กที่มี
พัฒนาการดี 4 ด้าน หนูน้อยคนเก่ง 
อันดับ 1 ของห้องเรียน หนูน้อย
มารยาทงาม และเด็กได้รับรางวัลจาก
การไปร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ 

วิชาการ 

14. โครงการรู้เวลา มารยาทดี 
มีระเบียบ 
- งานตรงต่อเวลา 
- งานเด็กดีมีมารยาท 
- งานระเบียบดีมีเสน่ห์ 

1. เด็กร้อยละ 90 มีความรับผิดชอบต่อ
การมาโรงเรียนให้ทันเวลา และปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบของโรงเรียน 

2. เด็กร้อยละ 90ได้รับการฝึกเกี่ยวกับ
มารยาทที่ถูกต้องตามวัฒนธรรมไทย 
และศาสนาที่ตนนับถือได้เหมาะสมตาม
วัย 

3. เด็กร้อยละ 90ได้รับฝึกเกี่ยวกับระเบียบ
การแต่งกายของโรงเรียนระเบียบในการ
เข้าแถวและเดินแถว การปฏิบัติตามกฎ
ของห้องเรียนและโรงเรียน 

กิจการ 
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เป้าหมาย โครงการ / กิจกรรม 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

ของโครงการ/กิจกรรม 
ฝ่ายที่

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

สร้างสรรค์ อนุบาลน่าอยู่ 
- งานรักษ์สิงแวดล้อม 

1. ร้อยละ 90โรงเรียนได้จัดสภาพแวดล้อม
เป็นแหล่งเรียนรู้ พัฒนาการเรียนรู้ของ
เด็กและบุคลากรในโรงเรียน                          

2. เด็กร้อยละ 90  ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 

อาคาร 

16. โครงการหนูน้อยหรรษา 
- งานกีฬาสีภายในระดับ

ปฐมวัย 
- งานวันรื่นเริงคริสต์มาส 
- งานวันเด็ก 

1. เด็กร้อยละ 90 เข้าร่วมงานกีฬาภายใน 
2. เด็กร้อยละ 90 เข้าร่วมงานวันรื่นเริง

คริสต์มาส 
3. เด็กร้อยละ 90 เข้าร่วมงานวันเด็ก 

สัมพันธ์ชุมชน 

17. โครงการสืบสานวัฒนธรรม
ไทย 
- งานวันวิสาขบูชา 
- งานวันอาสาฬหบูชาและ

วันเข้าพรรษา 
- งานวันลอยกระทง 

1. เด็กร้อยละ 90 แสดงออกถึงการอนุรักษ์
ประเพณไีทย 

2. เด็กร้อยละ 90 เข้าร่วมงานวันวิสาขบูชา 
3. เ ด็ ก ร้ อ ย ล ะ  90 เ ข้ า ร่ ว ม ง า น วั น

อาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 
4. เด็กร้อยละ 90 เข้าร่วมงานวันลอย

กระทง 

สัมพันธ์ชุมชน 

18. โครงการวันกตัญญูต่อคณะ
ผู้บริหาร 

1. เด็กร้อยละ 90  เข้าร่วมงานวันกตัญญู
ต่อคณะผู้บริหาร 

บุคคล 

19. โครงการเรียนรู้ เกี่ยวกับ
คริสต์ศาสนา 
- งานวจนพิธีกรรมเปิดปี

การศึกษา 
- งานเรียนค าสอน 

1. เด็กร้อยละ 90 มีความวางใจกับการเข้า
ร่วมกิจกรรมเพ่ือขอพรจากแม่พระและ
ปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสมตามวัย 

2. เด็กคาทอลิก ระดับปฐมวัยปีที่  1-3  
ร้อยละ 90 ได้เรียนค าสอนและปฏิบัติ
ตนตามบทบาทหน้าที่ของตนเองอย่าง
เหมาะสมตามวัย 

จิตตาภิบาล 

20. โครงการอาสาท าด ี
- งานบันทึกความด ี
- งานนักประหยัดตัวน้อย 

1. เด็กร้อยละ 90 บันทึกความดีที่ตนได้
ปฏิบัติต่อผู้อ่ืน ด้วยความเสียสละลงใน
แบบบันทึกความดี 

2. เด็กร้อยละ 90  มีความรับผิดชอบ ใช้
ชีวิตอย่างพอเพียงรู้จักประหยัด อดออม 

จิตตาภิบาล 

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

1. โครงการอ่านแต่เล็กเด็กฉลาด 1. เด็กอนุบาล 1-3 ร้อยละ 90 เข้าร่วม
โครงการอ่านแต่เล็กเด็กฉลาด 

วิชาการ 

2. โครงการแหล่ ง เ รี ยนรู้ ภู มิ
ปัญญาท้องถิ่น 

1. เด็กร้อยละ  90 เข้าร่วมในการใช้แหล่ง
การเรียนรู้ทั้ งภายในและภายนอก
โรงเรียน 

วิชาการ 

3. โ ค ร งก า ร พัฒนาคุณภ าพ
ผู้เรียน 
- งานส่งเสริมความสามารถ

1. เด็กร้อยละ 90  เข้าร่วมกิจรรมส่งเสริม
พัฒนาผู้เรียน 

2. เด็กร้อยละ 90  ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมรับ

วิชาการ 
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เป้าหมาย โครงการ / กิจกรรม 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

ของโครงการ/กิจกรรม 
ฝ่ายที่

รับผิดชอบ 
พิเศษ 

- งานส่ ง เสริ มและพัฒนา
ทักษะการ อ่านและการ
เขียน 

- งานส่งเสริมทักษะเพ่ือการ
สื่อสาร 

การคัดกรองเพ่ือส่งเสริมความสามารถ
พิเศษ 

3. เด็กร้อยละ 90 ที่มีผลการแข่งขันทาง
วิชาการผ่านเกณฑ์  

4. เด็กร้อยละ 90 เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริม
และพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียน 

5. เด็กร้อยละ 90 มีทักษะการอ่านและการ
เขียนดีขึ้น 

6. เด็กร้อยละ 90 ฝึกทักษะเพ่ือการใช้
ภาษาเพ่ือการสื่อสาร   

4. โครงการบ้านวิทยาศาสตร์
น้อย 

1. ร้ อยละ  90 ของ เด็ กปฐมวั ย ได้ รั บ
ประสบการณ์ตรงกับการเข้าร่วมกิจกรรม
นักวิทยาศาสตร์น้อย 

วิชาการ 

5. โครงการหนูน้อยอนุบาลคนดี 1. เด็กร้อยละ 90 ได้เจริญสมาธิฟังเทศน์
ฟังธรรม 

2. เด็กร้อยละ 90 ได้รับการส่งเสริมให้รู้จัก
แบ่งปันด้วยใจให้ด้วยรัก 

3. เ ด็ ก ร้ อ ยละ  90 ได้ รั บกา รปลู กฝั ง
คุณธรรม จริยธรรมตามฐานคุณธรรม
ครบทุกฐาน 

วิชาการ 

6. โครงการคุณหนูรอบรู้ 1. เด็กร้อยละ 90  ได้เข้าร่วมกิจกรรม
สืบค้นข้อมูลจากสื่อเทคโนโลยี 

2. เด็กร้อยละ 90  ได้รับบริการมัลติมีเดีย 

วิชาการ 

7. โครงการทัศนศึกษา 1. เด็กร้อยละ 90 เข้าร่วมกิจกรรม 
     ทัศนศึกษาตามแหล่งเรียนรู้ต่างๆ 

วิชาการ 

8. โครงการเปิดบ้านวิชาการ 
คาราวานความรู้ 

1. เด็กร้อยละ 90 ได้เข้าร่วมกิจกรรม วัน
เปิดบ้านวิชาการ คาราวานความรู้ 

วิชาการ 

9. โครงการวันบัณฑิตน้อย 1. เด็กอนุบาล 3  ร้อยละ 90  เข้าร่วม
กิจกรรมวันบัณฑิตน้อย                            

วิชาการ 

10. โครงการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาปฐมวัย 

1. ร้อยละ 90 ของครูมีความรู้ความเข้าใจ
ปรัชญา หลักการ และธรรมชาติของการ
จัดการศึกษาปฐมวัย  สามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์ 

วิชาการ 

11. โครงการประเมินพัฒนาการ
เด็กปฐมวัย 

1. ร้อยละ 90 ของเด็กมีพัฒนาการด้าน
ร่างกายเหมาะสมตามวัย 

2. ร้อยละ 90 ของเด็กมีพัฒนาการด้าน
อารมณ์ – จิตใจเหมาะสมตามวัย 

วิชาการ 
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เป้าหมาย โครงการ / กิจกรรม 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

ของโครงการ/กิจกรรม 
ฝ่ายที่

รับผิดชอบ 
3. ร้อยละ 90 ของเด็กมีพัฒนาการด้าน

สังคมเหมาะสมตามวัย 
4. ร้อยละ 90 ของเด็กมีพัฒนาการด้าน

สติปัญญาเหมาะสมตามวัย 
12. โ ค ร ง ก า ร วั น แ ห่ ง ค ว า ม

ภาคภูมิใจ 
1. เด็กร้อยละ 90 ได้เข้าร่วมรับการ

คัดเลือกเพ่ือเป็นตัวแทนรับโล่เกียรติคุณ
เด็กมี พัฒนาการด้านสติปัญญายอด
เยี่ยม (เรียนดี 3 ปีการศึกษา) เด็กที่มี
พัฒนาการดี 4 ด้าน หนูน้อยคนเก่ง 
อันดับ 1 ของห้องเรียน หนูน้อย
มารยาทงาม และเด็กได้รับรางวัลจาก
การไปร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ 

วิชาการ 

   กลยุทธ์ที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

เป้าหมาย โครงการ / กิจกรรม 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

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 90 ได้รับการนิเทศการสอน 
 

วิชาการ 

2. โ ค ร ง ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม ร ะบ บ
ประกันคุณภาพภายใน 

1. โรงเรียนมีมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

2. โรงเรียนมีแผนปฏิบัติการและปฏิทิน
ปฏิบัติงานประจ าปี 2563 ที่เหมาะสม 

3. โรงเรียนมีการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ
อย่างเป็นระบบทันสมัย พร้อมใช้ 

4. มีการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา 
จัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
และเผยแพร่ผลการด าเนินงาน 

5. ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 90 ให้ความร่วมมือ
ในการวางระบบและด าเนินงานประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาเป็น
อย่างดี 

6. พ่ อ แ ม่ ผู้ ป ก ค ร อ ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
สถานศึกษา ชุมชน/ท้องถิ่น และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องร้อยละ 90 มีความมั่นใจต่อ
ระบบการบริหารและการจัดการของ
สถานศึกษาในระดับสูง 

วิชาการ 

3. โครงการ พัฒนาหลักสู ตร 1. ร้อยละ 90 ของครูมีความรู้ความเข้าใจ วิชาการ 
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เป้าหมาย โครงการ / กิจกรรม 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

ของโครงการ/งาน/กิจกรรม 
ฝ่ายที่

รับผิดชอบ 
สถานศึกษาปฐมวัย ปรัชญา หลักการ และธรรมชาติของการ

จัดการศึกษาปฐมวัย  สามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์ 

2.2 จัดครูให้
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 90 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 90 ได้รับการนิเทศการสอน 
2. ครูร้อยละ 90 มีวิจัยในเรียนที่เหมาะสม

กับวัย 

วิชาการ 

2. 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 
- ง านกา รอบรม  สั มมน า 

ศึกษา – ดูงาน 
- งานครูดีศรีธีรศาสตร์ 

1. ครูร้อยละ 90 ได้รับการอบรม สัมมนา 
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด และศึกษา ดูงาน   

2. เด็กร้อยละ 90 ปลอดภัยในการเล่น 
3. ครูได้รับรางวัลในการปฏิบัติหน้าที่  
 

บุคคล 

3. โครงการขวัญและก าลังใจ 
- ง านสวั สดิ ก า ร จากสั ง ฆ

มณฑล 
- งานสวัสดิการจากโรงเรียน 
- งานพักผ่อนประจ าปี 

1. ครรู้อยละ  90 ได้รับขวัญและก าลังใจ 
2. ครูร้อยละ 90 ได้รับขวัญและก าลังใจ

จากสังฆมณฑล  
3. ครูร้อยละ 90 ได้รับขวัญและก าลังใจ

จากโรงเรียน 
4. ครูร้อยละ 90 ได้รับขวัญและก าลังใจไป

พักผ่อนประจ าปี  

บุคคล 

4. โครงการสุขภาพดีชีวีมีสุข 1. ครูร้อยละ 90 เข้าร่วมออกก าลังกายทุก
วันศุกร์ที่ 3 ของเดือน 

บุคคล 

2 . 4  จั ด
สภาพแวดล้อม
และสื่อเพ่ือการ
เ รี ยนรู้  อย่ า ง
ปลอดภัยและ
เพียงพอ 

1. โครงการแหล่ ง เ รี ยนรู้ ภู มิ
ปัญญาท้องถิ่น 

1. เด็กร้อยละ  90 เข้าร่วมในการใช้แหล่ง
การเรียนรู้ทั้ งภายในและภายนอก
โรงเรียน 

วิชาการ 

2. โครงการเปิดบ้านวิชาการ 
คาราวานความรู้ 

1. เด็กร้อยละ 90 ได้เข้าร่วมกิจกรรม วัน
เปิดบ้านวิชาการ คาราวานความรู้ 

วิชาการ 

3. โครงการ พัฒนาหลักสู ตร
สถานศึกษาปฐมวัย 

1. ร้อยละ 90 ของครูมีความรู้ความเข้าใจ
ปรัชญา หลักการ และธรรมชาติของการ
จัดการศึกษาปฐมวัย  สามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์ 

วิชาการ 

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

1. ร้อยละ 90  โรง เรี ยนได้ จั ด
สภ าพแว ด ล้ อ ม เ ป็ น แ หล่ ง เ รี ย น รู้ 

อาคาร 
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เป้าหมาย โครงการ / กิจกรรม 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

ของโครงการ/งาน/กิจกรรม 
ฝ่ายที่

รับผิดชอบ 
- งานห้องเรียนน่าอยู ่ พัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและบุคลากร

ในโรงเรียน                          
2. ครูร้อยละ 90  โรงเรียนได้จัด

สภาพแวดล้อมในห้องเรียนให้เหมาะสม
กับวัยของเด็ก 

2.5 ให้บริการ
สื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
สื่อการเรียนรู้ 
เ พ่ือสนับสนุน
ก า ร จั ด
ประสบการณ ์

1. โครงการพัฒนาการเรียนการ
สอนปฐมวัย 
- งานผลิตสื่อการเรียนการ

สอน 

1. ครูร้อยละ 90  ส่ งสื่อการสอนตาม
ก าหนด 

วิชาการ 

2. โครงการหนึ่งห้องเรียนหนึ่ง
คุณธรรม 

1. เ ด็ ก ร้ อ ยล ะ  9 0  ร่ า เ ริ ง แ จ่ ม ใ ส  มี
ความรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง 

2. เด็กร้อยละ 90 มีความมั่นใจและกล้า
แสดงออก  

3. เด็กร้อยละ 90 ควบคุมอารมณ์ตนเองได้
เหมาะสมกับวัย 

4. เด็กร้อยละ 86 ชื่นชมศิลปะ ดนตรี การ
เคลื่อนไหว และรักธรรมชาติ 

5. เด็กร้อยละ 90 มีวินัย รับผิดชอบ เชื่อ
ฟังค าสั่งสอนของพ่อแม่ ครูอาจารย์ 

6. เด็กร้อยละ 86 เล่นและท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได ้

7. เด็กร้อยละ 90 ประพฤติตนตาม
วัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ 

วิชาการ 

3. โครงการคุณหนูรอบรู้ 1. เด็กร้อยละ 90  ได้เข้าร่วมกิจกรรม
สืบค้นข้อมูลจากสื่อเทคโนโลยี 

2. เด็กร้อยละ 90  ได้รับบริการมัลติมีเดีย 

วิชาการ 

4. โครงการจัดซื้อและซ่อมแซม
วัสดุ – ครภุัณฑ์ 

1. ร้อยละ 90  ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ
และอาคารเรียนได้รับการซ่อมแซม 
ปรับปรุงให้มีความมั่นคงพร้อมใช้งาน  

2. ร้อยละ 90  มีการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์
ส าหรับซ่อมแซมปรับปรุงพร้อมใช้งาน 

3. ร้อยละ 90  มีการบันทึกการซ่อมแซม
และปรับปรุง 

วิชาการ 

5. โครงการส่งเสริมและพัฒนา
งานสารสนเทศ 
- งานเผยแพร่ข่าวสาร 
- งานบริการ 
- งานประชาสัมพันธ์ 

1. ร้อยละ 90 มีข้อมูลสารสนเทศในการ
ให้บริการอย่างถูกต้องและครบถ้วน 

2. ร้อยละ 90  ได้เผยแพร่ข่าวสารของ
โรงเรียน 

3. ร้อยละ 90  ให้บริการด้านสารสนเทศ

ธุรการ 
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เป้าหมาย โครงการ / กิจกรรม 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

ของโครงการ/งาน/กิจกรรม 
ฝ่ายที่

รับผิดชอบ 
- งานประกันอุบัติเหต ุ และเทคโนโลยีของโรงเรียน 

4. ผู้ปกครอง และนักเรียน ร้อยละ 86  
ได้ รับทราบข้อมูลข่ าวสารจากทาง
โรงเรียน 

5. เด็กระดับปฐมวัยของโรงเรียนธีรศาสตร์
ร้อยละ 90 เข้าร่วมโครงการประกัน
อุบัติเหตุ 

2.6 มีระบบ
บริหารคุณภาพ
ที่เปิดโอกาสให้
ผู้ เกี่ยวข้องทุก
ฝุายมีส่วนร่วม 

1. โครงการพบผู้ปกครอง 
- งานปฐมนิเทศผู้ปกครอง

นั ก เ รี ย น เ ข้ า ใ หม่ ร ะดั บ
ปฐมวัย 

- งานวันพบผู้ปกครอง 

1. ผู้ปกครองร้อยละ  90  ของนักเรียนใน
ระดับอนุบาล 1-3 มีความ พึงพอใจต่อ
งานปฐมนิเทศนักเรียนเข้าใหม่ ระดับ
ปฐมวัย 

2. ร้อยละ 90 ของผู้ปกครองเข้าร่วมงาน
พบผู้ปกครอง 

วิชาการ 

1. โครงการแหล่ ง เ รี ยนรู้ ภู มิ
ปัญญา 

2. เด็กร้อยละ  90 เข้าร่วมในการใช้แหล่ง
การเรียนรู้ทั้ งภายในและภายนอก
โรงเรียน 

วิชาการ 

3. โครงการวันบัณฑิตน้อย 1. เด็กอนุบาล 3  ร้อยละ 90  เข้าร่วม
กิจกรรมวันบัณฑิตน้อย                            

วิชาการ 

4. โครงการ พัฒนาหลักสู ตร
สถานศึกษาปฐมวัย 

1. ร้อยละ 90 ของครูมีความรู้ความเข้าใจ
ปรัชญา หลักการ และธรรมชาติของการ
จัดการศึกษาปฐมวัย  สามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์ 

วิชาการ 

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

1. เด็กร้อยละ 90 ได้เข้าร่วมรับการ
คัดเลือกเพ่ือเป็นตัวแทนรับโล่เกียรติคุณ
เด็กมี พัฒนาการด้านสติปัญญายอด
เยี่ยม (เรียนดี 3 ปีการศึกษา) เด็กที่มี
พัฒนาการดี 4 ด้าน หนูน้อยคนเก่ง 
อันดับ 1 ของห้องเรียน หนูน้อย
มารยาทงาม และเด็กได้รับรางวัลจาก
การไปร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ 

วิชาการ 

6. โครงการงบประมาณอนุบาล 1. บุคลากรร้อยละ  90  ใช้งบประมาณใน
การจัดโครงการ  งานและกิจกรรมต่างๆ 
ของโรงเรียนได้ตรงตามงบประมาณที่ตั้ง
ไว้ 

2. ร้ อยละ  90  ก า ร ใ ช้ ง บประมาณมี
หลักฐานครบ 

งบประมาณ 

7. โครงการสายสัมพันธ์บ้านและ
โรงเรียน 

1. เด็กร้อยละ 90 ได้รับการเยี่ยมบ้านจาก
คุณคร ู

สัมพันธ์ชุมชน 
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 กลยุทธ์ที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 

เป้าหมาย โครงการ / กิจกรรม 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

ของโครงการ/กิจกรรม 
ฝ่ายที่

รับผิดชอบ 
3.1จัด 
ประสบการณ์ที่
ส่งเสริมให้เด็กมี
พัฒนาการทุก
ด้านอย่างสมดุล
เต็มศักยภาพ 

1. โครงการพัฒนาการเรียนการ
สอนปฐมวัย 
- ง า น จั ด ท า แ ผ น ก า ร จั ด

ประสบการณ ์

1. ค รู ร้ อ ย ล ะ  9 0   มี แ ผ น ก า ร จั ด
ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ แ บ บ บู ร ณ า ก า ร  6 
กิจกรรม 

วิชาการ 

2. โครงการพบผู้ปกครอง 
- งานปฐมนิเทศผู้ปกครอง

นั ก เ รี ย น เ ข้ า ใ หม่ ร ะดั บ
ปฐมวัย 

- งานวันพบผู้ปกครอง 

1. ผู้ปกครองร้อยละ  90  ของนักเรียนใน
ระดับอนุบาล 1-3 มีความ พึงพอใจต่อ
งานปฐมนิเทศนักเรียนเข้าใหม่ ระดับ
ปฐมวัย 

2. ร้อยละ 90 ของผู้ปกครองเข้าร่วมงาน
พบผู้ปกครอง 

วิชาการ 

3. โครงการหนึ่งห้องเรียนหนึ่ง
คุณธรรม 

1. เ ด็ ก ร้ อ ยล ะ  9 0  ร่ า เ ริ ง แ จ่ ม ใ ส  มี
ความรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง 

2. เด็กร้อยละ 90 มีความมั่นใจและกล้า
แสดงออก  

3. เด็กร้อยละ 90 ควบคุมอารมณ์ตนเองได้
เหมาะสมกับวัย 

4. เด็กร้อยละ 90 ชื่นชมศิลปะ ดนตรี การ
เคลื่อนไหว และรักธรรมชาติ 

5. เด็กร้อยละ 90 มีวินัย รับผิดชอบ เชื่อ
ฟังค าสั่งสอนของพ่อแม่ ครูอาจารย์ 

6. เด็กร้อยละ 90 เล่นและท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได ้

7. เด็กร้อยละ 90 ประพฤติตนตาม
วัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ 

วิชาการ 

4. โครงการเปิดบ้านวิชาการ 
คาราวานความรู้ 

1. เด็กร้อยละ 90 ได้เข้าร่วมกิจกรรม วัน
เปิดบ้านวิชาการ คาราวานความรู้ 

วิชาการ 

5. โครงการ พัฒนาหลักสู ตร
สถานศึกษาปฐมวัย 

1. ร้อยละ 90 ของครูมีความรู้ความเข้าใจ
ปรัชญา หลักการ และธรรมชาติของการ
จัดการศึกษาปฐมวัย  สามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์ 

วิชาการ 

3.2 สร้างโอกาส 
ใ ห้ เ ด็ ก ไ ด้ รั บ
ประสบการณ์
ตรง  เล่นและ
ปฏิบัติ อย่ า งมี
ความสุข 

1. โครงการหนึ่งห้องเรียนหนึ่ง
คุณธรรม 

1. เ ด็ ก ร้ อ ยล ะ  9 0  ร่ า เ ริ ง แ จ่ ม ใ ส  มี
ความรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง 

2. เด็กร้อยละ 90 มีความมั่นใจและกล้า
แสดงออก  

3. เด็กร้อยละ 90 ควบคุมอารมณ์ตนเองได้
เหมาะสมกับวัย 

4. เด็กร้อยละ 90 ชื่นชมศิลปะ ดนตรี การ

วิชาการ 
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เป้าหมาย โครงการ / กิจกรรม 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

ของโครงการ/กิจกรรม 
ฝ่ายที่

รับผิดชอบ 
เคลื่อนไหว และรักธรรมชาติ 

5. เด็กร้อยละ 90 มีวินัย รับผิดชอบ เชื่อ
ฟังค าสั่งสอนของพ่อแม่ ครูอาจารย์ 

6. เด็กร้อยละ 90 เล่นและท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได ้

7. เด็กร้อยละ 90 ประพฤติตนตาม
วัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ 

1. โครงการแหล่ ง เ รี ยนรู้ ภู มิ
ปัญญา 

2. เด็กร้อยละ  90 เข้าร่วมในการใช้แหล่ง
การเรียนรู้ทั้ งภายในและภายนอก
โรงเรียน 

วิชาการ 

3. โครงการทัศนศึกษา 1. เด็กร้อยละ 90 เข้าร่วมกิจกรรม 
ทัศนศึกษาตามแหล่งเรียนรู้ต่างๆ 

วิชาการ 

4. โครงการเปิดบ้านวิชาการ 
คาราวานความรู้ 

1. เด็กร้อยละ 90 ได้เข้าร่วมกิจกรรม วัน
เปิดบ้านวิชาการ คาราวานความรู้ 

วิชาการ 

5. โครงการหนูน้อยหรรษา 
- งานกีฬาสี ภ าย ในระดั บ

ปฐมวัย 
- งานวันรื่นเริงคริสต์มาส 
- งานวันเด็ก 

1. เด็กร้อยละ 90 เข้าร่วมงานกีฬาภายใน 
2. เด็กร้อยละ 90 เข้าร่วมงานวันรื่นเริง

คริสต์มาส 
3. เด็กร้อยละ 90 เข้าร่วมงานวันเด็ก 

สัมพันธ์ชุมชน 

3.3 จัด 
บร รย ากาศที่
เ อ้ื อ ต่ อ ก า ร
เรียนรู้   ใช้สื่ อ
และเทคโนโลยี
ที่เหมาะสม 

1. โครงการหนูน้อยอนุบาลคนดี 1. เด็กร้อยละ 90 ได้เจริญสมาธิฟังเทศน์
ฟังธรรม 

2. เด็กร้อยละ 90 ได้รับการส่งเสริมให้รู้จัก
แบ่งปันด้วยใจให้ด้วยรัก 

3. เด็ กร้ อยละ  90  ได้ รั บการปลู กฝั ง
คุณธรรม จริยธรรมตามฐานคุณธรรม
ครบทุกฐาน 

วิชาการ 

2. โครงการเรียนรู้เกี่ยวกับคริสต์
ศาสนา 
- งานแหล่งเรียนรู้ของศาสนา

ภายในโรงเรียน 

1. เด็กร้อยละ 90 มีความรู้เกี่ยวกับบุคคล
ส าคัญสามารถปฏิบัติตนต่อสถานที่
ศักดิ์สิทธิ์ได้อย่างเหมาะสม 

 

จิตตาภิบาล 

3 . 4  ประ เมิ น
พัฒนาการเด็ก
ตามศักยภาพ
จริงและน าผล
ก า ร ป ร ะ เ มิ น
พัฒนาการเด็ก
ไปปรับปรุงการ 
จัดประสบการณ์

1. โครงการ พัฒนาหลักสู ตร
สถานศึกษาปฐมวัย 

1. ร้อยละ 90 ของครูมีความรู้ความเข้าใจ
ปรัชญา หลักการ และธรรมชาติของการ
จัดการศึกษาปฐมวัย  สามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์ 

วิชาการ 

2. โครงการประเมินพัฒนาการ
เด็กปฐมวัย 

1. ร้อยละ 90 ของเด็กมีพัฒนาการด้าน
ร่างกายเหมาะสมตามวัย 

2. ร้อยละ 90 ของเด็กมีพัฒนาการด้าน
อารมณ์ – จิตใจเหมาะสมตามวัย 

วิชาการ 
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เป้าหมาย โครงการ / กิจกรรม 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

ของโครงการ/กิจกรรม 
ฝ่ายที่

รับผิดชอบ 
และพัฒนาเด็ก 3. ร้อยละ 90 ของเด็กมีพัฒนาการด้าน

สังคมเหมาะสมตามวัย 
4. ร้อยละ 90 ของเด็กมีพัฒนาการด้าน

สติปัญญาเหมาะสมตามวัย 
3. โครงการสายสัมพันธ์บ้านและ

โรงเรียน 
1. เด็กร้อยละ 90 ได้รับการเยี่ยมบ้านจาก

คุณคร ู
สัมพันธ์ชุมชน 

กลยุทธ์ที่ 4 การจัดการศึกษาคาทอลิก 

เป้าหมาย โครงการ / กิจกรรม 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

ของโครงการ/กิจกรรม 
ฝ่ายที่

รับผิดชอบ 
4.1 การพัฒนา
ระบบการจั ด
ก า ร ศึ ก ษ า
คาทอลิก 

1. โครงการเรียนรู้เกี่ยวกับคริสต์
ศาสนา 
- งานวจน พิธี ก รรม เปิ ดปี

การศึกษา 
- งานแหล่งเรียนรู้ของศาสนา

ภายใน 
- งานเรียนค าสอน 
- งานจัดบรรยากาศคริสต์

ศาสนา 

1. เด็กร้อยละ 90 มีความวางใจกับการเข้า
ร่วมกิจกรรมเพ่ือขอพรจากแม่พระและ
ปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสมตามวัย 

2. เด็กร้อยละ 90 มีความรู้เกี่ยวกับบุคคล
ส าคัญสามารถปฏิบัติตนต่อสถานที่
ศักดิ์สิทธิ์ได้อย่างเหมาะสม 

3. เด็กคาทอลิก ระดับ อนุบาล 1-3  ร้อย
ละ 90 ได้เรียนค าสอนและปฏิบัติตน
ตามบทบาทหน้าที่ของตนเองอย่าง
เหมาะสมตามวัย 

4. เด็กร้อยละ 90 ได้เข้าร่วมชมบรรยากาศ
วันคริสต์มาสทีจ่ัดเตรียมไว้  

จิตตาภิบาล 

เป้าหมาย กลยุทธ์ ตามแผนพัฒนา  กลยุทธ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ โครงการ งานและฝ่ายทีร่ับผิดชอบ  
ระดับขั้นพื้นฐาน 
เป้าหมายที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 

กลยุทธ์ โครงการ  งาน  
ตัวช้ีวัดความส าเร็จของ 

โครงการ งาน 
กลุ่มงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
กลยุทธ์ที่ 1  
ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร
ย ก ร ะ ดั บ
ผลสัมฤทธิ์ทาง
วิ ช า ก า ร ข อ ง
ผู้เรียน 
 

โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า ย ก ร ะ ดั บ
ผลสัมฤทธิ์ 8 กลุ่มสาระ (ประถม-
มัธยม) 

- งานจุด เน้นกลุ่ มสาระการ
เรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ 

- งานประเมินการอ่าน เขียน
และการคิดค านวณ 

- งานสอบประเมินผลสัมฤทธิ์
และทดสอบระดับชาติ 

1)  ร้อยละ 90 ของผู้เรียนชั้น  
     (ป.1-ม.3 ได้รับการพัฒนาตามจุดเน้น

กลุ่ ม ส า ร ะอย่ า ง เ ป็ น ร ะบ บ แล ะมี
ผลสัมฤทธิ์เกรด 3-4 ผ่านเกณฑ์ตามค่า
เปูาหมายที่ก าหนด  

2)  ร้อยละ 90 ของผู้เรียน ชั้น ป.1-ม.3  
ได้รับการประเมินการอ่าน เขียน คิด
ค านวณ และทดสอบอ่าน-เขียนค าศัพท์ 
conversation  

3)  ร้อยละ 90 ของผู้เรียนชั้น ป.1  ป.3  ป.
6  และ ม.3 ได้รับการเตรียมตัวสอบ
ระดับชาติ RT  NT  O-NET 

วิชาการ 
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กลยุทธ์ โครงการ  งาน  
ตัวช้ีวัดความส าเร็จของ 

โครงการ งาน 
กลุ่มงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
 โครงการพัฒนาการสอนสู่

คุณภาพผู้เรียน 
 

1.) ครูร้อยละ 90 มี และใช้แผน เศรษฐกิจ
พอเพียง  ยาเสพติด  บูรณาการ 8 กลุ่ม 
สาระการเรียนรู้ ที่ถูกต้อง คนละ 1 แผน 
ต่อภาคเรียน   

วิชาการ 
 

 โครงการประเมินกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 
 งานกิจกรรมชมรม 

1)  ร้อยละ 90 ของผู้เรียน ชั้น ป.1-ม.3 
สามารถสร้างผลงาน โครงงาน ชิ้นงาน  
ผลผลิต  โดยรวบรวมสรุปความรู้ได้ด้วย
ตนเองสามารถท างานเป็นทีม  เชื่อมโยง
องค์ความรู้และประสบการณ์มาใช้ใน
การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ  ตามเกณฑ์
ระดับชั้น ระดับดี  

วิชาการ 

 
 
 
 
 
 
 

โครงการประเมินการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

1)  ร้อยละ 90 ของผู้เรียน มีความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ตามเกณฑ์ระดับชั้น ระดับดี  

วิชาการ 

โครงการรักษ์ภาษาไทย 
 งานวันสุนทรภู่ 
 งานวันภาษาไทยแห่งชาติ 

1)  ร้อยละ 90 ของผู้เรียน ชั้น ป.1-ม.3 ได้
เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขัน ประกวดทักษะ
การอ่าน  การคิด การเขียน ส่งผลให้
เกิดทัศนคติที่ดีต่อการเรียน    

วิชาการ 

 โ คร งการ พัฒ นาการวั ดแล ะ
ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 งานสอบประเมินระหว่าง

เรียน 
 งานสอบปลายภาค 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1)  ร้อยละ 90 ของผู้เรียนมีผลการประเมิน
ตั วชี้ วั ด  ตามหลักสู ตรสถานศึกษา 
ครบถ้วน   

2)  ร้อยละ 90ของผู้เรียน มีความสามารถ
ในการอ่านตามเกณฑ์ระดับชั้น  ระดับดี 

3)  ร้อยละ 90 ของผู้เรียนมีความสามารถ
ในการเขียนตามเกณฑ์ระดับชั้นระดับดี 

4)  ร้อยละ 86 ของผู้เรียนมีความสามารถ
ในการสื่ อสารภาษาไทยตามเกณฑ์
ระดับชั้น ระดับดี  

9)  ร้อยละ 90 ของผู้เรียนมีความสามารถ
ในการสื่อสารภาษาอังกฤษตามเกณฑ์
ระดับชั้น  ระดับดี  

10) ร้อยละ 90 ของผู้เรียนมีความสามารถ
ในการคิดค านวณคณิตศาสตร์  ตาม
เกณฑ์ระดับชั้น ระดับดี 

วิชาการ 

 โครงการประเมินกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 
 กิจกรรมแนะแนว   
 กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี

1) ร้อยละ 90 ของผู้เรียน  มีผลการประเมิน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน “ผ่าน” 

2) ผู้เรียนร้อยละ 90 มีทักษะในการท างาน  
รักการท างาน  สามารถท างานร่วมกับ

วิชาการ 
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กลยุทธ์ โครงการ  งาน  
ตัวช้ีวัดความส าเร็จของ 

โครงการ งาน 
กลุ่มงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
และยุวกาชาด 

 กิจกรรมชมรม 
 

ผู้ อ่ืนได้ และมีเจคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
สร้างผลงานด้วยความเข้าใจคุณค่าศิลปะ
แ ล ะ วั ฒ น ธ ร ร ม แ ล ะ น า ไ ป ใ ช้ ใ น
ชีวิตประจ าวันได้ 

 โครงการผลิตภัณฑ์งานสาน 
 

1 )  ผู้ เ รี ย น  ป . 1 -ม . 3  ร้ อ ย ล ะ  9 0  มี
ความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ 
คิดสร้างสรรค์ผลงาน ตัดสินใจ แก้ปัญหา 
และน าเสนอผลงานได้  

 
 

วิชาการ 

กลยุทธ์ที่ 2   
ส่ ง เ ส ริ ม
กระบวนการ 
พั ฒ น า
คุณลั ก ษณะที่
พึงประสงค์ของ
ผู้เรียน 
 

โ ค ร ง ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม คุ ณ ธ ร ร ม 
จริยธรรม 
 งานกิจกรรมยามเช้าเย็น

และวันศุกร์สุดสัปดาห์ 
 งานต้นกล้าพอเพียง 
 งานวันไหว้คร ู
 งานค่ายปฏิบัติธรรม 

 

1.  ผู้เรียนร้อยละ 90 มีความจงรักภักดีต่อ
ชาติ  ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยเข้า
ร่วมกิจกรรมยามเช้า กิจกรรมวันศุกร์สุด
สัปดาห์ 

2.  ผู้เรียนร้อยละ 90  ปฏิบัติตนเป็นผู้มี
ความพอเพียง ประหยัดเก็บออมเงิน
ด้วยวิธีการต่างๆ  

3.  ผู้ เรียนร้อยละ 90  ปฏิบัติตนเป็นผู้มี
ความกตัญญู เคารพเชื่อฟังคุณครูและ
เข้าร่วมพิธีไหว้ครู 

4.  ผู้เรียนร้อยละ 90 มีคุณธรรมจริยธรรม    
    ปฏิบัติธรรมฝึกจิตใจสงบและมีสมาธิ  

กิจการ 
นักเรียน 

 

 โครงการระเบียบวินัย 
 งานระเบียบวินัย 
    ปฐมนิเทศระเบียบวินัย 
    ประชุมนักเรียน สัปดาห์ที่ 1

ของเดือน 
 ก ากับติดตามระเบียบวินัย

ประชุมครูประจ าชั้น 
บันทึกพฤติกรรม 
วันพบผู้ปกครองนักเรียน 

1.  ผู้เรียนร้อยละ 90 มีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ ค่านิยมที่ดี  และมีระเบียบ
วินัยที่แสดงถึงวัฒนธรรมขององค์กร   
(สุภาพอ่อนน้อม  ระเบียบวินัย  และ 
จิตอาสา) 

 

กิจการ 
นักเรียน 

 

 
 

โครงการห้องเรียนสีขาวปลอดยา
เสพติด และ อบายมุข 
 งานฝุายการเรียน 
 งานฝุายการงาน 
 งานฝุายสารวัตรนักเรียน 
 งานฝุายกิจกรรม 

 

ห้องเรียนและผู้เรียนที่เป็นสมาชิกห้องเรียน
ร้อยละ 90  
1.มีคณะกรรมการก ากับติดตาม 
2.มีการด าเนินงานนักเรียนแกนน า 4 ฝุาย 
คือ   ฝุายการเรียน  

ฝุายการงาน  
ฝุายสารวัตรนักเรียน  

กิจการ 
นักเรียน 

 



โรงเรียนธีรศาสตร์ 
ส่วนที่ 2 ทิศทางการพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา 
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กลยุทธ์ โครงการ  งาน  
ตัวช้ีวัดความส าเร็จของ 

โครงการ งาน 
กลุ่มงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
ฝุายกิจกรรม  

3.มีรายงานประเมินผลตามเกณฑ์ 
4.มอบรางวัลห้องเรียนสีขาว 
5.ด าเนินงานตามมาตรการ 
      5.1 ด้านการปูองกัน 
      5.2 ด้านการค้นหา  
      5.3 ด้านการรักษา   
      5.4 ด้านการเฝูาระวัง 
      5.5 ด้านการบริหารจัดการ 

 
 

โครงการส่งเสริมรณรงค์ปูองกัน
ยาเสพติดในโรงเรียน 
 งานวันงดสูบบุหรี่โลก 
 งานวันต่อต้านยาเสพติด 
 งาน To Be Number One 

1.  ผู้เรียนร้อยละ 90  มีส่วนร่วมในการ
รณรงค์ปูองกันและต่อต้านยาเสพติด
โดยใช้กิจกรรมที่แสดงออกอย่างชัดเจน  

 

กิจการ 
นักเรยีน 

 

 โครงการแบ่งปันด้วยจิตอาสาแห่ง
รักและ 
รับใช้ 
 งานแบ่งปันน้ าใจ 
 งานนาฏศิลป์สัมพันธ์รัก 

 

1)  ผู้เรียนร้อยละ 90 มีคุณธรรม จริยธรรม 
และค่านิยมที่พึงประสงค์ ในด้านการ
รู้จักแบ่งปัน เสียสละแรงกาย แรงใจ 
แ ล ะ ก า ลั ง ท รั พ ย์ เ พ่ื อ ผู้ ย า ก ไ ร้ 
ผู้ด้อยโอกาส และเพ่ือสังคม 

2)  ผู้เรียนร้อยละ 90 บ าเพ็ญประโยชน์ต่อ
สังคม ด้วยจิตสาธารณะ โดยไม่หวัง
ผลตอบแทน 

งานกิจการ 
นักเรียน 

 

 โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยใน
โรงเรียน 
 งานเลือกตั้งกรรมการสภา

นักเรียน 
 งานกิจกรรมสภานักเรียน 

1)  ผู้เรียนชั้น ป.1– ม.3 ร้อยละ 90 มีส่วน
ร่วมใช้สิทธิเลือกตั้งสภานักเรียนตาม
ระบอบประชาธิปไตย 

2)  คณะกรรมการสภานักเรียนร้อยละ 90  
ด าเนินงานตามนโยบายของพรรค   

กิจการ
นักเรียน 

 

โครงการอนุรักษ์วันส าคัญ 
 งานวันวิสาขบูชา 
 งานวันอาสาฬหบูชา และ

วันเข้าพรรษา 
 ง า น วั น เ ฉ ลิ ม พ ร ะ

ชนมพรรษาสมเด็จพระวชิร
เกล้าเจ้าอยู่หัว 

 งานวันแม่  วัน เฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนาง

1)  ผู้เรียนร้อยละ  90  มีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับความส าคัญ 
และประวัติความเป็นมาของวันส าคัญ
ทางศาสนา  ชาติ และพระมหากษัตริย์ 
และสังคมวัฒนธรรมของไทย 

2)  ผู้ เรียนร้อยละ 90  จัดท าปูายนิเทศ
ความรู้ในชั้นเรียนทุกระดับชั้น 

 

สัมพันธ์ชุมชน 
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กลยุทธ์ โครงการ  งาน  
ตัวช้ีวัดความส าเร็จของ 

โครงการ งาน 
กลุ่มงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
เ จ้ า สิ ริ กิ ติ์
พระบรมราชินีนาถพระบรม
ราชชนนีพันปีหลวง 

 งานวันคล้ายวันพระราช
สมภพพระบาทสมเด็จพระ
บรมชนกาธิ เบศรมหาภูมิ
พลอดุลยเดชมหาราชบรม
นาถบพิตร 

 งานวันรื่นเริง ,วันคริสต์มาส 
 งานวันเด็กแห่งชาติ 
 งานวันมาฆบูชา 

 โครงการประเพณีวันลอยกระทง 1)  ร้อยละ 90 ของผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรม
วันลอยกระทงสืบสานประเพณีไทย 
ประกวดนางนพมาศ  ประกวดการ
ประดิษฐ์กระทงด้วยวัสดุธรรมชาติและ
แข่งขันวาดภาพระบายสี 

สัมพันธ์ชุมชน 
 

โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน ม.3 
 ง า น ค่ า ย ปั จ ฉิ ม นิ เ ท ศ

นักเรียน ม.3 
 งานน้องส่งพี ่

1) ผู้เรียนชั้น ป.1-ม.3  ร้อยละ 90 ปฏิบัติ
ต น เ ป็ น ค น ดี ข อ ง สั ง ค ม  มี ค ว า ม
รับผิดชอบ ใฝุเรียนรู้ รักษาระเบียบวินัย
ของโรงเรียน รู้จักช่วยเหลือผู้อ่ืน กตัญญู
กตเวทีต่อผู้มีพระคุณ ยอมรับในความ
แตกต่างของเพ่ือนๆ  อยู่ร่วมกับผู้ อ่ืน
อย่างมีความสุข  จัดค่ายปัจฉิมนิเทศ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และงาน
น้องส่งพี ่

กิจการ
นักเรียน 

โครงการสายสัมพันธ์บ้านและ
โรงเรียน 
 งานความร่วมมือระหว่าง

ชุมชน 
 งานคณะกรรมการชมรม 
    ผู้ปกครอง ครู และศิษย์เก่า 

1)  ร้ อยละ  90  ของ เ รื่ อ งที่ ไ ด้ รั บจาก
หน่วยงานภายนอกสามารถด าเนินการ
ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม 

2) ประชุมคณะกรรมการชมรมผู้ปกครอง 
ครู และศิษย์เก่าประชุมภาคเรียนละ 1 
ครั้ง 

สัมพันธ์ชุมชน 

 โครงการคนดีศรีธีรศาสตร์ 
 งานประเมินแฟูมพัฒนาการ

ของนักเรียน 
 งานมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ 
 

1) ผู้เรียนชั้น ป.1-ม.3  ร้อยละ 90 ปฏิบัติ
ต น เ ป็ น ค น ดี ข อ ง สั ง ค ม  มี ค ว า ม
รับผิดชอบ ใฝุเรียนรู้ รักษาระเบียบวินัย
ของโรงเรียน รู้จักช่วยเหลือผู้อ่ืน กตัญญู
กตเวทีต่อผู้มีพระคุณ ยอมรับในความ
แตกต่างของเพ่ือนๆ  อยู่ร่วมกับผู้ อ่ืน
อย่างมีความสุข  และปฏิบัติงาน เก็บ

กิจการ
นักเรียน 

 



โรงเรียนธีรศาสตร์ 
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กลยุทธ์ โครงการ  งาน  
ตัวช้ีวัดความส าเร็จของ 

โครงการ งาน 
กลุ่มงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
ผลงานตามตัวชี้วัด 

 โครงการวันกตัญญูกตเวทีคณะ
ผู้บริหาร 

1)  ร้อยละ 90 ของบุคลากรครู และผู้เรียน 
ได้เข้าร่วมกิจกรรมแสดงความเคารพ
และกตัญญูต่อผู้บริหาร 

บุคคล 

 โครงการธรรมศึกษาตรี โท เอก 1)  ผู้เรียนชั้น ม.1-ม.3 ที่นับถือศาสนาพุทธ 
ร้อยละ 90 เข้าร่วมพิธีการแสดงตนเป็น
พุทธมามกะ 

2)  ผู้เรียนชั้น ม.1-ม.3 ที่นับถือศาสนาพุทธ 
ร้อยละ 90  เรียนหลักสูตรธรรมศึกษา
ชั้น ตรี โท เอก และสอบผ่าน 

วิชาการ 

 
 

โครงการธีรศาสตร์เกมส์ 
 

1) ผู้เรียนชั้น ป.1-ม.3 ร้อยละ 90 ออก 
ก าลังกาย  มีสุขภาพแข็งแรง จิตใจดี  มี
ความเป็นผู้น า มีความสามัคคี รู้แพ้ รู้
ชนะและรู้อภัย 

วิชาการ 

โครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน 
 งานบริการห้องพยาบาล 
 งานส่งเสริมอนามัยนักเรียน 
 งานส่ ง เสริมสุขศึกษาใน

โรงเรียน 
 งานส่งเสริมสุขภาพผู้เรียน

ใน 
 โรงเรียน(ทุพโภชนา) 
 งานวันต่อต้านเอดส์ 
 งานประชุมผู้ประกอบการ

รถรับส่งนักเรียน (เอกชน) 

1)  โรงเรียนจัดบริการด้านการปฐมพยาบาล
เบื้องต้นให้กับผู้ เรียนอย่างเหมาะสม
เพียงพอและปลอดภัยตามมาตรฐาน
อาหารและยากระทรวงสาธารณสุขมี
ผู้รับผิดชอบระบบห้องพยาบาลและ
จัดท าสถิติการใช้อย่างต่อเนื่อง 

2.  ร้อยละ 90 ของผู้เรียนได้รับการดูแล
ด้านสุขภาพ   อนามัย    สุขศึกษา    
ทุพโภชนา และความปลอดภัยในการ
เดินทาง ตลอดจนโรคติดต่อ 

กิจการ
นักเรียน 

โครงการวันแห่งความภาคภูมิใจ 1) ร้ อ ย ล ะ  9 0  ข อ งผู้ เ รี ย น  มี ค ว า ม
ภาคภูมิใจร่วมฉลองแสดงความยินดี กับ
ผลงานความส าเร็จตลอดปีการศึกษาที่
ได้รับรางวัลสะท้อนความเก่ง  ความ
เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม และ มี
ความสุขกายใจปลอดจากภัยอันตราย
ต่างๆ สามารถสร้างชื่อเสียงให้กับ
โรงเรียนได้ 

วิชาการ 
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เป้าหมายที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
 

กลยุทธ์ โครงการ งาน ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
กลุ่มงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

กลยุทธ์ที่ 3      
ก า ร ก า ห น ด
เ ปู า ห ม า ย 
วิสัยทัศน์  และ
พันธกิจ 

โ ค ร ง ก า ร จั ดท า แผ น พัฒ น า
คุณภาพการจัดการศึกษา 
 

มีการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาก าหนดเปูาหมาย วิสัยทัศน์
และพันธกิจชัดเจนน าไปสู่การปฏิบัติได้   

งานประกัน
คุณภาพ และ
บริหารความ

เสี่ยง  โ ค ร งก า ร ปร ะชุ ม จั ดท า
แผนปฏิบัติงาน โครงการ 
งาน ประจ าปี  

 

บุคลากรร่วมก าหนดโครงการ งาน เพ่ือ
การน าแผนพัฒนาสู่การปฏิบัติ พร้อมทั้ง
ก าหนดระยะเวลา และงบประมาณใน
การด าเนินงานอย่างชัดเจน 

โครงการประชุมประเมินผลการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 

มีระบบการก ากับติดตาม  
มีการรายงานผลการด าเนินงานและน า
ผลไปใช้พัฒนา ตามบริบทของโรงเรียน 

กลยุทธ์ที่ 4      
สนับสนุนและ
พั ฒ น า ร ะ บ บ
ก า ร บ ริ ห า ร
จัดการคุณภาพ
ของสถานศึกษา 
 
 

โคร งการส่ ง เ ส ริ มระบบการ
ประกันคุณภาพภายใน 
 

1) มีการก าหนดมาตรฐานและค่าเปูาหมาย 
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

2) จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 

3)  มีการด าเนินงานตามแผนที่ก าหนดไว้ 
4)  มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา 
5)  ติดตามผลการด าเนินการเพ่ือการพัฒนา

สถานศึกษา 
6)  จัดท าและส่งรายงานผลการประเมิน

ตนเองต่อหน่วยงานต้นสังกัดทุกปี 
7)  รับการนิเทศก ากับติดตามจากหน่วยงาน

ต้นสังกัดทุกปี 
8)  ด าเนินการขอรับประเมินภายนอกจาก

สมศ. ทุกๆ 5 ปี 

งานประกัน
คุณภาพ และ
บริหารความ

เสี่ยง 

 โครงการเสริมสร้ างคุณธรรม
จริยธรรมและธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา”ปูองกันการทุจริต”
(โครงการโรงเรียนสุจริต) 

นักเรียนชั้น ป.1-ม.3 ร้อยละ 90 มีคุณธรรม 
จริยธรรม คุณลักษณะ 5 ประการของ
โร ง เ รี ยนสุ จ ริ ต  ประกอบด้ วย  ทั กษะ
กระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่
อย่าง พอเพียง และจิตสาธารณะจัด
โครงการงานและกิจกรรมให้นักเรียนท าเป็น
ประจ าทุกวันเพ่ือปลูกฝังให้นักเรียนมีความ
ซื่อสัตย์  มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม 
12 ประการ ให้ความส าคัญหลักค าสอนใน
ศาสนา  ห่างไกลยาเสพติด และอบายมุขทั้ง
ปวง รวมถึงการปลูกฝัง ค่านิยมที่ดีงามใน
การด าเนินชีวิตที่ถูกต้อง  

งานประกัน
คุณภาพ และ
บริหารความ

เสี่ยง 



โรงเรียนธีรศาสตร์ 
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กลยุทธ์ โครงการ งาน ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
กลุ่มงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

กลยุทธ์ที่ 4      
สนับสนุนและ
พัฒนาระบบ
การบริหาร
จัดการคุณภาพ
ของสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการบริหารความเสี่ยง 
 

มีการวิเคราะห์ปัจจัยที่เสี่ยงต่อการด าเนิน
กิจการด้านต่างๆให้สามารถสนับสนุนการ
เรี ยนการสอนของโรง เรี ยนได้อย่ า งมี
คุณภาพ   และ  ถู กต้ อ งตามร ะ เบี ยบ 
กฎหมาย ที่เก่ียวข้อง 

งานประกัน
คุณภาพ และ
บริหารความ

เสี่ยง 

โครงการประชุมคณะด าเนินการ 
 

มีการพิจารณาให้ความเห็นชอบ ปัจจัยที่
จ าเป็นต่อการด าเนินกิจการด้านต่างๆให้
สามารถสนับสนุนการเรียนการสอนของ
โรงเรียนได้อย่างมีคุณภาพ  และ ถูกต้อง
ตามระเบียบ กฎหมาย ที่เก่ียวข้อง 

งานธุรการ 

โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพ
งานธุรการ 
 งานสารบรรณ 
 งานบริการ พิมพ์และอัด

ส าเนา 
 งานเบิกเงินสวัสดิการของ

รัฐ  
 สังฆมณฑล และประกัน

อุบัติเหตุ 
 งานประชาสัมพันธ์ ติดต่อ-

สอบถาม 
 งานทะเบียนนักเรียน 

 
 

1)  เอกสารทางราชการและหน่วยงาน
ภายนอก ร้อยละ 90 ด าเนินการได้ส่งถึง
หัวหน้ากลุ่มงานและครูและโต้ตอบการ
ด าเนินงานทันเวลาที่ก าหนด 

2)  งานเอกสารจากกลุ่มงานต่างๆ ร้อยละ 
90 ได้รับการบริการอัดส าเนา ตาม
ความต้องการและมีความพึงพอใจ 

3)  บุคลากรครู นักเรียนและผู้ปกครองที่ขอ
เบิกสวัสดิการของรัฐบาล สังฆมณฑล 
และประกันอุบัติเหตุ ร้อยละ 90 ได้รับ
บริการและมีความพึงพอใจ 

4)  บุคลากรครู นักเรียนและผู้ปกครองที่มา
ติดต่อสอบถาม หรือสอบถามทาง
โทรศัพท์ ร้อยละ 90 ได้รับบริการที่ดีมี
ความพึงพอใจ 

5)  งานทะเบียนนักเรียน เป็นระบบ มี
ขั้นตอนการจัดท าชัดเจนตามระเบียบ
การเข้าเรียนใหม่  การแจ้งย้ายโรงเรียน  
และจบการศึกษา  มีการด าเนินถูกต้อง
ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน 

งานธุรการ 

โครงการติดตามการด าเนินโครง  
การด้านงบประมาณ 

 

1) ทุกโครงการ  งาน และกิจกรรมใช้
งบประมาณในการด าเนินงานและส าเร็จ
ตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีการศึกษา
2563 

2)  ร้ อยละ 90 ของโครงการสามารถ
ตรวจสอบ  การใช้งบประมาณในการ
ด าเนินงาน 

งบประมาณ 
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กลยุทธ์ โครงการ งาน ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
กลุ่มงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

กลยุทธ์ที่ 4      
สนับสนุนและ
พั ฒ น า ร ะ บ บ
ก า ร บ ริ ห า ร
จัดการคุณภาพ
ของสถานศึกษา 
 

โครงการติดตามค่าธรรมเนียม
การศึกษาและค่าธรรมเนียมอ่ืน 
 ง า น ติ ด ต า ม ก า ร ช า ร ะ

ค่าธรรมเนียมการศึกษาและ
ค่าธรรมเนียมอ่ืน 

 งานติดตามการค้างช าระ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาและ
ค่าธรรมเนียมอ่ืนที่เกิน 1 ปี
การศึกษา 

1)  ร้อยละ 90 ของผู้ปกครองนักเรียน ปี
การศึกษา 2564 ช าระค่าธรรมเนียม
การเรียนและค่าธรรมเนียมอ่ืนได้ตรง
ตามก าหนด 

2 )  ผู้ ป ก ค ร อ ง นั ก เ รี ย น  ที่ ค้ า ง ช า ร ะ 
ค่ า ธ ร ร ม เ นี ย ม ก า ร เ รี ย น  แ ล ะ
ค่าธรรมเนียมอ่ืนในปีการศึกษาที่ผ่านมา
สามารถจ่ายหนี้ค้างช าระได้  

 

งบประมาณ 
 

กลยุทธ์ที่ 5   
ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม
สนับสนุนการ
ว า ง แ ผ น แ ล ะ
ด าเนินการงาน
พัฒนาวิชาการท่ี
เ น้ น คุ ณ ภ า พ
ของผู้เรียนรอบ
ด้ า น  ทุ ก
กลุ่มเปูาหมาย 
และด าเนินการ
อ ย่ า ง เ ป็ น
รูปธรรม 

โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพ
งานวิ ช า กา ร  แล ะหลั ก สู ต ร
สถานศึกษา 
 

 

1)  มีการวางแผนและด าเนินการงานพัฒนา
วิชาการ ที่ ใช้ เป็นแนวทางในการท า
หน้าที่ได้อย่างชัดเจนเป็นระบบ 

2)  พัฒนา/จัดท าหลักสูตรสถานศึกษา และ
หลั กสู ต รที่ เ ป็ น จุ ด เน้ นการ พัฒนา
คุณภาพของผู้ เ รี ย น รอบด้ า น  ทุ ก
กลุ่มเปูาหมาย  

3)  นิเทศ ก ากับติดตามการใช้สื่อเทคโนโลยี  
กิจกรรมพัฒนาทักษะและคุณลักษณะ
ของผู้เรียน ที่เน้นคุณภาพและมาตรฐาน
อย่างชัดเจน   

วิชาการ 
 

โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า ทั ก ษ ะ
ภาษาอังกฤษ 
Intensive English Program 

ร้อยละ  90 ของผู้ เรียนที่สมัครใจเรียน
โปรแกรม IEP สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน
ภ า ษ า สื่ อ ส า ร  วิ ช า ค ณิ ต ศ า ส ต ร์   
วิทยาศาสตร์  และ ภาษาอังกฤษ เป็นทักษะ
ต่อยอดส าหรับการเรียนรู้ 

วิชาการ 

โครงการส่งเสริมงานบริการแนะ
แนวและระบบดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรียน 
 งานบริการแนะแนว 
 งานปฐมนิเทศผู้ปกครอง

นักเรียน 
 งานวันพบผู้ปกครอง 

 

1)  มีการวางแผนและด าเนินการงานบริการ
แนะแนวทั้ง 5 และระบบดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรียนในโรงเรียน   

2)  ผู้ปกครองนักเรียน ป.1 ม.1 และ ผู้เรียน
เข้าใหม่ ร้อยละ 90 มีความเข้าใจระบบ
การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน  

3)  ผู้ปกครองนักเรียน ป.1 - ม.3 ร้อยละ 
90 ได้พบครูประจ าชั้นตามก าหนดอย่าง
สม่ าเสมอ 

วิชาการ 

 โครงการส่งเสริมการด าเนินงาน
ลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาด 
 งานกองลูกเสือโรงเรียน 
 งานวันสถาปนาคณะลูกเสือ

1)  งานกองลูกเสือโรงเรียนมีการปรับปรุง
พัฒนาให้มีข้อมูลและเอกสาร ลส. และ
กิจกรรมตามกฎ ระเบียบของลูกเสือ  
อย่างถูกต้อง ครบถ้วน  

วิชาการ 
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กลยุทธ์ โครงการ งาน ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
กลุ่มงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

แห่งชาติ 
 งานเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ 

เนตรนารี และยุวกาชาด 

2)  ลูกเสือ เนตรนารี ได้ร่วมกิจกรรมสวน
สนามในวันคล้ ายวันสถาปนาคณะ
ลูกเสือแห่งชาติ 

3)  มีการวางแผนด าเนินงานกิจกรรมผู้เรียน 
ลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาด ร้อยละ 
90 ได้เข้าค่ายพัฒนาทักษะชีวิตตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 

โครงการพัฒนาห้องสมุด 
 งานปฐมนิเทศการเข้าใช้

ห้องสมุด 
 งานสัปดาห์ห้องสมุด 
 งานส่งเสริมการอ่าน 
 งานปรับภูมิทัศน์ภายใน

ห้องสมุด 

1)  ผู้เรียนร้อยละ 90  ได้เข้าร่วมกิจกรรม
ปฐมนิเทศการเข้าใช้ห้องสมุด 

2)  ผู้เรียนร้อยละ 90  ได้เข้าร่วมกิจกรรม
สัปดาห์ห้องสมุด 

3)  ผู้เรียนร้อยละ 90  ได้เข้าร่วมกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่าน  ตอบค าถาม  กล่อง
ความรู้  และยอดนักอ่าน 

4 )  มี ก า รจั ดปรั บปรุ งภู มิ ทั ศน์ ภ าย ใน
ห้องสมุด ให้ทันสมัย มีบรรยากาศ
สวยงาม และมีการจัดหาหนังสือ
เพียงพอต่อการใช้ 

5)  มีการจัดมุมเฉลิมพระเกียรติ  มุมเรียนรู้
ศิลปวัฒนธรรม  มุมอาเซียน และ  

     มุมนิทาน   

วิชาการ 

 โครงการส่ง เสริมการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 งานการประเมินระหว่าง

เรียน 
 

1) มีระบบการวัดและประเมินผลราย
ตัวชี้วัดครบทุกมาตรฐาน ระหว่างเรียน
ตามสภาพจริงที่สามารถตรวจสอบได้
และประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

วิชาการ 

กลยุทธ์ที่ 5   
ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม
สนับสนุนการ
ว า ง แ ผ น แ ล ะ
ด าเนินการงาน
พัฒนาวิชาการท่ี
เ น้ น คุ ณ ภ า พ
ของผู้เรียนรอบ
ด้ า น  ทุ ก
กลุ่มเปูาหมาย 
และด าเนินการ 

โครงการ พัฒนาการวั ดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 

1) จั ด ร ะบบว า งแผนกา รสอบวั ด ผล
ประเมินผลตัวชี้ วัดการเรียนรู้  ตาม
ระเบียบการวัดและประเมินผลของ
สถานศึกษา อย่างเป็นระบบ ครบถ้วน 

2) จัดระบบวางแผนการสอบประจ าปี
การศึกษา กลางภาค ปลายภาคและการ
ตัดสินผลการเรียนตามระเบียบการวัด
และประเมินผลของสถานศึกษา อย่าง
ครบถ้วน 

3) จัดระบบการออกข้อสอบโดยครูผู้สอน
ทุกรายวิชา จัดพิมพ์ จัดฉบับ ตรวจสอบ
ตรวจทาน ด าเนินการเสร็จก่อนวันสอบ 

วิชาการ 
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กลยุทธ์ โครงการ งาน ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
กลุ่มงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

อ ย่ า ง เ ป็ น
รูปธรรม 

 และจัดเก็บรักษาอย่างปลอดภัย 
4)  จัดระบบการสอบกลางภาค ปลายภาค  

มีค าสั่งการปฏิบัติหน้าที่กรรมการคุม
ส อบ  ก ร ร ม ก า ร ต ร ว จ ใ ห้ ค ะ แ น น  
กรรมการตรวจทานคะแนนและบันทึก
คะแนน  ตามระเบียบอย่างเคร่งครัด 

 

โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพ
งานทะเบียนและวัดผล 
 งานวัดผล 
 งานเทียบโอนผลผลการ

เรียน 
 งานตรวจสอบวุฒิ 
 งานออกหลักฐานการศึกษา 

 

3)  วางแผนและก ากับโครงสร้างหลักสูตร
สถานศึกษาให้ถูกต้องตามหลักสูตร
แกนกลางฯและระเบียบการวัดผล
ประเมินผลหลักสูตรสถานศึกษา 

4)  ด าเนินการเทียบโอน ตรวจสอบวุฒิ
การศึกษา และ หลักฐานที่ผู้เรียนน ามา
แสดงมอบตั ว เข้ า เรียนใหม่   อย่ า ง
รอบคอบครบถ้วนและถูกต้อง 

5)  ด าเนินการตรวจสอบวุฒิการศึกษา และ 
หลั ก ฐ านออก โ ดยสถานศึ กษ า  ที่
หน่ วย งานภายนอกร้ อ งขอ อย่ า ง
รอบคอบ และแจ้งผลการตรวจสอบ
อย่างถูกต้องตามก าหนดเวลา 

6)  จัดระบบวัดผลโดยใช้โปรแกรม Excel 
2007 ประมวลผลคะแนนสอบออก
หลักฐานสมุดรายงานประจ าตัวนักเรียน
และหลักฐานแสดงผลการเรียนจบการ
หลักสูตร ได้อย่างถูกต้อง 

งานทะเบียน 
วัดผล 

 โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานบุคลากรครูมือ
อาชีพ 
 ว า ง แ ผ น บุ ค ล า ก ร แ ล ะ

ก าหนดภาระงานประจ าปี 
 จัดเวรสวัสดิการบุคลากร

ดูแลความปลอดภัย 
 นิเทศบุคลากรเข้าใหม ่
 การต่อใบประกอบวิชาชีพ 
 แต่งตั้ง ถอดถอนบุคลากร 
 ก ากับติดตามการปฏิบัติ

หน้าที่ 
 การจัดท ารายงานประเมิน

ตนเองต่อผู้บริหาร 

1) มีคณะท างานด้านบุคลากร วางแผน
บุคลากรและก าหนดภาระงานประจ าปี 

2) มีการจัดเวรสวัสดิการบุคลากรดูแล
ความปลอดภัย 

3) นิเทศบุคลากรเข้าใหม ่
4) ด าเนินการต่อใบประกอบวิชาชีพ 
5) แต่งตั้ง ถอดถอนบุคลากร 
6) ก า กั บ ติ ด ต า ม ก า ร ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่            

ประจ าวัน 
7) บุคลากรร้อยละ 90  จัดท ารายงาน

ประเมินตนเองต่อผู้บริหาร 
8) บุคลากรทุกคนด าเนินการยื่นเอกสารต่อ

สัญญาการเป็นครู 
  

งานทะเบียน
และวัดผล 



โรงเรียนธีรศาสตร์ 
ส่วนที่ 2 ทิศทางการพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา 

79 

 

กลยุทธ์ โครงการ งาน ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
กลุ่มงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

 การต่อสัญญาการเป็นครู 
กลยุทธ์ที่ 6   
ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม
สนับสนุนการ
ว า ง แ ผ น แ ล ะ
ด าเนินการงาน
พัฒนาครู และ
บุ ค ล า ก ร ใ ห้ มี
ความเชี่ยวชาญ
ทางวิชาชีพ 

โครงการพัฒนาประสบการณ์
วิชาชีพ บุคลากร 
 อบรมสัมมนาฟ้ืนฟูจิตใจ 
 อบรมสัมมนาด้านวิชาการ 
 อบรมสัมมนาร่วมกับ

หน่วยงานภายนอก 

1) ร้อยละ 90 ของบุคลากรได้รับการอบรม 
สัมมนา พัฒนาฟื้นฟูจิตใจ 

2) ร้อยละ 90 ของบุคลากรได้รับการอบรม 
สัมมนา พัฒนาศักยภาพด้านการเรียน
การสอน ที่โรงเรียนได้จัด 

3) ร้อยละ 90 ของบุคลากรได้รับการอบรม 
สัมมนา พัฒนาศักยภาพด้านการเรียน
การสอน ร่วมกับหน่วยงานภายนอก 

งานบุคคล 

โครงการสุขภาพดีชีวีมีสุข 
 ออกก าลังกายทุกวันศุกร์ที่ 

3 ของเดือน 

บุคลากรครูร้อยละ 90  มีสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตดี เป็นแบบอย่างในเรื่องการออก
ก าลังกาย และสร้างมีสัมพันธ์ที่ดีในองค์กร 

บุคคล 

โครงการเสริมสร้างขวัญและ
ก าลังใจ 
 จัดสวัสดิการ 

บุคลากรครูร้อยละ 90 ได้รับสวัสดิการขวัญ
และก าลังใจจากสังฆมณฑลราชบุรี  จาก
โรงเรียนมีความเป็นอยู่ที่เหมาะสม 

บุคคล 

โครงการภูมิทัศน์โรงเรียน 
 งานจัดภูมิทัศน์ภายใน 
 งานห้องเรียน 5 ส. 
 งานจัดภูมิทัศน์ภายนอก 

 

1) สภาพแวดล้ อมภาย ใน โ ร ง เ รี ยนมี
บรรยากาศร่มรื่ น  ต้นไม้ ได้ รับการ
ปรับแต่งสวยงามสะอาดมีที่นั่งพักผ่อน  
และปลอดภัย 

2) สภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนแต่ละ
ห้อง ร้อยละ 90 มีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยตามมาตรฐาน ห้องเรียน 5 ส 

3) สภาพแวดล้อมภายนอกโรงเรียนมีการ
จัดระเบียบทางเดินรถ  ที่จอดรถ   ตัด
แต่งต้นไม้  และดูแลความปลอดภัย  

 

กลยุทธ์ที่ 7   
ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม
สนับสนุนการ
ว า ง แ ผ น แ ล ะ
ด าเนินการงาน
พัฒนาการจั ด
สภาพแวดล้อม
ท า ง ก า ย ภ า พ
และสังคมที่เอ้ือ
ต่อการจัดการ
เรี ยนรู้ อย่ า งมี
คุณภาพ 

โครงการอาคาร เรี ยนอาคาร
ประกอบ 
 งานการ ใช้ อาคาร เ รี ยน

อาคารประกอบ 
 ง านส า ร วจคว ามมั่ น ค ง

แข็งแรงของอาคาร 
 งานท าประวัติอาคารเรียน 

อ า ค า ร ป ร ะ ก อ บ  แ ล ะ
แผนผั ง ห้ อ ง เ รี ย น  ห้ อ ง
ประกอบ 

 งานซ้อมอัคคีภัย 

1)  มีการจัดท าแผนผังการใช้งานห้องเรียน
ห้องประกอบต่างๆอย่างเหมาะสม 

2)  มีการส ารวจความมั่นคงแข็งแรงของ
อาคารเป็นประจ าทุกปี 

3)  อาคารเรียนอาคารประกอบทุกหลังมี
ประวัติการสร้าง และ แผนผังการใช้
ประโยชน์ อย่างเป็นระบบ 

4)  มีการให้ความรู้ และ ฝึกซ้อมแผนเผชิญ
เหตุด้านความปลอดภัยจากเหตุการณ์
อัคคีภัย และภัยอื่นๆ 

5)  มีการก ากับ ดูแลรักษา และให้บริการ
แก่ผู้ที่ต้องการ ทั้งในและนอกโรงเรียน    

บริหารทั่วไป 
งานอาคาร 

  ง า น ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร      รณรงค์ การ ใช้ อย่ า งประหยั ดและ  
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กลยุทธ์ โครงการ งาน ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
กลุ่มงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

บุคคลภายนอกและภายใน ประโยชน์สูงสุด 
 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมจัดซื้อ

วัสดุครุภัณฑ์ 
 

1)  บุคลากรร้อยละ 90 มีความเข้าใจและ
ให้ความร่วมมือในการด าเนินการ มีวัสดุ
อุปกรณ์พร้ อมใช้ ง าน  และการจั ด
ปรับปรุงซ่อมแซมจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์
ของโรงเรียนเป็นระบบ  

บริหารทั่วไป 
งานอาคาร 

 โครงการสุขาภิบาล  
(น้ าดื่ม น้ าใช้ ห้องสุขา) 
 

1)   โรงเรียนมีน้ าดื่ม  น้ าใช้  และ   ห้อง
สุขาที่สะอาด ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ  
ส าหรับผู้เรียน อย่างเพียงพอ 

บริหารทั่วไป 
งานอาคาร 

ก ล ยุ ท ธ์ ที่  8  
ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม
สนับสนุนการ
ว า ง แ ผ น แ ล ะ
ด าเนินการงาน
พัฒนาและการ
จั ด ก า ร ข้ อ มู ล
ส า ร ส น เ ท ศ
อย่างเป็นระบบ 

โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพ
ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี 
 งานรวบรวมและจัด เก็บ

สารสนเทศ 
 งานสื่อสัมพันธ์ธีรศาสตร์ 
 งานพัฒนาระบบเว็บไซต์ 

ธีรศาสตร์ 
 งานปู ายประชาสั ม พันธ์

โรงเรียน 
 งานบันทึกภาพกิจกรรม

โรงเรียน 
 งานบัตรประจ าตัวนักเรียน 
 งานดู แลและซ่ อมบ า รุ ง

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

1. เทคโนโลยีเพ่ือการบริหาร การจัดการ
วิชาการ และการบริการ เป็นหมวดหมู่ 
ครอบคลุมทันสมัยพร้อมใช้ 

2. มีข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน บุคลากรครู 
นั ก เ รี ย น แ ละกลุ่ ม ง า น เ ป็ น ร ะบ บ 
หมวดหมู่ ถูกต้อง ครบถ้วน 

3. ร้ อยละ 90 ของบุ คลากรทุกคนใน
โรงเรียน ตลอดจนบุคคลภายนอก 
รับทราบข่าวสาร และงานต่างๆของ
โรงเรียนตลอดปีการศึกษา 

4. ร้อยละ 90 ของกิจกรรมภายในโรงเรียน
เผยแพร่สู่ เว็บไซต์โรงเรียนอย่างเป็น
ปัจจุบัน 

5. โรงเรียนมีปูายประชาสัมพันธ์โครงการ 
งานครบถ้วนตลอดปีการศึกษา 

6. มีภาพโครงการ งาน ของโรงเรียนที่
ครบถ้วน  

7. ร้อยละ 90 ของนักเรียนทั้งหมด มีบัตร
ประจ าตัวนักเรียน 

8. ร้อยละ 90 ของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ภายในโรงเรียนสามารถใช้งานได้ 

บริหารทั่วไป 
งาน

สารสนเทศ
เทคโนโลยี 

 

เป้าหมายที่ 3   กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

กลยุทธ์ โครงการ   งาน ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
กลุ่มงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
กลยุทธ์ที่ 9    
การส่งเสริมการ
จัดการเรียนรู้
ผ่าน
กระบวนการคิด

โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า ก า ร ส อ น สู่
คุณภาพผู้เรียน 

1)   บุคลากรครู  ร้ อยละ  90   พัฒนา
กระบวนการสอนสู่บริบทการศึกษาไทย 
4.0 มีและใช้แผนบูรณาการ 8 กลุ่ม
สาระ แผนยาเสพติด แผนเศรษฐกิจ
พอเพียงที่ถูกต้องอย่างน้อยคนละ 1 

วิชาการ 



โรงเรียนธีรศาสตร์ 
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กลยุทธ์ โครงการ   งาน ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
กลุ่มงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
และปฏิบัติจริง  แผน ต่อ ภาคเรียน 
และสามารถ
น าไป
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้ 

โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพ    
งานระบบเรียนรู้  
 งานเอกสารก ากับติดตาม

ระบบการเรียนการสอน               
 

1)  ร้อยละ 90 ของครูผู้สอนทุกรายวิชามี
ความรู้เข้าใจระบบงานการจัดการเรียนรู้
อย่างชัดเจนสามารถปฏิบัติ งานการ
เ รี ย น ก า ร ส อ น ไ ด้ อ ย่ า ง ค ร บ ถ้ ว น
หลากหลายวิธีตามธรรมชาติของกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 

2)  จัดระบบเรียนรู้ อ านวยความสะดวกให้
ครูผู้สอนพัฒนาผู้ เรียนตามธรรมชาติ
และเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับความ
ส น ใ จ แ ล ะค ว า ม ถ นั ด ข อ ง ผู้ เ รี ย น 
ครอบคลุมภาระงานการสอนตาม
หลักสูตรสถานศึกษาของครูได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

วิชาการ 

 

โครงการ  English  We  Can    
 งาน English  Activities 
 กิจกรรม English day     

 

1)  ร้อยละ 90 ของผู้เรียน ป.1-ม.3 ได้เข้า
ร่ ว ม ง า น พั ฒ น า เ พ่ื อ ย ก ร ะ ดั บ
ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสนทนาสื่อสาร 

2)  ผู้เรียนร้อยละ 90 มีความสามารถ ใน
การใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสนทนา
สื่อสาร 

วิชาการ 

 

โครงการ  Intensive English 
Program 
 

1) ร้อยละ 90 ของผู้ เรียน IEP มี
ความสามารถในการฟัง พูด อ่าน และ
เขียนภาษาอังกฤษ และมีพัฒนาการใน
การใช้ทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารได้อย่างเป็นสากล อยู่ในระดับดี 

2)  ผู้ เรียนมีพัฒนาการในการใช้ทักษะ
ภาษาอังกฤษเพ่ือยกผลสัมฤทธิ์รายวิชา
ภาษาอังกฤษได้เพ่ิมข้ึน 

วิชาการ 
 

กลยุทธ์ที่ 9    
การส่งเสริมการ
จัดการเรียนรู้
ผ่าน
กระบวนการคิด
และปฏิบัติจริง 
และสามารถ
น าไป
ประยุกต์ใช้ใน 

โครงการแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญา
ปลูกความรู้ 
 งานทะเบียนสื่อการสอน 
 งานทะเบียนแหล่ ง เรียนรู้

ภายใน ภายนอก และการใช้ 
 ง า น ท ะ เ บี ย น ภู มิ ปั ญ ญ า

ท้องถิ่น 
 งานวันภูมิปัญญาปลูกความรู้ 

1)  ครูร้อยละ 90 มีการใช้สื่อ การสอน  และสื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  

2)  ผู้เรียนร้อยละ 90 ใช้แหล่งเรียนรู้ ที่เอ้ือต่อ
การเรียนการสอน 

3)  ร้อยละ 90 ของกลุ่มสาระใช้การเรียนการ
สอนโดยภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

 

วิชาการ 
 



82 แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  2564 
 

กลยุทธ์ โครงการ   งาน ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
กลุ่มงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
ชีวิตได้ โครงการธรรมศึกษาตรี โท เอก 

 
1)   ผู้เรียนร้อยละ 90 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

- 3 เข้าร่วมกิจกรรมแสดงตนเป็นพุทธ
มามกะ เรียนธรรมศึกษา ตรี โท  เอก 

2)  ผู้เรียนร้อยละ 90 ชั้น ม. 1- 3 สอบผ่าน
ธรรมศึกษา ตรี   โท เอก   

วิชาการ 

 

โครงการรักษ์ภาษาไทย 
 งานวันสุนทรภู่ 
 งานวันภาษาไทยแห่งชาติ 
 ง า น บั น ทึ ก รั ก ก า ร อ่ า น 

Love to learn 
 

1) ผู้เรียนร้อยละ  90  ได้เข้าร่วมโครงการ
รักษ์ภาษาไทย เกิดทัศนคติที่ดีเห็นคุณค่
ความส าคัญของวรรณคดีไทย มีเจตคติ
ที่ ดี ต่ อ วิ ช า ภ า ษ า ไท ย ส า ม า ร ถ ใ ช้
ภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง 
มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้
ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 

วิชาการ 

 โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์
แห่งชาติ  
 

1) ผู้เรียนชั้น ป.1-ชั้น ม.3 ร้อยละ 90  ได้
เ ข้ า ร่ วมกิ จกร รมวั นวิ ทย าศาสตร์
แห่งชาติ  ได้รับประสบการณ์ตรงและมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ 

วิชาการ 

โครงการทัศนศึกษา 
 

1)  ผู้เรียนชั้นป.1-ชั้น ม.3 ร้อยละ 90 เข้า
ร่วมโครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ 

2)  ผู้เรียนร้อยละ 90 มีผลงานการไปทัศน
ศึกษานอกสถานที่   และสะท้อนองค์
ความรู้ได้ระดับดี 

วิชาการ 

โครงการครูอาสา Volunteer 
Teachers 
 

1) ร้อยละ 90 ของผู้เรียนกลุ่มอ่อนแต่ละ
ระดับชั้นได้รับการดูแลเอาใจใส่จาก
ผู้บริหารและครูที่มีจิตอาสาช่วยเหลือ
ดูแลเรื่องการเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์การ
เรียนดีขึ้น 

วิชาการ 

โครงการห้องเรียนสีขาวปลอดยา
เสพติดและอบายมุข 

1) ร้อยละ 90 ของบุคลากรในโรงเรียนมี
สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม รู้ถึง
โทษและพิษภัยของสิ่งเสพติดและการ
หลีกเลี่ยงจากสิ่งเสพติดและอบายมุข 
ประพฤติปฏิบัติไม่ขัดกับกฎหมายและ
วัฒนธรรมอันดีของสังคม มีความภูมิใจ
ในท้องถิ่นและความเป็นไทย ยอมรับที่
จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย  

วิชาการ 

กลยุทธ์ที่ 10     
พัฒนาการ ใช้
สื่อ เทคโนโลยี

โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพ 
 งานทะเบียนและวัดผล 

โ คร งการ พัฒนาการวั ดแล ะ

มีระบบการตรวจสอบและประเมินความรู้
ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบตาม
ระเบียบการวัดและประเมินผลหลักสูตรและ

วิชาการ 
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กลยุทธ์ โครงการ   งาน ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
กลุ่มงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
สารสนเทศ  ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน น ามาพัฒนาผู้เรียน               
แ ล ะ แ ห ล่ ง
เรียนรู้ที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ 

โครงการวันเปิดบ้านวิชาการ 
คาราวานความรู้ 
 งานวิจัยชั้นเรียน 
 ง า น นิ เ ท ศ ภ า ย ใ น แ ล ะ

ภายนอก 
 

จัดงานวันเปิดบ้านวิชาการ คาราวานความรู้ 
ครูร้อยละ 90 ท าวิจัยชั้นเรียน 
ครูร้อยละ 90 ได้เข้าร่วมประชุม 
นิเทศภายใน คาบล็อคกลุ่มสาระ 
ครูร้อยละ 90 ได้รับการนิเทศสังเกตการสอน 
ครูร้อยละ 90 ได้รับการอบรมสัมมนา 
ตามท่ีโรงเรียนจัด  และ ได้อบรมสัมมนา 
ร่วมกับหน่วยงานภายนอก 

วิชาการ 
 

กลยุทธ์ที่ 11     
พั ฒ น า ก า ร
จั ด ก า ร เ รี ย น
ก า รส อน กา ร
บริหารจัดการ
ชั้ น เ รี ย น เ ชิ ง
บวก                        

โครงการครูอาสา Volunteer 
Teachers 
 

ร้อยละ 90 ของชั้นเรียนมีการจัดกิจกรรม
ห้องเรียนสีขาวตามเกณฑ์ และ สามารถ
รายงานผลการด าเนินการได้ร้อยละ 90 ของ
ชั้นเรียนมีการจัดบรรยากาศการเรียน และ 
มีแฟูมสารสนเทศประจ าชั้นเรียนเพ่ือเอ้ือต่อ
การเรียนการสอน 
ร้อยละ 90 ของผู้ เรียนกลุ่มอ่อนแต่ละ
ระดับชั้นได้รับการดูแลเอาใจใส่จากผู้บริหาร
และครูที่มีจิตอาสาช่วยเหลือดูแลเรื่องการ
เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์การเรียนดีขึ้น 

วิชาการ 

 โครงการห้องเรียนสีขาวปลอดยา
เสพติดและอบายมุข 

บุคลากรทุกคนในโรงเรียนมีสุขภาวะทาง
ร่างกายและจิตสังคม รู้ถึงทาและพิษภัยของ
สิ่งเสพติดและการหลีกเลี่ยงจากสิ่งเสพติด
และอบายมุข ประพฤติปฏิบัติ ไม่ขัดกับ
กฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม มี
ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย  

วิชาการ 

กลยุทธ์ที่ 12    
พั ฒ น า ก า ร
ตรวจสอบและ
ประเมินความรู้
ความเข้าใจของ
ผู้ เ รี ย น อ ย่ า ง
เป็นระบบและ
น า ม า พั ฒ น า
ผู้เรียน    

โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพ 
 งานทะเบียนและวัดผล 

โ คร งการ พัฒนาการวั ดแล ะ
ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 

มีระบบการตรวจสอบและประเมินความรู้
ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบตาม
ระเบียบการวัดและประเมินผลหลักสูตรและ
น ามาพัฒนาผู้เรียน 
 
 
                       

วิชาการ 
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เป้าหมายที่ 4   การจัดการศกึษาคาทอลิก 

กลยุทธ์ โครงการ    งาน ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
กลุ่มงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
กลยุทธ์ที่ 13  
พั ฒ น า ร ะ บ บ
ก า ร จั ด
ก า ร ศึ ก ษ า
คาทอลิก 

โครงการชุมชนศิษย์พระคริสต์ 
โครงการสนามแพร่ธรรม 

 

1) มีฝุายหรืองานจิตตาภิบาล 
2) มีการบูรณาการคุณค่าพระวรสาร 
3) มีแผนพัฒนาที่ สอดคล้องกับแผน

แม่บทของฝุายการอบรมการศึกษา 
4)  มีการจัดบรรยากาศคาทอลิก 

จิตตาภิบาล 
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 ส่วนที่  3 
แผนการด าเนินโครงการ  กิจกรรม  

1.  โครงการ/กิจกรรม  และประมาณการงบประมาณ จ าแนกตามโครงสร้างการบริหารงานของสถานศึกษา 
1. กลุ่มงานบริหารวิชาการ 

2. โครงการ/งาน/กิจกรรม 
ว / ด / ป งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
ที่ด าเนินการ รัฐบาล ผู้ปกครอง โรงเรียน 

1. โครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์การ  
    เรียนรู้เด็กปฐมวัย 

14 มิถุนายน 2564 - - 3,050 นางกัญญา 

    1.1 งานจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ 14 มิถุนายน 2564 - - 1,500 นางกัญญา 

    1.2 งานนิเทศการสอน 14 มิถุนายน 2564 - - 650 นางกัญญา 

    1.3 งานผลิตสื่อการเรียนการสอน 14 มิถุนายน 2564 - - 450 นางสาวปรีชญา 

    1.4 งานวิจัยในชั้นเรียน 14 มิถุนายน 2564 - - 450 นางกัญญา 

2. โครงการอ่านแต่เล็กเด็กฉลาด 14 มิถุนายน 2564 เงินสนับสนุน
ของรัฐบาล 

- 500 นางกัญญา 

3. โครงการพบผู้ปกครอง 14 มิถุนายน 2564 - - 3,950 นางอนงค ์

    3.1 งานปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่  
         ระดับปฐมวัย 

14 มิถุนายน 2564 - - 3,300 นางอนงค ์

    3.2 งานวันพบผู้ปกครอง 14 มิถุนายน 2564 - - 650 นางอนงค ์

4. โครงการหนึ่งห้องเรียนหนึ่งคุณธรรม 14 มิถุนายน 2564 - - 1,600 นางสาวดวงพร 

5. โครงการแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 14 มิถุนายน 2564 - - 1,800 นางสาวปรีชญา 

6. โครงการส่งเสริมระบบประกันคุณภาพ 
   ภายใน 

14 มิถุนายน 2564 - - 650 นางสาวดวงพร 

7. โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 14 มิถุนายน 2564 - - 4,250 นางกัญญา 

    7.1 งานส่งเสริมความสามารถพิเศษ 14 มิถุนายน 2564 - - 2,300 นางกัญญา 

    7.2 งานส่งเสริมและพัฒนาทักษะการอ่าน 
         และการเขียน 

14 มิถุนายน 2564 - - 1,300 นางกัญญา 

8. โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  14 มิถุนายน 2564 - - 3,300 นางสาวดวงพร 

9. โครงการหนูน้อยอนุบาลคนดี 14 มิถุนายน 2564 เงินสนับสนุน
ของรัฐบาล 

- 550 นางสาวปรีชญา 

10. โครงการคุณหนูรอบรู้ 1 พฤศจิกายน 2564 เงินสนับสนุน
ของรัฐบาล 

- 550 นางอนงค ์

11. โครงการทัศนศึกษา 1 พฤศจิกายน 2564 เงินสนับสนุน
ของรัฐบาล 

- 550 นางกัญญา 

12. โครงการเปิดบ้านวิชาการ คาราวาน 
     ความรู้ 

14 มิถุนายน 2564  - 8,300 นางกัญญา 

13. โครงการวันบัณฑิตน้อย 14 มิถุนายน 2564 - - 6,500 นางอนงค ์

14. โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
     ปฐมวัย 

14 มิถุนายน 2564 - - 650 นางสาวดวงพร 
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1. กลุ่มงานบริหารวิชาการปฐมวัย (ต่อ) 

โครงการ/งาน/กิจกรรม 
ว / ด / ป งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
ที่ด าเนินการ รัฐบาล ผู้ปกครอง โรงเรียน 

15. โครงการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย 14 มิถุนายน 2564 - - 650 นางสาวดวงพร 

16. โครงการวันแห่งความภาคภูมิใจ 14 มิถุนายน 2564 - - 5,500 นางอนงค ์

17. โครงการโรงเรียนสุจริต 14 มิถุนายน 2564 - - 500  

18. โครงการหนูน้อยพอเพียง 14 มิถุนายน 2564 - - 500  

     รวมกลุ่มงานบริหารวิชาการปฐมวัย - - 43,200  

2. กลุ่มงานบริหารงบประมาณ 

โครงการ/งาน/กิจกรรม 
ว / ด / ป งบประมาณ  

ผู้รับผิดชอบ 
ที่ด าเนินการ รัฐบาล ผู้ปกครอง โรงเรียน 

1.  โครงการงบประมาณอนุบาล 14 มิถุนายน 2564 - - 450 นางสาวศยามล   
    รวมกลุ่มงานบริหารงบประมาณปฐมวัย - - 450  

3. กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

โครงการ/งาน/กิจกรรม 
ว / ด / ป งบประมาณ  

ผู้รับผิดชอบ 
ที่ด าเนินการ รัฐบาล ผู้ปกครอง โรงเรียน 

งานกิจการ 
1.  โครงการหนูน้อยสุขภาพดี 14 มิถุนายน 2564 - - 2,600 นางพรกมล 

     1.1 งานผมหอม ฟันสวย มือสะอาด 14 มิถุนายน 2564 - - 650 นางผ่องพรรณ 

     1.2 งานอาหารดีชีวีสดใส 14 มิถุนายน 2564 - - 650 นางพรกมล 

     1.3 งานออกก าลังกาย 14 มิถุนายน 2564 - - 650 นางพรกมล 

     1.4 งานบริการห้องพยาบาล 14 มิถุนายน 2564 -  650 นางสาววรรณา(วัง) 

2.  โครงการรู้เวลา มารยาทดี มีระเบียบ 14 มิถุนายน 2564 - - 1,550 นางผ่องพรรณ 

     2.1 งานตรงต่อเวลา 14 มิถุนายน 2564 - - 650 นางพรกมล 

     2.2 งานเด็กดีมีมารยาท 14 มิถุนายน 2564 - - 450 นางผ่องพรรณ 

     2.3 งานระเบียบดีมีเสน่ห์ 14 มิถุนายน 2564 - - 450 นางผ่องพรรณ 

3. โครงการห้องเรียนสีขาวปลอดยาเสพติด   
    และอบายมุขงานห้องเรียนสีขาว 

14 มิถุนายน 2564 - - 3,500 นางผ่องพรรณ 

งานอาคาร สถานที่ 
4.  โครงการสิ่งแวดล้อมสร้างสรรค์ อนุบาล   
     น่าอยู่ 

14 มิถุนายน 2564 - - 7,450 นางสมใจ 

     4.1 งานรักษ์สิ่งแวดล้อม 14 มิถุนายน 2564 - - 6,000 นางสมใจ 

     4.2 งานปลอดภัยไว้ก่อน 14 มิถุนายน 2564 - - 450 นางสาวเตือนตา 

     4.3 งานห้องเรียนน่าอยู่ 14 มิถุนายน 2564 - - 450 นางสาวเตือนตา 

     4.4 งานห้องน้ าน่าใช้ สบายใจเมื่อเข้า 14 มิถุนายน 2564 - - 550 นางสมใจ 

5.  โครงการจัดซื้อและซ่อมแซมวัสดุ –    14 มิถุนายน 2564 - - 16,500 นายอนันต์ 
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3. กลุ่มงานบริหารทั่วไป (ต่อ) 

โครงการ/งาน/กิจกรรม 
ว / ด / ป งบประมาณ  

ผู้รับผิดชอบ 
ที่ด าเนินการ รัฐบาล ผู้ปกครอง โรงเรียน 

     ครุภัณฑ์      
งานสัมพันธ์ชุมชน 
6.  โครงการหนูน้อยหรรษา 14 มิถุนายน 2564 - - 53,500 นางสาวยุวดี 

     6.1 งานกีฬาสีภายในระดับปฐมวัย 14 มิถุนายน 2564 -  31,500 นางสาวยุวด ี

     6.2 งานวันรื่นเริงคริสต์มาส 1 ธันวาคม 2564 - - 500 นางสาวยุวด ี

     6.3 งานวันเด็ก 15 ธันวาคม 2564 - - 21,500 นางสาวยุวด ี

7.  โครงการวันกตัญญู 1 กรกฎาคม 2564 - - 15,650 นางสาวชุติมา 

     7.1 งานวันไหว้ครู 1 กรกฎาคม 2564 - - 450 นางสาวชุติมา 

     7.2 งานวันแม่ 1 กรกฎาคม 2564 - - 7,600 นางสาวชุติมา 

     7.3 งานวันพ่อ 15 พฤศจิกายน 2564 - - 7,600 นางสาวชุติมา 

8.  โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย 14 มิถุนายน 2564 - - 4,200 นางสาววนิดา 
     8.1 งานวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 1 กรกฎาคม 2564 - - 450 นางสาววนิดา 

     8.2 งานวันลอยกระทง 1 พฤศจิกายน 2564 - - 3,300 นางสาววนิดา 

9.  โครงการสายสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน 14 มิถุนายน 2564 - - 450 นางสาวจินดารัตน์ 

งานธุรการ 
10. โครงการพัฒนางานสารสนเทศ  14 มิถุนายน 2564 - - 7,350 นางสาวสุอังคณา 

     10.1 งานเผยแพร่ข่าวสาร 14 มิถุนายน 2564 - - 2,500 นางสาวสุอังคณา 

     10.2 งานบริการ 14 มิถุนายน 2564 - - 450 นางจินตนา          

     10.3 งานประชาสัมพันธ์ 14 มิถุนายน 2564 - - 4,000 นางสาวสุอังคณา 

     10.4 งานประกันอุบัติเหตุ 14 มิถุนายน 2564 - เงินสนับสนุน
ของผู้ปกครอง 

400 นางสาวสุอังคณา 

     รวมกลุ่มงานบริหารทั่วไปปฐมวัย - - 115,600  

4. กลุ่มงานบริหารบุคคล  

โครงการ/งาน/กิจกรรม 
ว / ด / ป งบประมาณ  

ผู้รับผิดชอบ 
ที่ด าเนินการ รัฐบาล ผู้ปกครอง โรงเรียน 

1.  โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติ  
    งานบุคลากรครู  

14 มิถุนายน 2564 - - 23,350 นางจุไรพร 

    1.1 งานการอบรม สัมมนา ศึกษา – ดูงาน 14 มิถุนายน 2564 - - 22,000 นางจุไรพร   

    1.2 งานการดูแลความปลอดภัยของเด็ก 14 มิถุนายน 2564 - - 650 นางอัมพร   

    1.3 งานครูดีศรีธีรศาสตร์ 14 มิถุนายน 2564 - - 700 นางจุไรพร   

2. โครงการขวัญและก าลังใจ 14 มิถุนายน 2564 - - 47,100 นางจุไรพร   

    2.1 งานสวัสดิการจากสังฆมณฑล 14 มิถุนายน 2564 - - 3,100 นางจุไรพร   

    2.2 งานสวัสดิการโรงเรียน 14 มิถุนายน 2564 - - 12,000 นางจุไรพร   

    2.3 งานพักผ่อนประจ าปี 1 พฤศจิกายน 2564 - - 32,000 นางจุไรพร   
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4. กลุ่มงานบริหารบุคคล (ต่อ) 

โครงการ/งาน/กิจกรรม 
ว / ด / ป งบประมาณ  

ผู้รับผิดชอบ 
ที่ด าเนินการ รัฐบาล ผู้ปกครอง โรงเรียน 

3. โครงการวันกตัญญูต่อคณะผู้บริหาร 14 มิถุนายน 2564 - - 650 นางอัมพร   

4. โครงการสุขภาพดีชีวีมีสุข 14 มิถุนายน 2564 - - 450 นางอัมพร   

    รวมกลุ่มงานบริหารบุคลากร - - - 71,550  

5. กลุ่มงานบริหารจิตตาภิบาล 

โครงการ/งาน/กิจกรรม 
ว / ด / ป งบประมาณ  

ผู้รับผิดชอบ 
ที่ด าเนินการ รัฐบาล ผู้ปกครอง โรงเรียน 

1.  โครงการเรียนรูเ้กี่ยวกับคริสต์ศาสนา 14 มิถุนายน 2564 - - 14,400 นางสาวจีรนุช   

     1.1 งานวจนพิธีกรรมเปิดปีการศึกษา 14 มิถุนายน 2564 - - 650 นางสาวจีรนุช   

     1.2 งานแหล่งเรียนรู้ของศาสนาภายใน 
          โรงเรียน 

14 มิถุนายน 2564 - - 1,800 นางสาวจีรนุช   

     1.3 งานเรียนค าสอน 14 มิถุนายน 2564 - - 450 นางสาวจีรนุช  

     1.4 งานการจัดบรรยากาศคริสต์ศาสนา 1 พฤศจิกายน 2564 - - 11,500 นางสาวจีรนุช   

2.  โครงการอาสาท าดี 14 มิถุนายน 2564 - - 1,750 นางสาวจีรนุช   

     2.1 งานบันทึกความดี 14 มิถุนายน 2564 - - 450 นางสาวจีรนุช   

     2.2 งานนักประหยัดตัวน้อย 14 มิถุนายน 2564 - - 1,300 นางสาวจีรนุช   

    รวมกลุ่มงานบริหารจิตตาภิบาลปฐมวัย - - 16,150  

    รวมงบประมาณทุกโครงการ/งาน/กิจกรรมของระดับปฐมวัย - - 246,950  
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กลุ่มงานบริหารวิชาการ 
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ชื่อโครงการ   พัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เด็กปฐมวัย 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา      2561 -2565 
กลยุทธ์ที่  2   กระบวนการบริหารและการจัดการ 
กลยุทธ์ที่  3   การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
เป้าหมายที่  5   มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
เป้าหมายที่  7   ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์  
เป้าหมายที่  9   ให้บริการสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อการเรียนรู้ เพ่ือสนับสนุน    
                                          การจัดประสบการณ์ 
เป้าหมายที่ 11   จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 
แผนปฏิบัติงานอภิบาลและประกาศข่าวดี สังฆมณฑลราชบุรี ยุทธศาสตร์ 3.7  โครงการกิจกรรมที่ 4                        
หน่วยงานรับผิดชอบ       กลุ่มงานบริหารวิชาการ 
หัวหน้าโครงการ   นางกัญญา   ฉายาบรรณ์ 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง  
ระยะเวลาด าเนินงาน  14 มิถุนายน 2564 – 28 กุมภาพันธ์ 2565 
สถานที่ด าเนินงาน  อาคารยอแซฟและอาคารอันนา 

1. หลักการและเหตุผล 
การพัฒนาคุณภาพคนให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงทุกช่วงวัย ต้องสอดแทรกด้วยกระบวนการ

เรียนรู้พัฒนาทักษะให้คนมีการเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต มีการต่อยอดสู่การสร้างนวัตกรรมที่เกิดจากการฝึกฝน
เป็นความคิดสร้างสรรค์ ปลูกฝังการพร้อมรับฟังความคิดเห็นจากผู้อ่ืน และจิตใจที่มีคุณธรรม ซื่อสัตย์ มีระเบียบ
วินัย มีนิสัยใฝุรู้ รักการอ่านตั้งแต่วัยเด็ก มีการจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
พุทธศักราช 2560   ผลิตสื่อที่เอ้ือต่อการเรียนรู้   ส่งเสริมการนิเทศการสอนเพ่ือพัฒนาการจัดประสบการณ์
กิจกรรมแห่งการเรียนรู้ สร้างเสริมความมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน 
ท้องถิ่น สนับสนุนบุคลากรพัฒนาเทคนิค วิธีการจัดประสบการณ์  กระบวนการเรียนรู้ของเด็กให้มีประสิทธิภาพ
อย่างต่อเนื่อง  

จากการด าเนินงานในปีที่ผ่านมา ครูมีความกระตือรือร้นในการจัดประสบการณ์ ให้ความร่วมมือในการ
จัดท าแผนการจัดประสบการณ์  ผลิตสื่อ  นิเทศการสอน และน ามาส่งเสริมการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม จึงเห็น
ควรให้ด าเนินการต่อไป  
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้ครูเข้าใจปรัชญา หลักการ และธรรมชาติของการจัดการศึกษาปฐมวัยและน าไปประยุกต์ใช้ใน
การจัดประสบการณ์   

2. เพ่ือให้ครูจัดท าแผนจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและจัดการเรียนรู้ที่
หลากหลายสอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล   

3. เพ่ือให้ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมสอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก  
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3. เป้าหมาย 
1. ด้านปริมาณ  
        1. ครรู้อยละ 100  มีแผนการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการ 6 กิจกรรม 
        2. ครรู้อยละ 100  มีวิจัยในเรียนที่เหมาะสมกับวัย 
        3. ครูร้อยละ 100  ได้รับการนิเทศการสอน 
 4. ครูร้อยละ 100  จัดท าสื่อการสอนส่ง ตามก าหนดการส่งสื่อ  
2. ด้านคุณภาพ    
        ครูมีความรู้  ความเข้าใจในการท าแผนการจัดประสบการณ์ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

4. ด าเนินงานและระยะเวลา    
งาน/ กิจกรรม วิธีการด าเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

งานจัดท าแผนการจัด
ประสบการณ์ 

1. ศึกษา/วิเคราะห์หลักสูตร 
2. ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติ 
3. ก าหนดหน่วยการเรียนรู้ 
   - ภาคเรียนที่ 1  มี 18  หน่วย 
   - ภาคเรียนที่ 2  มี 17  หน่วย   
4. ออกแบประเมินพัฒนาการ 4 ด้าน 
5. ก าหนดส่งแผนการจัดประสบการณ์ 
6. ติดตามการด าเนินงาน 
7. ประเมิน สรุปรายงานผลการประเมิน 

1,500 
        
 
 
 
 
 

มิ.ย.64-ก.พ.65 
 
 

   
 
 
 

นางกัญญา 
 
 
 
 
 
 

งานนิเทศการสอน 
 
 
 
 
 
 

1. จัดเตรียมเอกสารแบบนิเทศภายใน 

2. ตั้งคณะกรรมการนิเทศ 
3. ท าปฏิทินตารางการนิเทศการสอน 
    -  นิเทศครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 
    -  นิเทศครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 
4. ติดตามการด าเนินงาน 
5. ประเมิน สรุปรายงานผลการประเมิน 

650 
 
 
 
 
 

 

มิ.ย.64-มี.ค.65 
   
 
 
 
 
 

นางกัญญา 
 
 
 
 
 

งานผลิตสื่อการเรียน
การสอน 
 
 
 
 
 

1. ชี้แจงวัตถุประสงค์ในการจัดท า 
2. ก าหนดการส่งสื่อ  
   -  ครั้งที ่1 ภาคเรียนที่ 1 
   -  ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 
3. ด าเนินงานตามกิจกรรม 
4. ติดตามการด าเนินงาน 
5. ประเมิน สรุปรายงานผลการประเมิน 

450 
 
 
 
 

 
 

มิ.ย.64-มี.ค.65 นางสาว
ปรีชญา 
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งาน/ กิจกรรม วิธีการด าเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
งานวิจัยในชั้นเรียน 
 

1. ศึกษาหาข้อมูล 
2. ต้ังขื่อเรื่องและหาแนวทางพัฒนา 
3. ก าหนดระยะเวลาในการท ากิจกรรม 
4. ด าเนินกิจกรรมตามแผน 
5. ก าหนดส่งวิจัย 
6. ติดตามการด าเนินงาน 
7. ประเมิน สรุปรายงานผลการประเมิน 

450 
 

มิ.ย.64-มี.ค.65 นางกัญญา 
 

รวมเป็นเงิน 3,050   

5.  งบประมาณ  3,050    บาท 
6.ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ด้านปริมาณ 

1. ครูร้อยละ 100  มีแผนการจัดประสบการณ์
แบบบูรณาการ 6 กิจกรรม 

2. ครรู้อยละ 100  มีวิจัยในเรียนที่เหมาะสม
กับวัย   

3. ครูร้อยละ 100 ได้รับการนิเทศการสอน 
4. ครูร้อยละ 100 จัดท าสื่อการสอนส่ง ตาม

ก าหนดการส่งสื่อ 
ด้านคุณภาพ 
      ครมูีความรู้  ความเข้าใจในการท าแผนการจัด
ประสบการณ์ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 
- บันทึกการส่งแผนการจัด

ประสบการณ์ 
- บันทึกการส่งวิจัย 

 
- บันทึกการนิเทศการสอน 
- บันทึกการส่งสื่อ 

 
- แบบบันทึกการส่ง

แผนการจัดประสบการณ์ 
- แบบบันทึกการส่งงานวิจัย 
 
- แบบบันทึกการส่งสื่อ 
- แบบบันทึกการนิเทศ 

   7.  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง       
 - 

  8.  ผลที่คาดว่าได้รับ 
ครูจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ และพัฒนาสื่อโดยเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ท่ีมีคุณภาพและ

น าไปใช้ในการจัดประสบการณ์ได้อย่างเหมาะสม   
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ชื่อโครงการ              พัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เด็กปฐมวัย 
งานจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา     2561 -2565 

กลยุทธ์ที่ ที่   3   การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
เป้าหมายที่   11   จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 
แผนปฏิบัติงานอภิบาลและประกาศข่าวดี สังฆมณฑลราชบุรี ยุทธศาสตร์ที่  3.7   โครงการกิจกรรมที่  4 
หน่วยงานรับผิดชอบ       กลุ่มงานบริหารวิชาการ 
หัวหน้างาน   นางกัญญา   ฉายาบรรณ์ 
ลักษณะงาน   ต่อเนื่อง    
ระยะเวลาด าเนินงาน  14 มิถุนายน 2564 – 28 กุมภาพันธ์ 2565 
สถานที่ด าเนินงาน  อาคารยอแซฟและอาคารอันนา 

1. หลักการและเหตุผล    
แผนการจัดประสบการณ์เป็นเครื่องมือส าคัญในการจัดประสบการณ์ให้กับนักเรียน การมีแผน ที่ชัดเจน

และสามารถบูรณาการให้ครบทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญาได้จะท าให้เด็กสามารถพัฒนาไปได้
อย่างมีประสิทธิภาพ มีพัฒนาการตามวัย เป็นไปอย่างรวดเร็ว  โรงเรียนมีวิสัยทัศน์ที่จะพัฒนาครูให้เป็นครูมือ
อาชีพ อย่างแท้จริง โดยสิ่งแรกที่ครูมืออาชีพระดับอนุบาลจะต้องมีและสามารถด าเนินการได้ คือ ความรู้ 
ความสามารถเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์ให้กับเด็ก  และครูต้องสามารถออกแบบแผนการจัดประสบการณ์
ให้กับผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
            ทางโรงเรียนจึงเห็นสมควรที่จัดท างานแผนการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการ 6 กิจกรรม น าไป
พัฒนาการการเรียนการสอนทีเ่น้นเด็กเป็นส าคัญ 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้ครูเข้าใจปรัชญา หลักการและธรรมชาติของการจัดการศึกษาปฐมวัยและสามารถน ามา
ประยุกตใ์ช้ ในการประสบการณ์                                    

2. เพ่ือครูจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและสามารถจัด  
ประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลายสอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล 

3. เพ่ือให้ครูรู้จักการประหยัดใช้จ่ายงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์อย่างคุ้มค่า 
3. เป้าหมาย 

ด้านปริมาณ ครูร้อยละ 100  มีแผนการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการ 6 กิจกรรม 
ด้านคุณภาพ          ครูมีความกระตือรือร้นในการเตรียมการสอน สามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 

ทีห่ลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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4. การด าเนินงานและระยะเวลา    
งาน/ กิจกรรม วิธีการด าเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

งานจัดท าแผนการจัด
ประสบการณ์ 

1. ประชุมวางแผนงาน 
2. เสนอเพ่ือขออนุมัติ 
3. ศึกษา/วิเคราะห์หลักสูตร 
4. ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติ 
5. ก าหนดหน่วยการเรียนรู้ 
    - ภาคเรียนที่ 1  มี 18  หน่วย 
    - ภาคเรียนที่ 2  มี 17  หน่วย   
6. บันทึกหลังสอน 
7. ก าหนดส่งแผนการสอน 
8. ติดตามการด าเนินงาน 
9. ประเมินโครงการ 
10. ประเมินความพอใจ 
11. สรุป/รายงานผลการด าเนินงาน 

1,500 
 
 

มิ.ย.64 
 

มิ.ย.64 
 
 

มิ.ย.64 – ก.ย.64 
ต.ค.64 – ก.พ.65 

ก.พ.65 
 
 

ก.พ.65 

นางกัญญา 

รวมเป็นเงิน 1,500   

5. งบประมาณ    1,500 บาท 
6 . ตัวช้ีวัดผลส าเร็จ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ด้านปริมาณ 
       ค รู ร้ อ ย ล ะ  100   มี แ ผ น ก า ร จั ด
ประสบการณ์แบบบูรณาการ 6 กิจกรรม 
 
ด้านคุณภาพ 
     ครูมีความกระตือรือร้นในการเตรียมการสอน 
สามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
- บันทึกการส่งแผนการจัด  

ประสบการณ์ 
- บันทึกหลังสอน 
 

- สอบถาม 

 
- แบบบันทึกการส่งแผนการ 

จัดประสบการณ์ 
- แผนการจัดประสบการณ์ 

 

- แบบสอบถาม 

7. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
- โรงเรียนธีรศาสตร์ 
- ศูนย์วิชาการอนุบาลในเครือสังฆมณฑลราชบุรี 

8.  ผลที่คาดว่าได้รับ 
     ครสูามารถจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เต็มตามศักยภาพและเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ    
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ชื่อโครงการ    พัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เด็กปฐมวัย   งานนิเทศการสอน                      
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา     2561 -2565 
กลยุทธ์ที่  2   กระบวนการบริหารและการจัดการ 
เป้าหมายที่  5   มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
เป้าหมายที่  7   ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 
แผนปฏิบัติงานอภิบาลและประกาศข่าวดี สังฆมณฑลราชบุรี ยุทธศาสตร์ที่  3.7   โครงการกิจกรรมที่  4 
หน่วยงานรับผิดชอบ       กลุ่มงานบริหารวิชาการ 
หัวหน้างาน   นางกัญญา   ฉายาบรรณ์ 
ลักษณะงาน   ต่อเนื่อง    
ระยะเวลาด าเนินงาน  14 มิถุนายน 2564 – 28 กุมภาพันธ์ 2565 
สถานที่ด าเนินงาน  อาคารยอแซฟและอาคารอันนา 

1. หลักการและเหตุผล 

ภารกิจหลักของโรงเรียน คือ การจัดกระบวนการเรียนการสอนให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้เต็มตาม
ศักยภาพ เป็นการเรียนรู้ตามความต้องการ ตามความสนใจของผู้เรียนและเรียนรู้อย่างมีความสุข กระบวนการ
เรียนการสอนต้องยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง โดยครูต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนการสอนใหม่ ซึ่งการ
ด าเนินการดังกล่าวจะส าเร็จตามเปูาหมายที่วางไว้นั้น โรงเรียนต้องมีกระบวนการนิเทศ ติดตามอย่างต่อเนื่อง
และเป็นระบบ สามารถให้ค าแนะน า  ค าปรึกษาหารือและช่วยเหลือครูในการแก้ปัญหาการเรียนการสอน 
ตลอดจนส่งเสริมให้ครูได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และวางแผนการสอนร่วมกันจน
สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองสร้างองค์
ความรู้และเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิต  

ในปีการศึกษาที่ผ่านมาได้มีการจัดให้มีการนิเทศการสอนของครูทุกท่านเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
จัดการเรียนรู้ และได้พัฒนาความรู้  ความสามารถในการสอนให้มีคุณภาพ ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางด้าน
พัฒนาการ 4 จึงเห็นสมควรที่จัดต่อในปีการศึกษา 2564 

2. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้ครูจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและสามารถจัด

ประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลายสอดคล้องกับความแตกต่าง  
2. เพ่ือให้ครูบริหารชั้นเรียนที่สร้างวินัยเชิงบวก  
3. เพ่ือให้ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมสอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก  
4. เพ่ือให้ครูจัดสิ่งแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา  

3. เป้าหมาย 

  ด้านปริมาณ ครูร้อยละ  100  ได้รับการนิเทศการสอน 

          ด้านคุณภาพ ครูได้รับการนิเทศและน าผลการนิเทศไปปรับปรุงในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ได้ 
   อย่างมปีระสิทธิภาพ        
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  การด าเนนิงานและระยะเวลา    
งาน/ กิจกรรม วิธีการด าเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

งานนิเทศการสอน 1. ประชุมวางแผนงาน 
2. เสนอเพ่ือขออนุมัติ 
3. จัดเตรียมเอกสารนิเทศภายใน 

4. ตั้งคณะกรรมการนิเทศ 
5. ท าปฏิทินตารางการนิเทศ 
    -  นิเทศครั้งที่ 1  

    -  นิเทศครั้งที่ 2 
6. ติดตามการด าเนินงาน 
7. ประเมินการด าเนินงาน 
8. สรุปผลการด าเนินงานรายงาน 

650 
 
 

มิ.ย.64-ก.พ.65 
 
 
 
 

ก.ค.64 
ม.ค.65 

 
 

ก.พ.65 

 นางกัญญา 

            รวมเป็นเงิน 650    
5. งบประมาณ        650   บาท 

6. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ด้านปริมาณ 
      ครูร้อยละ  100  ได้รับการนิเทศการสอน 
ด้านคุณภาพ 
      ครู ได้รับการนิ เทศและน าผลการนิ เทศไป
ปรับปรุงในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ     
  

 
- บันทึกการนิเทศ 

 
- สอบถาม 

 
- แบบบันทึกการนิเทศ 
 
- แบบสอบถาม 
 

7. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

                  โรงเรียนธีรศาสตร์ 

8. ผลท่ีคาดว่าได้รับ 

 ครูได้รับการนิเทศและน าผลการนิเทศไปปรับปรุงในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ               
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ชื่อโครงการ                 พัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เด็กปฐมวัย 
งานผลิตสื่อการเรียนการสอน                      

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา     2561 -2565 
กลยุทธ์ที่  2   กระบวนการบริหารและการจัดการ 
เป้าหมายที ่ 9   ให้บริการสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อการเรียนรู้ เพ่ือสนับสนุนการจัด 

ประสบการณ์ 
แผนปฏิบัติงานอภิบาลและประกาศข่าวดี สังฆมณฑลราชบุรี ยุทธศาสตร์ที่ 3.7 โครงการกิจกรรมที่ 4 
หน่วยงานรับผิดชอบ       กลุ่มงานบริหารวิชาการ 
หัวหน้างาน   นางสาวปรีชญา   พงศ์จิรพันธุ์ 
ลักษณะงาน   ต่อเนื่อง    
ระยะเวลาด าเนินงาน  14 มิถุนายน 2564 – 28 กุมภาพันธ์ 2565 
สถานที่ด าเนินงาน  อาคารยอแซฟและอาคารอันนา 

1. หลักการและเหตุผล 
เด็กอายุ 3-5 ปี เป็นช่วงวัยที่มีพัฒนาการเจริญเติบโตและเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว ธรรมชาติการเรียนรู้

ของเด็กในวัยนี้จะเข้าใจจากรูปธรรมไปสู่นามธรรม การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของเด็กในระดับปฐมวัย จึง
จ าเป็นจะต้องมีสื่อการเรียนการสอนเพ่ือเด็กจะสามารถเกิดการรับรู้และเข้าใจเนื้อหา สาระ ในแผนการจัด
ประสบการณ์ โดยที่ครูเป็นผู้เอื้ออ านวยจัดกระบวนการเรียนรู้ให้แก่นักเรียน   ดังนั้น จึงจัดโครงการจัดท าสื่อการ
เรียนการสอนปฐมวัยขึ้นเพ่ือให้ครูผู้สอนนักเรียนระดับปฐมวัยได้มีความรู้ความสามารถ ในการจัดท าสื่อการสอน
มากยิ่งขึ้น และสามารถน าไปปรับใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนได้เกิดการพัฒนาต่อไป 

จากการปฏิบัติงานตามกิจกรรมปีที่ผ่านมา  ครูให้ความร่วมมือในการผลิตสื่อและน ามาส่งเสริมการ
เรียนรู้ควบคู่กับการจัดประสบการณ์การในชั้นเรียนได้อย่างเหมาะสม  จึงเห็นควรให้จัดท ากิจกรรมนี้ต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้ครใูช้สื่อ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม  สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก  
2. เพ่ือให้เด็กมีทักษะภาษาท่ีเหมาะสมกับวัย  
3. เพ่ือให้ครูจัดสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน  

3.  เป้าหมาย 
ด้านปริมาณ ครูร้อยละ 100  จัดท าสื่อการสอนส่ง ตามก าหนดการส่งสื่อ 
ด้านคุณภาพ ครูมีสื่อที่คุณภาพและหลากหลายในการจัดกิจกรรม 
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4. การด าเนินงานและระยะเวลา  
งาน/ กิจกรรม วิธีการด าเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

งานผลิตสื่อการสอน 1. ประชุมวางแผนงาน 
2. เสนอเพ่ือขออนุมัติ 
3. ชี้แจงวัตถุประสงค์ในการจัดท า 
4. ก าหนดการส่งสื่อ  
     -  ครั้งที ่1  
     -  ครั้งที่ 2  
5. ด าเนินงานตามกิจกรรม 
6. ติดตามการด าเนินงาน 
7. แบบประเมินโครงการ 
8. แบบประเมินความพอใจ 
9. สรุปผลการด าเนินงาน 
10. รายงานประเมนิกิจกรรม 

450 
 
 

มิ.ย.64 
 

 
 

ก.ค.64 
พ.ย.64 

พ.ค.64-ก.พ.65 
 
 
 
      ก.พ.65 

นางอนงค์ 

            รวมเป็นเงิน 450    

5. งบประมาณ         450  บาท 
6. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ด้านปริมาณ 
     ครูร้อยละ 100  จัดท าสื่อการสอนส่ง ตาม
ก าหนดการส่งสื่อ 
ด้านคุณภาพ 
     ครูมีสื่อที่คุณภาพและหลากหลายในการจัด
กิจกรรม 

 
- บันทึกการส่งสื่อ 
 
 
- สอบถาม 

 
- แบบบันทึกการส่งสื่อ 
 
 
- แบบสอบถาม   

7. หน่วยงานที่รับผิดชอบ โรงเรียนธีรศาสตร์ 

8. ผลที่คาดว่าได้รับ 
ครูผลิตสื่อและพัฒนาสื่อได้อย่างมีคุณภาพ  และสามารถน าสื่อไปใช้ในการจัดประสบการณ์ได้อย่าง 

เหมาะสม 
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ชื่อโครงการ                พัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เด็กปฐมวัย   งานวิจัยในชั้นเรียน 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา    2561 -2565 
กลยุทธ์ที ่ 2   กระบวนการบริหารและการจัดการ 
เป้าหมายที่  7   ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์  
แผนปฏิบัติงานอภิบาลและประกาศข่าวดี สังฆมณฑลราชบุรี ยุทธศาสตร์ที่  3.7  โครงการกิจกรรมที่  4 
หน่วยงานรับผิดชอบ       กลุ่มงานบริหารวิชาการ 
หัวหน้างาน   นางกัญญา   ฉายาบรรณ์ 
ลักษณะงาน   ต่อเนื่อง    
ระยะเวลาด าเนินงาน  14 มิถุนายน 2564 – 28 กุมภาพันธ์ 2565 
สถานที่ด าเนินงาน  อาคารยอแซฟและอาคารอันนา 
1. หลักการและเหตุผล    

การวิจัยในชั้นเรียนเป็นนวัตกรรมรูปแบบหนึ่ง  น ามาใช้เพ่ือแก้ปัญหาในชั้นเรียน ประโยชน์ในการท าวิจัยไม่
เพียงแต่จะช่วยพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพแต่ยังช่วยพัฒนาวิชาชีพครูให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น  
ทั้งนี้การพัฒนาการเรียนรู้  ที่จะส่งผลให้เด็กมีคุณภาพ  สิ่งส าคัญที่จะท าให้การพัฒนาการเรียนการสอนให้มี
คุณภาพ   ครูจะต้องรู้จักเด็กเป็นรายบุคคล  และจัดท าวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหาการเรียนการสอน    

ในปีการศึกษาที่ผ่านมาจึงได้จัดงานนี้ขึ้น  เพ่ือให้ครูทุกคนได้จัดท าวิจัยในชั้นเรียน  พัฒนาการเรียนการ
สอนของตนเอง  ส่งผลให้เด็กได้รับการส่งเสริม  พัฒนา แก้ปัญหา  ก่อให้เกิดยังเกิดประโยชน์สูงสุดแก่เด็ก แล้ว
ยังเป็นเครื่องมือที่แสดงถึงคุณภาพของครูตามมาตรฐานวิชาชีพครู ซึ่งถือเป็นวิชาชีพชั้นสูงด้วย  จึงเห็นควรให้
ด าเนินกิจกรรมนี้ต่อไป 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้ครู มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิจัยทางการศึกษาและน าผลการวิจัยไปใช้ 
2. เพ่ือให้ครูมีทักษะและกระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 

3. เป้าหมาย 
  เป้าหมายด้านปริมาณ     ครูร้อยละ 100 จัดท าวิจัยในชั้นเรียน  

เป้าหมายด้านคุณภาพ    ครูมีความรู้ความเข้าใจในการท าวิจัย เพ่ือพัฒนาเด็กให้ดีขึ้น 
4. การด าเนินงานและระยะเวลา    

งาน/ กิจกรรม วิธีการด าเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
งานวิจัยในชั้นเรียน 1. ประชุมวางแผนงาน 

2. เสนอเพ่ือขออนุมัติ 
3. ศึกษาหาข้อมูล 
4. ต้ังชื่อเรื่องและหาแนวทางพัฒนา 
5. ก าหนดระยะเวลาในการท ากิจกรรม 
6. ด าเนินกิจกรรมตามแผน 
7. ก าหนดส่งวิจัย 
8. ติดตามการด าเนินงาน 

450 
 
 

มิ.ย.64 
 
 

 
มิ.ย.64-ก.พ.65 

นางกัญญา 
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งาน/ กิจกรรม วิธีการด าเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
 9. ประเมินความพอใจ 

10. สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 
 มิ.ย.64-ก.พ.65  

รวมเป็นเงิน 450    

5.  งบประมาณ  450  บาท     

6. ตัวช้ีวัดผลส าเร็จของกิจกรรม 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ด้านปริมาณ 
       ครูร้อยละ 100 จัดท าวิจัยในชั้นเรียน 
ด้านคุณภาพ 
       ครูมีความรู้ความเข้าใจในการท าวิจัย เพ่ือ
พัฒนาเด็กให้ดีขึ้น 

 
- บันทึกการส่งวิจัย 
 
- สอบถาม 

 
- แบบบันทึกการส่งวิจัย 
 
- แบบสอบถาม 

 

7. หน่วยงานที่รับผิดชอบ     
โรงเรียนธีรศาสตร์ 

8.  ผลที่คาดว่าได้รับ 
ครูใช้เทคนิคในการจัดประสบการณ์ท่ีหลากหลาย สามารถพัฒนานักเรียนให้ดีขึ้น 
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ชื่อโครงการ                อ่านแต่เล็กเด็กฉลาด   
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา     2561 -2565 
กลยุทธ์ที ่ 1   คุณภาพของเด็ก 
เป้าหมายที ่ 2   มีพัฒนาการด้านอารมณ์  จิตใจ  ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ 
เป้าหมายที ่ 3         มีพัฒนาการด้านสังคม  ช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 
เป้าหมายที ่ 4   มีพัฒนาการด้านสติปัญญา  สื่อสารได้  มีทักษะการคิดพ้ืนฐานและสามารถ 

หาความรู้ได้ 
แผนปฏิบัติงานอภิบาลและประกาศข่าวดี สังฆมณฑลราชบุรี ยุทธศาสตร์ 3.7  โครงการกิจกรรมที ่ 4                      
หน่วยงานรับผิดชอบ       กลุ่มงานบริหารวิชาการ 
หัวหน้าโครงการ   นางกัญญา   ฉายาบรรณ์ 
ลักษณะงาน   ต่อเนื่อง    
ระยะเวลาด าเนินงาน  14 มิถุนายน 2564 – 31 ตุลาคม 2564 
สถานที่ด าเนินงาน  อาคารยอแซฟและอาคารอันนา 
1.หลักการและเหตุผล 
  นิทานเป็นกิจกรรมจ าเป็นส าหรับเด็กที่ง่ายและเหมาะกับทุกโอกาส และทุกสถานการณ์ เด็กสามารถ
เรียนรู้ได้ทุกเรื่องจากนิทาน เหตุผลของการฟังนิทานคือท าให้เด็กมีความสนุกสนาน เพลิดเพลิน และนิทานยัง
ช่วยให้เด็กได้พัฒนาทักษะการฟัง การพูด การกล้าแสดงออก และนิทานจะสร้างสรรค์นิสัยรักการอ่าน การเห็น
ความส าคัญของหนังสือไปพร้อมกัน การเล่านิทานให้เด็กฟังเสมอๆ เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิด
พัฒนาการที่ดีตามวัยของเด็ก ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาและภาษา โดยเฉพาะพัฒนาการด้าน
สังคม ในเรื่องของความมีคุณธรรม   จริยธรรม  ซึ่งสามารถปลูกฝังอ่านการเล่านิทานจนเกิดความผูกพันและมี
เจตคติที่ดีในด้านต่างๆ ติดตัวไปจนโต การเล่านิทานเป็นการสร้างสัมพันธ์ความใกล้ชิดผูกพันระหว่างผู้เล่ากับเด็ก
ท าให้ผู้เล่าเขา้ใจความรู้สึกนึกคิดของเด็ก ขณะที่เล่าเด็กจะคิดจินตนาการ เข้าใจซึมซับ รับรู้ แยกแยะในสิ่งต่างๆ 
ด้วยตัวเอง  
   ดังนั้นจึงได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่านขึ้น เพ่ือให้เด็กมีความสนใจใฝุรู้  ใช้ภาษาได้เหมาะสม
ตามวัย  รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้โดยไม่เกิดปัญหา  จึงเห็นควรให้ด าเนินกิจกรรมนี้
ต่อไป 
2.  วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือให้เด็กร่าเริงแจ่มใส มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง  
2. เพ่ือให้เด็กมีความมั่นใจ และกล้าแสดงออก  
3. เพ่ือให้เด็กควบคุมอารมณ์ตนเองได้เหมาะสมกับวัย  
4. เพ่ือให้เด็กมีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 

3.  เป้าหมาย 
ด้านปริมาณ เด็กอนุบาล 1-3 ร้อยละ 90 เข้าร่วมโครงการอ่านแต่เล็กเด็กฉลาด 
ด้านคุณภาพ เด็กมีนิสัยรักการอ่านและ  ส่งผลที่เป็นประโยชน์น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
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4.  การด าเนินงานและระยะเวลา    
งาน/ กิจกรรม วิธีการด าเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

โครงการอ่านแต่
เล็กเด็กฉลาด 

1. ประชุมวางแผนงาน 
2. เสนอเพ่ือขออนุมัติ 
3. จัดซื้อหนังสือนิทาน 
4. จัดท าสมุ ดยื มหนั งสื อ กลับบ้ านแล

เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
5. ก าหนดระยะเวลาในการยืม – คืน

หนังสือ 
6. บันทึกการอ่านในสมุดรักการอ่าน 
7. ด าเนินการตามแผนงานที่ก าหนดไว้ 
8. แบบประเมินความพอใจ 
9. สรุปผลการด าเนินงาน 
10. รายงานประเมินกิจกรรม 

เงินสนับสนุน
ของรัฐบาล 

 
 

      มิ.ย.64 
 

มิ.ย.64-ต.ค.64 
 
 
 
 
 
 
 

ต.ค.64 
 

 นางกัญญา 

5. งบประมาณ         เงินสนับสนุนของรัฐบาล 
6. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ด้านปริมาณ 
     เด็กอนุบาล 1-3 ร้อยละ  90 เข้าร่วมโครงการอ่าน
แต่เล็กเด็กฉลาด 
ด้านคุณภาพ 
     เด็กมีนิสัยรักการอ่าน และ  ส่งผลที่เป็นประโยชน์
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 

 
- บันทึกรักการอ่าน 
- รายชื่อนักเรียนเข้าร่วม 

 
- สอบถาม 

 
- แบบบันทึกรักการอ่าน 
- แบบบันทึกรายชื่อนักเรียน 
 
- แบบสอบถาม 

7.  หน่วยงานที่รับผิดชอบ     -          

8.  ผลที่คาดว่าได้รับ 
 เด็กรักการอ่าน  รู้จักพัฒนาตนเอง  โดยใช้ภาษาสะท้อนความคิดเพ่ือสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว   

 
 
 
 
 
 
 
 
 



โรงเรียนธีรศาสตร์ 
ส่วนที่ 3 รายละเอียดโครงการ 

103 

 

 

 
 
 
 
 
 

ชื่อโครงการ   พบผู้ปกครอง 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา    2561 – 2565 
กลยุทธ์ที่  2   กระบวนการบริหารและการจัดการ 
กลยุทธ์ที ่ 3   การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
เป้าหมายที่  10   มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝุายมีส่วนร่วม                         
เป้าหมายที่  11                 จัดประสบการณ์ ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็ม 

ศักยภาพ 
แผนปฏิบัติงานอภิบาลและประกาศข่าวดี สังฆมณฑลราชบุรี ยุทธศาสตร์ 5.2  โครงการกิจกรรมที่  2 
หน่วยงานรับผิดชอบ            กลุ่มงานบริหารวิชาการ 
หัวหน้าโครงการ            นางอนงค์    บุญมี 
ลักษณะงาน   ต่อเนื่อง    
ระยะเวลาด าเนินงาน  14 มิถุนายน 2564 – 28 มีนาคม 2565 
สถานที่ด าเนินการ  หอประชุมโรงเรียนธีรศาสตร์ 
1. หลักการและเหตุผล 

ในสภาพปัจจุบันการจัดการศึกษาโดยเน้นเด็กเป็นส าคัญ มุ่งเน้นให้เด็กเรียนรู้อย่างมีความสุข และเกิด
การเรียนรู้ด้วยการมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ ด้วยการส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้ด้วยตนเอง ได้ทดลองปฏิบัติ
จริง ได้สัมผัสกับประสบ-การณ์ตรง ในการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพนั้นต้องร่วมมือกันทั้งทางบ้านและ
โรงเรียนในการช่วยเหลือส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก  ทางโรงเรียนได้เล็งเห็นความส าคัญต่อความร่วมมือ
กันระหว่างบ้านและโรงเรียน มีระบบการดูแลช่วยเหลือเด็กให้เป็นคนเก่ง ดี และมีความสุขในการเรียนรู้  

จากการปฏิบัติงานตามโครงการ  ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองเป็นอย่างดี  ในการพัฒนาเด็กให้มี
คุณธรรม จริยธรรมที่ดีงามและสามารถปฏิบัติตนเองถูกต้องตามกฎระเบียบของโรงเรียนอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่าง
มีความสุข  จึงเห็นสมควรให้ด าเนินโครงการนี้ 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้ผู้ปกครองและเด็กได้รับทราบ นโยบาย แนวทางปฏิบัติ กฎและระเบียบต่าง ๆ ของทาง
โรงเรียน เพื่อเป็นแนวทางในการน าไปปฏิบัติร่วมกัน 

2. เพ่ือให้โรงเรียนมีการประสานความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครอง ชุมชน ศิษย์เก่า องค์กรอ่ืน ๆ อย่าง
เหมาะสมและทั่วถึงในการพัฒนาการศึกษา 

3.  เป้าหมาย 
1.  เป้าหมายด้านปริมาณ - ผู้ปกครองร้อยละ  90  ของเด็กในระดับอนุบาล 1-3 มีความ  
    พึงพอใจต่องานปฐมนิเทศนักเรียนเข้าใหม ่ระดับปฐมวัย 
    - ร้อยละ 90 ของผู้ปกครองเข้าร่วมโครงการพบผู้ปกครอง 

  2.  เป้าหมายด้านคุณภาพ - ผู้ปกครองและเด็กให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
        ของโรงเรียน 
       - ผู้ปกครองรับทราบเกี่ยวกับการเรียนรู้และพัฒนาการของเด็ก   
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4. การด าเนินงานและระยะเวลา    

งาน / กิจกรรม วิธีการด าเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ระยะเวลา 

งานปฐมนิเทศ
ผู้ปกครองนักเรียน
เข้าใหม่ระดับปฐมวัย 

1. ประชุมวางแผนงาน 
2. เสนอเพ่ือขออนุมัติ 
3. ก าหนดวันเวลาสถานที่จัดงาน 
4. ติดต่อประสานงาน/มอบหมายหน้าที 
   ประชาสัมพันธ์แจ้งผู้ปกครองรับทราบ 
5.  ด าเนินงานตามแผน 
           - จดัการประชุมผู้ปกครอง  
             เด็กใหม่พบผู้ปกครอง 
           - ออกค าสั่งมอบหมายหน้าที่ 
           - จัดเตรียมเอกสาร 
           - จัดสถานที ่
           - ประเมินกิจกรรม 
6.  ประเมินโครงการ 
7.  แบบประเมินความพึงพอใจผู้ปกครอง 
8.  สรุปผลการด าเนินงาน 
9.  รายงานประเมินโครงการ 

3,300 มิ.ย.64 
 
 

มิ.ย.64 
 
 

มิ.ย.64 
 
 
 
 
 

มิ.ย.64 
มิ.ย.64 
มิ.ย.64 

 

นางอนงค์ 
นางสาวอารี 

 

งานวันพบผู้ปกครอง 1. ประชุมวางแผนงาน 
2. เสนอเพ่ือขออนุมัติ 
3. ก าหนดวันเวลาสถานที่จัดงาน 
4. ติดต่อประสานงาน/มอบหมายหน้าที่ 
5. ประชาสัมพันธ์แจ้งผู้ปกครองรับทราบ 
6. ด าเนินงานตามแผน 
    6.1.  พบผู้ปกครองแจกสมุดพัฒนาการ 
           - ครั้งที่  1 เดือน  14 ส.ค.64 
           - ครั้งที่  2 เดือน  30 ต.ค.64 
           - ครั้งที่  3 เดือน   5 ก.พ.65 
           - ครั้งที่  4 เดือน  26 มี.ค.65 
7. ประเมินโครงการ 
8. แบบประเมินความพึงพอใจผู้ปกครอง 
9. สรุปผลการด าเนินงาน 
10. รายงานประเมินโครงการ 

650 ก.ค.64–ก.พ.65 
 
 
 
 
 
 

ส.ค.64 
ต.ค.64 
ก.พ.65 
มี.ค.65 

 
 

มี.ค.65 
 

นางอนงค์ 
นางสาวอารี 
 

รวมเป็นเงิน 3,950   
5. งบประมาณ 
       -  จากทางโรงเรียน  3,950  บาท 
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6. ระดับความส าเร็จ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ในการวัด 

ด้านปริมาณ 
1. ผู้ปกครองร้อยละ  90  ของนักเรียนเข้าใหม่ใน

ระดับอนุบาล 1-3 เข้าร่วมงานปฐมนิเทศ 
2. ร้อยละ 90 ของผู้ปกครองเข้าร่วมงานพบ

ผู้ปกครอง 
ด้านคุณภาพ 

1. ผู้ปกครองและเด็กให้ความร่วมมือในการปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบของโรงเรียน 

2. ผู้ปกครองรับทราบเกี่ยวกับ การเรียนรู้และ
พัฒนาการของเด็ก   

 
- บันทึกรายชื่อเด็กเข้า

ร่วมกิจกรรม 
 
 
 
- ประเมินผลความพึงพอใจ 

 

 
- แบบบันทึกรายชื่อ 

 
 
 
 

- แบบประเมินความพึงพอใจ 

7. หน่วยงานที่รับผิดขอบ    โรงเรียนธีรศาสตร์   ผู้ปกครอง  ชุมชน  นักเรียน 

8. ผลที่คาดว่าได้รับ 
ผู้ปกครองให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนและช่วยกันแก้ไขปัญหาที่เกิด 

ขึ้นกับเด็กอย่างเต็มความสามารถ 
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ชื่อโครงการ   พบผู้ปกครอง   งานปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนเข้าใหมร่ะดับอนุบาล 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา    2561 – 2565 
กลยุทธ์ที ่ 2   กระบวนการบริหารและการจัดการ 
กลยุทธ์ที ่ 3   การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ 
เป้าหมายที ่ 10   มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝุายมีส่วนร่วม                         
เป้าหมายที ่ 11                 จัดประสบการณ์ ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็ม 

ศักยภาพ 
แผนปฏิบัติงานอภิบาลและประกาศข่าวดี สังฆมณฑลราชบุรี ยุทธศาสตร์ 5.2  โครงการกิจกรรมที่  2 
หน่วยงานรับผิดชอบ            กลุ่มงานบริหารวิชาการ 
หัวหน้างาน            นางอนงค์    บุญมี 
ลักษณะงาน   ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินงาน           14 มิถุนายน 2564 – 31 กรกฎาคม 2564 
สถานที่ด าเนินการ  หอประชุมโรงเรียนธีรศาสตร์ 

1. หลักการและเหตุผล 
ในสภาพปัจจุบันการจัดการศึกษาโดยเน้นเด็กเป็นส าคัญ มุ่งเน้นให้เด็กเรียนรู้อย่างมีความสุข และเกิด

การเรียนรู้ด้วยการมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ ด้วยการส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้ด้วยตนเอง ได้ทดลองปฏิบัติ
จริง ได้สัมผัสกับประสบ-การณ์ตรง ในการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพนั้นต้องร่วมมือกันทั้งทางบ้านและ
โรงเรียนในการช่วยเหลือส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก  ทางโรงเรียนได้เล็งเห็นความส าคัญต่อความร่วมมือ
กันระหว่างบ้านและโรงเรียน มีระบบการดูแลช่วยเหลือเด็กให้เป็นคนเก่ง ดี และมีความสุขในการเรียนรู้  

จากการปฏิบัติงานตามโครงการ  ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองเป็นอย่างดี  ในการพัฒนาเด็กให้มี
คุณธรรม จริยธรรมที่ดีงามและสามารถปฏิบัติตนเองถูกต้องตามกฎระเบียบของโรงเรียนอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่าง
มีความสุข  จึงเห็นสมควรให้ด าเนินโครงการนี้ 

2. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้ผู้ปกครองและเด็กให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน 
2. เพ่ือให้มีระบบและกลไกลให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝุายตระหนักและเข้าใจหลักการการจัดการศึกษาปฐมวัย  
3. เพ่ือให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายในโรงเรียน ระหว่างโรงเรียนกับครอบครัว ชุมชนและ

องค์กรที่เกี่ยวข้อง   

3. เป้าหมาย 
เป้าหมายด้านปริมาณ ผู้ปกครองร้อยละ  90  ของนักเรียนในระดับอนุบาล 1-3 มีความ พึงพอใจต่อ 

งานปฐมนิเทศนักเรียนเข้าใหม่ ระดับปฐมวัย 
เป้าหมายด้านคุณภาพ ผู้ปกครองและเด็กให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน 
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4.  การด าเนินงานและระยะเวลา    
งาน / กิจกรรม วิธีการด าเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

โครงการปฐมนิเทศ
ผู้ปกครองนักเรียน
เข้าใหม่ 

1. ประชุมวางแผนงาน 
2. เสนอเพ่ือขออนุมัติ 
3. ก าหนดวันเวลาสถานที่จัดงาน 
4. ติดต่อประสานงาน/มอบหมายหน้าที่ 
5. ประชาสัมพันธ์แจ้งผู้ปกครองรับทราบ 
6. ด าเนินงานตามแผน 
    6.1.  จัดการประชุมผู้ปกครองเด็กใหม่ 
           พบผู้ปกครอง 
           - ออกค าสั่งมอบหมายหน้าที่ 
           - จัดเตรียมเอกสาร 
           - จัดสถานที ่
           - ประเมินกิจกรรม 
7. ประเมินโครงการ 
8. แบบประเมินความพึงพอใจผู้ปกครอง 
9. สรุปผลการด าเนินงาน 
10. รายงานประเมินโครงการ 

3,300 มิ.ย.64 
 
 

มิ.ย.64 
 
 

ก.ค.64 
 
 
 
 
 

ก.ค.64 
ก.ค.64 
ก.ค.64 
ก.ค.64 

นางอนงค์ 
นางสาวอารี 

 

รวมเป็นเงิน 3,300   
5. งบประมาณ 
          จากทางโรงเรียน  3,300  บาท 
6. ระดับความส าเร็จ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ในการวัด 
ด้านปริมาณ 
       ผู้ปกครองร้อยละ  90  ของนักเรียนในระดับ
อนุบาล 1-3 มีความ พึงพอใจต่องานปฐมนิเทศ
นักเรียนเข้าใหมร่ะดับปฐมวัย 
ด้านคุณภาพ 
       ผู้ปกครองและเด็กให้ความร่วมมือในการ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน 

 
- บันทึกรายชื่อเด็กเข้าร่วม

กิจกรรม 
 
 
- ประเมินผลความพึงพอใจ 

 

 
- แบบบันทึกรายชื่อ 
 
 
 
- แบบประเมินความพึงพอใจ 

7. หน่วยงานที่รับผิดขอบ    โรงเรียนธีรศาสตร์   ผู้ปกครอง  ชุมชน  นักเรียน          
8. ผลที่คาดว่าได้รับ 

ผู้ปกครองให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนและช่วยกันแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนกับ
เด็กอย่างเต็มความสามารถ 
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ชื่อโครงการ   พบผู้ปกครอง    งานวันพบผู้ปกครอง 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา    2561 – 2565 
กลยุทธ์ที ่ 2   กระบวนการบริหารและการจัดการ 
กลยุทธ์ที ่ 3   การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ 
เป้าหมายที ่ 10   มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝุายมีส่วนร่วม                         
เป้าหมายที ่ 11                 จัดประสบการณ์ ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็ม 

ศักยภาพ 
แผนปฏิบัติงานอภิบาลและประกาศข่าวดี สังฆมณฑลราชบุรี ยุทธศาสตร์ 5.2  โครงการกิจกรรมที่  2 
หน่วยงานรับผิดชอบ            กลุ่มงานบริหารวิชาการ 
หัวหน้างาน            นางอนงค์    บุญมี 
ลักษณะงาน   ต่อเนื่อง    
ระยะเวลาด าเนินงาน  14 มิถุนายน 2564 – 28 มีนาคม 2565 
สถานที่ด าเนินการ  ห้องเรียนระดับเตรียมอนุบาลและอนุบาล 1 -3 

1. หลักการและเหตุผล 
ในสภาพปัจจุบันการจัดการศึกษาโดยเน้นเด็กเป็นส าคัญ มุ่งเน้นให้เด็กเรียนรู้อย่างมีความสุข และเกิด

การเรียนรู้ด้วยการมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ ด้วยการส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้ด้วยตนเอง ได้ทดลองปฏิบัติ
จริง ได้สัมผัสกับประสบ-การณ์ตรง ในการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพนั้นต้องร่วมมือกันทั้งทางบ้านและ
โรงเรียนในการช่วยเหลือส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก  ทางโรงเรียนได้เล็งเห็นความส าคัญต่อความร่วมมือ
กันระหว่างบ้านและโรงเรียน มีระบบการดูแลช่วยเหลือเด็กให้เป็นคนเก่ง ดี และมีความสุขในการเรียนรู้  

จากการปฏิบัติงานตามโครงการ  ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองเป็นอย่างดี  ในการพัฒนาเด็กให้มี
คุณธรรม จริยธรรมที่ดีงามและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข เหมาะสมตามวัย  จึงเห็นสมควรให้ด าเนิน
โครงการนี้ 

2. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้ผู้ปกครองมารับทราบพัฒนาการของเด็ก 
2. เพ่ือหาแนวทางในการพัฒนาเด็กให้มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย  

3. เป้าหมาย 
เป้าหมายด้านปริมาณ ร้อยละ 90 ของผู้ปกครองเข้าร่วมงานพบผู้ปกครอง  
เป้าหมายด้านคุณภาพ ผู้ปกครองรับทราบเกี่ยวกับ การเรียนรู้และพัฒนาการของเด็ก   
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4.  การด าเนนิงานและระยะเวลา    

งาน / กิจกรรม วิธีการด าเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
งานพบผู้ปกครอง 1. ประชุมวางแผนงาน 

2. เสนอเพ่ือขออนุมัติ 
3. ก าหนดวันเวลาสถานที่จัดงาน 
4. ติดต่อประสานงาน/มอบหมาย  
    หน้าที่ 
5. ประชาสัมพันธ์แจ้งผู้ปกครอง 
    รับทราบ 
6. ด าเนินงานตามแผน 
    6.1.  พบผู้ปกครองแจกสมุดพัฒนาการ 
           - ครั้งที่  1 เดือน  14 ส.ค.64 
           - ครั้งที่  2 เดือน  30 ต.ค.64 
           - ครั้งที่  3 เดือน   5 ก.พ.65 
           - ครั้งที่  4 เดือน  26 มี.ค.65 
7. ประเมินโครงการ 
8. แบบประเมินความพึงพอใจ 
    ผู้ปกครอง 
9. สรุปผลการด าเนินงาน 
10. รายงานประเมินโครงการ 

650 มิ.ย.64 
มิ.ย.64 

 
มิ.ย.64 

 
ก.ค.64 

 
 

ก.ค.64-มี.ค.65 
 
 
 
 

มี.ค.65 
มี.ค.65 

นางอนงค์ 
นางสาวอารี 

รวมเป็นเงิน 650   

5. งบประมาณ 
         จากทางโรงเรียน  650   บาท 
6. ระดับความส าเร็จ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ในการวัด 
ด้านปริมาณ 
          ร้ อยละ 90 ของผู้ ปกครอง เข้ า
ร่วมงานพบผู้ปกครอง 
ด้านคุณภาพ 

ผู้ปกครองรับทราบเกี่ยวกับ การ
เรียนรู้และพัฒนาการของเด็ก   

 
- บันทึกรายชื่อเด็กเข้าร่วม

กิจกรรม 
 

- ประเมินผลความพึงพอใจ 
 

 
- แบบบันทึกรายชื่อ 

 
 

- แบบประเมินความพึงพอใจ 

7. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   โรงเรียนธีรศาสตร์   ผู้ปกครอง  ชุมชน  นักเรียน 
8. ผลที่คาดว่าได้รับ 

ผู้ปกครองให้ความร่วมมือในการพัฒนาเด็ก 
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ชื่อโครงการ   หนึ่งห้องเรียนหนึ่งคุณธรรม  

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2561 – 2565 
กลยุทธ์ที ่ 1         คุณภาพของเด็ก 
กลยุทธ์ที ่ 2   กระบวนการบริหารและการจัดการ 
กลยุทธ์ที ่ 3   การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ 
เป้าหมายที่  2   มีพัฒนาการด้านอารมณ์  จิตใจ  ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ 
เป้าหมายที ่ 3               มีพัฒนาการด้านสังคม  ช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 
เป้าหมายที ่ 9   ใช้บริการสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัด 

ประสบการณ์                         
เป้าหมายที ่ 11   จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 
เป้าหมายที่  12   สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 
แผนปฏิบัติงานอภิบาลและประกาศข่าวดี สังฆมณฑลราชบุรี ยุทธศาสตร์ 3.7 โครงการกิจกรรมที่ 3,4 
กลุ่มงานรับผิดชอบ กลุ่มงานบริหารวิชาการ 
หัวหน้าโครงการ นางสาวดวงพร  พุฒจิระ  
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินงาน  14 มิถุนายน 2564 – 28 กุมภาพันธ์ 2565 
สถานที่ด าเนินการ อาคารยอแซฟและอันนา  
1. หลักการและเหตุผล 

สภาพสังคมไทยในปัจจุบันมีการแข่งขันทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรง  ท าให้เกิดผลกระทบต่อสภาวะความ
เป็นอยู่ของบุคคล  เด็กและเยาวชนขาดการอบรมสั่งสอนให้มีความรู้  ความเข้าใจในการศึกษาหลักธรรม  
คุณธรรมจริยธรรม  เพ่ือน าไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ให้อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข  การแข่งขันอย่าง
รุนแรงทางด้านเศรษฐกิจท าให้คนส่วนใหญ่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน  ขาดความตระหนักในความรับผิดชอบต่อ
สังคม  ประเทศชาติ  ศาสนา  และพระมหากษัตริย์  โรงเรียนจึงต้องจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักหน้าที่
ของตนและฐานะท่ีเป็นพลเมืองของประเทศชาติ  ส่งเสริมให้ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย  ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่ง
กันและกัน  ปฏิบัติตามหลักธรรมค าสอนของพระพุทธศาสนาและนึกถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน 

จากการปฏิบัติงานตามโครงการ การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของเด็กในระดับปฐมวัย  มุ่งเน้นพัฒนา
โดยปลูกฝังจิตส านึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับคุณธรรมเพ่ือพัฒนาเด็กให้เป็นคนดี  ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
เด็กเน้นเด็กได้ลงมือปฏิบัติ  เด็กจะเกิดการเรียนรู้  พัฒนาเด็กให้สมบูรณ์ทั้งร่างกาย  อารมณ์  จิตใจ  สังคมและ
สติปัญญา  เพ่ือใช้ในการด ารงชีวิต  สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข  ตลอดจนรูจักอนุรักษ์วัฒนธรรม
ไทยและสิ่งแวดล้อม  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ใฝุรู้และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง  จึงเห็นสมควรให้
ด าเนินโครงการนี้  
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2.  วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ – จิตใจ 
2. เพ่ือให้เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม 
3. เพ่ือส่งเสริมให้เด็กรู้จักน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจ าวันได้ตามวัย 

3.  เป้าหมาย 
  เป้าหมายด้านปริมาณ  

1. เด็กร้อยละ 90  ร่าเริงแจ่มใส มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง 
  2. เด็กร้อยละ 90  มีความม่ันใจและกล้าแสดงออก  

3. เด็กร้อยละ 90  ควบคุมอารมณ์ตนเองได้เหมาะสมกับวัย 
4. เด็กร้อยละ 90  ชื่นชมศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และรักธรรมชาติ 
5. เด็กร้อยละ 90  มีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟังค าสั่งสอนของพ่อแม่ ครูอาจารย์ 
6. เด็กร้อยละ 90  เล่นและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
7. เด็กร้อยละ 90  ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ 

  เป้าหมายด้านคุณภาพ      
เด็กเกิดการเรียนรู้ และมีคุณธรรม – จริยธรรม ที่ดีงามและค่านิยมที่พึงประสงค์เหมาะสมกับวัย 

สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
4. การด าเนินงานและระยะเวลา    
งาน /กิจกรรม วิธีการด าเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

โ ค ร ง ก า ร ห นึ่ ง
ห้ อ ง เ รี ย น หนึ่ ง
คุณธรรม 

1.ประชุมครูวางแผนงาน 
2. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
3.ด าเนินการตามแผน 
   3.1.ก าหนดภาระงาน/มอบหมายหน้าที่ 
   3.2.ประชาสัมพันธ์แจ้งครูทราบ 
   3.3.ด าเนินการจัดกิจกรรม 
4.สรุปผลการด าเนินงาน 
5.รายงานประเมินกิจกรรม 

 
1,600 

 
มิ.ย.64 

 
 
 
 

ก.พ.65 
 

นางสาวดวงพร 
 

 

5. งบประมาณ 1,600 บาท 
6. ระดับความส าเร็จ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
เป้าหมายด้านปริมาณ 

1. เด็กร้อยละ 90 มีวินัย มีความรับผิดชอบ และปฏิบัติตน
ตาม ข้อตกลง เบื้องต้นได ้ 

2. เด็กร้อยละ 90 ร่าเริงแจ่มใส มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง 
3. เด็กร้อยละ 90 มีความม่ันใจและกล้าแสดงออก 
4. เด็กร้อยละ 90 มีเมตตา กรุณา เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ เสียสละ มี 

ความรู้สึกท่ีดีต่อตนเองและผู้อ่ืน 
5. เด็กร้อยละ 90 เล่นและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
6. เด็กร้อยละ 90 มีมารยาท ปฏิบัติตนตามวัฒนธรรม 

 
- การสังเกต 

 

 
- แบบสังเกต 
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ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
7. เด็กร้อยละ 90 ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและ

ศาสนาทีต่นนับถือ 
เป้าหมายด้านคุณภาพ 
    เด็กเกิดการเรียนรู้มีทักษะชีวิตที่ดี สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้
อย่างมีความสุข 

   7. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง       
 - 
  8.  ผลที่คาดว่าได้รับ 

   เด็กเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ตามท่ีโรงเรียนและสังคมต้องการ และเพ่ือให้เป็นพลเมืองที่ดีของ 
ประเทศชาติในอนาคต 
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ชื่อโครงการ   แหล่งการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2561 – 2565 
กลยุทธ์ที่  1             คุณภาพของเด็ก 
กลยุทธ์ที ่ 2   กระบวนการบริหารและการจัดการ 
กลยุทธ์ที ่ 3   การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ 
เป้าหมายที ่  2   มีพัฒนาการด้านอารมณ์  จิตใจ  ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ 
เป้าหมายที ่  3              มีพัฒนาการด้านสังคม  ช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 
เป้าหมายที ่  4            มีพัฒนาการด้านสติปัญญา  สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐานและสามารถหา  
                                   ความรู้ได ้
เป้าหมายที ่  8   จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัยและเพียงพอ                         
เป้าหมายที่   10   มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝุายมีส่วนร่วม 
เป้าหมายที่   12   สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 
แผนปฏิบัติงานอภิบาลและประกาศข่าวดี สังฆมณฑลราชบุรี  ยุทธศาสตร์ 4.3  โครงการกิจกรรมที ่ 4                      
หน่วยงานรับผิดชอบ  กลุ่มงานบริหารวิชาการ 
หัวหน้าโครงการ   นางสาวปรีชญา   พงศ์จิรพันธุ์ 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินงาน  14 มิถุนายน 2564 – 28 กุมภาพันธ์ 2565 
สถานที่ด าเนินการ  อาคารยอแซฟและอันนา 

1. หลักการและเหตุผล 
             การมุ่งสร้างกระแสสังคมให้การเรียนรู้เป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคน มีนิสัยใฝุรู้  รักการอ่าน  พัฒนาคน
สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน  ให้ความส าคัญกับการส่งเสริมการเรียนรู้  ตั้งแต่วัยเด็กและส่งเสริม
การเรียนรู้ร่วมกันของคนต่างวัย  ควบคู่กับการส่งเสริมให้องค์กรกลุ่มบุคคล  ชุมชน  ประชาชน  และสื่อทุก
ประเภทเป็นแหล่งเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์  สื่อสารด้วยภาษาท่ีเข้าใจง่าย  รวมถึงส่งเสริมสถานศึกษา  ทางเลือกที่
สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและสนับสนุนปัจจัยที่ก่อให้เกิด
การเรียนรู้ตลอดชีวิตทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน  โดยภายในโรงเรียนได้จัดแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย  
ส่วนภายนอกโรงเรียนมีการน าบุคคลในท้องถิ่นมาเสริมการเรียนรู้ของเด็ก  และน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาเป็นแนวทางในการสอนเพ่ือส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย  แหล่งการเรียนรู้ ทั้งใน
และนอกโรงเรียนจึงมีความส าคัญเพราะสามารถแลกเปลี่ยนหรือเชื่อมโยงข้อมูลจากแหล่งการเรียนรู้ได้ดี และ
สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวันได้อย่างมีความสุข 
             จากการด าเนินงานในปีที่ผ่านมาเด็กได้รับการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายนอกยังไม่หลากหลาย  จึง
เห็นสมควรให้ด าเนินโครงการนี้ต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้เด็กมีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆรอบตัวที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้ 
2. เพ่ือให้โรงเรียนแหล่งเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและบุคลากรในสถานศึกษา 
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3. เพ่ือมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคคลภายในโรงเรียนกับครอบครัว  ชุมชน  องค์กรที่เกี่ยวข้อง 

3. เป้าหมาย 
ด้านปริมาณ  

เด็กร้อยละ  90 เข้าร่วมในการใช้แหล่งการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
ด้านคุณภาพ  

เด็กได้รับการเรียนรู้และเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับหน่วยการเรียนเรียนรู้
สามารถด าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข 

4. การด าเนินงาน/ระยะเวลา และงบประมาณ  
งาน/กิจกรรม วิธีการด าเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

งานแหล่ งการ
เ รี ย น รู้ ภู มิ
ปัญญา 

1. ประชุมวางแผนงาน 
2. เสนอเพ่ือขออนุมัติ 
3. ด าเนินการตามแผน 

- ส ารวจ/รวบรวมแหล่งการเรียนรู้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

- จัดท าทะเบียน 
- ประกาศแหล่งเรียนรู้ภายใน และ

ภายนอกให้ครูไปใช้จัด กิจกรรม 
- ก าหนดวันเวลาเชิญวิทยากรให้ความรู้  
- จัดท าตารางวิเคราะห์การใช้แหล่ง

เรียนรู้ 
4. ประเมินความพึงพอใจ 
5. สรุปผลการด าเนินงาน 

1,800 มิ.ย.64 
 

มิ.ย.64 
 

 
มิ.ย.64 

 
 

มิ.ย.64-ก.พ.65 
 
 

ก.พ.65 
ก.พ.65 

นางสาวปรีชญา 

รวมเป็นเงิน 1,800   
 

5. งบประมาณ    1,800   บาท         
6. ระดับความส าเร็จ 
               ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ด้านปริมาณ 
       เด็กร้อยละ  90 เข้าร่วมในการใช้
แหล่งการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก
โรงเรียน 
ด้านคุณภาพ 

          เด็กได้รับการเรียนรู้และเห็นคุณค่า
ของภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
หน่วยการเรียนเรียนรู้ สามารถด าเนินชีวิต
ได้อย่างมีความสุข 

 
- ส ารวจแหล่งการเรียนรู้ 
- บันทึกการใช้แหล่งการเรียนรู้ 
 
 
- ประเมินความพึงพอใจ 
 

 
- แบบส ารวจแหล่งการเรียนรู้ 
- แบบบันทึกการใช้แหล่งการเรียนรู้ 
 
 
- แบบประเมินความพึงพอใจ 
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7.  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง    
1.  โรงเรียน 
2.  กลุ่มแม่บ้านดอนขมิ้น 
3.  อาชีพต่างๆ (ผู้ปกครอง) 

8.  ผลที่คาดว่าได้รับ 
 เด็กเห็นคุณค่าของการด าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
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โครงการ   ส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายใน 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  2561 – 2565  
กลยุทธ์ที่  2   กระบวนการบริหารและการจัดการ 
เป้าหมายที่ 10   มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝุายมีส่วนร่วม 
แผนปฏิบัติงานอภิบาลและประกาศข่าวดี สังฆมณฑลราชบุรี ยุทธศาสตร์ 3.7 โครงการกิจกรรมที่ 1,2,3,4 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มงานบริหารวิชาการ 
หัวหน้าโครงการ   นางสาวดวงพร  พุฒจิระ 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง  
ระยะเวลาด าเนินงาน  14 มิถุนายน 2564 – 31 มีนาคม 2565 
สถานที่ด าเนินงาน  โรงเรียนธีรศาสตร์ 

1. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พุทธศักราช  2560  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ก าหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งต้องด าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้
ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  
และประกาศกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 เพ่ือให้เกิดการ
น าไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  

ดังนั้นโรงเรียนธีรศาสตร์ ระดับปฐมวัยจึงจัดท าโครงการส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายใน เพ่ือเป็น
การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนให้เข้มแข็งตามแนวคิด หลักการ 
กฎกระทรวงดังกล่าว วิธีการประกันคุณภาพที่ทันสมัยเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน ส่งผลต่อคุณภาพการจัด
การศึกษาให้ดียิ่งขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือด าเนินการระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
2. เพ่ือรายงานและเผยแพร่ผลการด าเนินงานต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง 
3. เพ่ือน าผลการประเมินทั้งภายในและภายนอกไปปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
4. เพ่ือให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน/ท้องถิ่น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความ

มั่นใจต่อระบบการบริหารและการจัดการของสถานศึกษาในระดับสูง 

3. เป้าหมาย 
เป้าหมายด้านปริมาณ    

1. สถานศึกษาจัดวางระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพ
ผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรม มีข้ันตอนอย่างชัดเจน และมีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติในระดับ
ดีขึ้นไป 

2. ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 90 ให้ความร่วมมือในการวางระบบและด าเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาเป็นอย่างดี 
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3. พ่อแม ่ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน/ท้องถิ่น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร้อยละ 
90 มีความม่ันใจต่อระบบการบริหารและการจัดการของสถานศึกษาในระดับสูง 

เป้าหมายด้านคุณภาพ  
สถานศึกษามีการจัดวางระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพ

ผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรม มีข้ันตอนอย่างชัดเจน และมีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติใน 
4. การด าเนินงานและระยะเวลา    

กิจกรรม วิธีการด าเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ส่ ง เ ส ริ ม ร ะ บ บ
ประกันคุณภาพ
ภายใน 

1. ประชุมวางแผนร่วมกัน 
2. ด าเนินการ 
3. จัดท ามาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 
4. จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 

4.1 ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

4.2 จั ด ท า แ ผ น พั ฒ น า ก า ร จั ด
การศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่ง
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 

4.3 จัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือ
การประกันคุณภาพการศึกษา
ก าหนดปฏิทินการน าแผนปฏิบัติ
การประจ าปีไปสู่ การปฏิบัติ 

4.4 ด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา 

4.5 ติดตาม ตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 

4.6 จัด ให้มี การประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 

4.7 จัดท ารายงานประจ าปีที่ เป็น
รายงานประเมินคุณภาพภายใน
จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้
สารสนเทศในการบริหารจัดการ 

5. ประชุมรายงานผลการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในของระดับ
ปฐม วั ย เ พ่ื อ ส รุ ป ผ ล ง าน แล ะน า
ข้อบกพร่องมาปรับปรุงแก้ ไขการ
ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของโรงเรียน 

650 มิ.ย.64 
มิ.ย.64 
มิ.ย.64 
มิ.ย.64 

 
 

มิ.ย.64-ก.พ.65 
 
 
 
มิ.ย.64-ก.พ.65 

 
 
 
มิ.ย.64-ก.พ.65 

 
มิ.ย.64-ก.พ.65 

 
 

ก.พ.65 
 
 

ก.พ.65 
 
 
 

มี.ค.65 
 

 

นางสาวดวงพร 
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5. งบประมาณ   650   บาท 
6. ระดับความส าเร็จ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน 

วิธีด าเนินงาน 

 

เครื่องมือที่ใช้วัด 

 
ด้านปริมาณ 
1. โรงเรียนมีมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
2. โรงเรียนมีแผนปฏิบัติการและปฏิทินปฏิบัติงานประจ าปี 

2564 ที่เหมาะสม 
3. โรงเรียนมีการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ

ทันสมัย พร้อมใช้ 
4. มีการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา จัดท ารายงาน

การประเมินตนเอง  (SAR)  และเผยแพร่ผลการ
ด าเนินงาน 

5. ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 90 ให้ความร่วมมือในการวางระบบ
และด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
เป็นอย่างด ี

6. พ่อแม่ผู้ปกครองคณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน/
ท้องถิ่น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร้อย 
ละ 90 มีความม่ันใจต่อระบบการบริหารและการจัดการ
ของสถานศึกษาในระดับสูง 

ด้านคุณภาพ 
  สถานศึกษามีการจัดวางระบบการประกันคุณภาพ

ภายในของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนอย่างเป็น
รูปธรรม มีข้ันตอนอย่างชัดเจน และมีความเป็นไปได้ในการ
ปฏิบัติใน 

 
- การตรวจสอบ  
- การตรวจสอบ  
 
- การตรวจสอบ 
 
- การสังเกต 
 
 
- การสอบถาม 
 
 
- การสอบถาม  
 
 
 
 
- การสอบถาม  
 

 
 

 
- เอกสารหลักฐาน 
- เอกสารหลักฐาน 
 
- เอกสารหลักฐาน 
 
- แบบสังเกต   
 
 
- แบบสอบถาม 
 
 
- แบบสอบถาม 
 
 
 
 
- แบบสอบถาม 
 

 

7. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียน 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
โรงเรียนมีการบริหารงานอย่างเป็นระบบครบวงจร มีการพัฒนาบุคลากรครู ผู้เรียน การจัดการเรียนรู้ 

ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อคุณภาพผู้เรียนเป็นส าคัญ 
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ชื่อโครงการ   พัฒนาคุณภาพผู้เรียน      
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2561 – 2565 
กลยุทธ์ที่ 1   คุณภาพของเด็ก 
เป้าหมายที ่1   มีพัฒนาการด้านร่างกาย  แข็งแรง  มีสุขนิสัยที่ดีและดูแลความปลอดภัยของ 

ตนเองได ้
เป้าหมายที ่2   มีพัฒนาการด้านอารมณ์  จิตใจ  ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ 
เป้าหมายที ่3               มีพัฒนาการด้านสังคม  ช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 
เป้าหมายที ่4               มีพัฒนาการด้านสติปัญญา  สื่อสารได้  มีทักษะการคิดพ้ืนฐานและสามารถ 

หาความรู้ได้ 
แผนปฏิบัติงานอภิบาลและประกาศข่าวดี สังฆมณฑลราชบุรี ยุทธศาสตร์ที่ 3.7   โครงการกิจกรรมที ่ 4 
หน่วยงานรับผิดชอบ กลุ่มงานบริหารวิชาการ 
หัวหน้าโครงการ นางกัญญา    ฉายาบรรณ์  
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินงาน 14 มิถุนายน 2564 – 31 มีนาคม 2565 
สถานที่ด าเนินการ หอประชุม 

1.  หลักการและเหตุผล 
เรียนรู้ที่เสริมสร้างวัฒนธรรมการเกื้อกูล  ให้มีการเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต  ต่อยอดสู่การสร้าง

นวัตกรรมที่เกิดจากการฝึกฝนเป็นความคิดสร้างสรรค์ ปลูกฝังการพร้อมรับฟังความคิดเห็นจากผู้อ่ืน และจิตใจที่
มีคุณธรรม ซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัย พัฒนาคนให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างหลากหลาย สร้างจิตสานึกให้คน
ไทยมีความรับผิดชอบต่อสังคม ตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการที่มุ่งส่งเสริมให้เด็กทุกคนได้รับการพัฒนา
เต็มตามศักยภาพ กล้าแสดงออก และมีพัฒนาการตามวัยอย่างเหมาะสมทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม
และสติปัญญา  
          จากการด าเนินงานในปีที่ผ่านมา เด็กสนใจใฝุเรียนรู้ มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ รู้จักหลีกเลี่ยง
และบอกถึงความไม่ดีของสิ่งเสพติดหรือสิ่งที่ไม่มีประโยชน์ได้  จึงเห็นควรให้ด าเนินโครงการนี้ต่อไปเพ่ือเด็กทุก
คนจะได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเต็มตามศักยภาพ 
2.  วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้เด็กมีความมั่นใจและกล้าแสดงออก  
2. เพ่ือให้เด็ก มีวินัย  รับผิดชอบ  เชื่อฟังค าสั่งสอนของพ่อแม่  ครูอาจารย์  
3. เพ่ือให้เด็กเล่นและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้   
4. เพ่ือให้เด็กมีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์  

3.  เป้าหมาย 
   ด้านปริมาณ เด็กร้อยละ 90  เข้าร่วมกิจรรมส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน 
   ด้านคุณภาพ เด็กมีวินัย มีความรับผิดชอบ สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมได้ สนใจใฝุรู้ เล่นและ 

ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้   
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4. การด าเนินงานและระยะเวลา    
งาน/กิจกรรม วิธีการด าเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

ง า น ส่ ง เ ส ริ ม
ค ว า ม ส า ม า ร ถ
พิเศษ 
 
 
 
 
 
 

1. ประชุมวางแผนงาน 
2. เสนอเพ่ือขออนุมัติ 
3. เตรียมกิจกรรมในการแข่งขัน

ความสามารถ 
4. แจ้งครูประจ าชั้น/ฝึกซ้อม 
5. จัดการแข่งขันตามก าหนด 
6. ประกาศผล/มอบรางวัล 
7. จัดท าเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
8. สรุปผลการด าเนินงาน 

2,300 
 
 
 
 
 
 
 

 

ก.ค.64-ก.พ.65 
 
 
 

ก.ค.64 
 

ก.พ.65 
 

ก.พ.65 

นางกัญญา 
 
 
 
 
 

 

งานส่ งเสริมและ
พัฒนาทักษะอ่าน
และการเขียน 

1. ประชุมวางแผนงาน 
2. เสนอเพ่ือขออนุมัติ 
3. ก าหนดระยะเวลา  กิจกรรมในการ 
   ด าเนินงานตามตารางที่ก าหนด 
   3.1 กิจกรรมอ่านมากเก่งมาก 
    - ภาคเรียนที่ 1ใช้ชุดการสอนเสริม 3 ชุด     
        มีการประเมินเดือนละ 1 ครั้ง 
     ครั้งที ่1 ประเมิน 21  สิงหาคม 2564 
     ครั้งที่ 2 ประเมิน 25  กันยายน 2564     
     ครั้งที่ 3 ประเมิน 22  ตุลาคม 2564 
     ครั้งที่ 4 ใช้แบบทดสอบของศูนย์ 
               วิชาการสังฆมณฑลราชบุรี 
     - ภาคเรียนที่ 2 ใช้ชุดการสอนเสริม 3ชุด 
       มีการประเมิน เดือนละ 1 ครั้ง   
     ครั้งที่ 1 ประเมิน 22 ธันวาคม 2565 
     ครัง้ที่ 2 ประเมิน 19 มกราคม 2565 
     ครั้งที่ 3 ประเมิน 26 กุมภาพันธ์ 2565 
     ครั้งที ่4 ใช้แบบทดสอบของศูนย์ 
               วิชาการสังฆมณฑลราชบุรี 
   3.2 กิจกรรมค าอยู่ไหน    
      1. เตรียมใบงานในการจัดการเรียนรู้ 
      2. แจ้งครูประจ าชั้นให้รับทราบ 
      3. ก าหนดระยะเวลา  กิจกรรมในการ 
         ด าเนินงานตามตารางที่ก าหนด 
         -  แจกใบงานให้ค้นหาค าท่ีก าหนด 
            สระให้จากหนังสือพิมพ์ เดือน ละ 
            2 ครั้ง 
4. สรุปผลการด าเนินงาน 

1,300 ก.ค.64-ก.พ.65 
 
 
 
 

ส.ค.64-ต.ค.64 
 
 
 
 
 
 

ธ.ค.64-ก.พ.65 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มี.ค.65 

นางกัญญา 
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กิ จกร รมการฝึ ก
ทักษะการใช้ภาษา
เ พ่ื อก า ร สื่ อ ส า ร
และการใช้ภาษาสู่
ตัวเด็ก 
 
 
 
 
 

1.วางแผน/ประชุม/ประสานงาน                                                         
- เสนองานเพ่ือขออนุมัติ 

2.ด าเนินกิจกรรม 
- แจ้งให้คุณครูทราบ 
- ก าหนดตารางการฝึกทักษะการใช้

ภาษาเพ่ือการสื่อสารและการใช้
ภาษาสู่ตัวเด็ก 

- ติดตามงาน 
3. ประเมินผลความพึงพอใจ 
4. สรุปผลการด าเนินกิจกรรม 

600 
 
 
 
 
 
 
 

 

มิ.ย.64 
 

มิ.ย.64-มี.ค.65 
 
 
 
 
 

มี.ค.65 
มี.ค.65 

นางกัญญา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 รวมเป็นเงิน 4,250   

5. งบประมาณ     4,250   บาท 

6. ระดับความส าเร็จ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ด้านปริมาณ 
        เด็กร้อยละ 90 เข้าร่วมกิจรรมส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน 
ด้านคุณภาพ 
        เด็กมีวินัย มีความรับผิดชอบ สามารถปรับตัวเข้ากับ
สังคมได้ สนใจใฝุรู้  เล่น ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้  มีจินตนาการ
และความคิดสร้างสรรค์และมีความม่ันใจและกล้าแสดงออก 

 
- ประเมินการเข้าร่วม

กิจกรรม 
- สอบถาม 

 
- แบบประเมินการเข้า 
  ร่วมกิจกรรม 
- แบบทดสอบ 
 

 

7.  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง    - 
8.  ผลที่คาดว่าได้รับ  
 เด็กมีวินัย ในการเล่นและท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
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ชื่อโครงการ   พัฒนาคุณภาพผู้เรียน      งานส่งเสริมความสามารถพิเศษ 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2561– 2565 
กลยุทธ์ที ่ 1   คุณภาพของเด็ก 
เป้าหมายที ่ 1   มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง สุขนิสัยที่ดีและดูแลความปลอดภัย 

ของตนเองได ้
เป้าหมายที ่ 2   มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ 
เป้าหมายที ่ 3              มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 
เป้าหมายที ่ 4              มีพัฒนาการด้านสติปัญญา  สื่อสารได้  มีทักษะการคิดพ้ืนฐานและสามารถ 

หาความรู้ได้ 
แผนปฏิบัติงานอภิบาลและประกาศข่าวดี สังฆมณฑลราชบุรี ยุทธศาสตร์ที่ 3.7  โครงการกิจกรรมที ่ 4 
หน่วยงานรับผิดชอบ กลุ่มงานบริหารวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบงาน นางกัญญา    ฉายาบรรณ์  
ลักษณะงาน ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินงาน 14 มิถุนายน 2564 – 28 กุมภาพันธ์ 2565 
สถานที่ด าเนินการ หอประชุม  

1.หลักการและเหตุผล 
           การจัดกระบวนการเรียนรู้เด็กต้องเรียนรู้จากประสบการณ์จริง  คิดเป็น  ท าเป็น  แก้ปัญหาเป็น  และ
เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  โรงเรียนจ าเป็นต้องจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมให้เหมาะสมกับสติปัญญา  และ
ความสามารถของเด็ก  เพ่ือพัฒนาด้านทักษะพิสัย  พุทธพิสัย  จิตพิสัย  น าไปสู่การเรียนรู้ที่สูงขึ้นตามเปูาหมาย
ของโรงเรียน  และจัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กมีความเป็นเลิศด้านวิชาการ  และมีสุนทรียภาพ  ด้าน
ดนตรี  กีฬา  ศิลปะการแสดง  รวมถึงการประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ  ในการเตรียมพร้อมให้เด็กเป็นผู้ที่มี
ความพร้อมด้วยคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ตลอดจนสนับสนุนส่งเสริมให้ครูและบุคคลกรทางการศึกษาได้ใช้
ความรู้  ความสามารถ   ในการพัฒนาการเรียนการสอนอย่างเต็มความสามารถ  โดยส่งเด็กเข้าประกวดใน
โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียน  และนอกโรงเรียนต่อไป 

จากการด าเนินงานในปีที่ผ่านมา เด็กสนใจใฝุเรียนรู้ มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ มีความมุ่งมั่น 
อดทน  ฝึกฝนความสามารถพิเศษของตนเองได้จนประสบความส าเร็จ  จึงเห็นควรให้ด าเนินโครงการนี้ต่อไปเพ่ือ
เด็กทุกคนจะได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเต็มตามศักยภาพ 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้เด็กสนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว  ซักถามอย่างตั้งใจ และรักการเรียนรู้  
2. เพ่ือให้เด็กมีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้  
3. เพ่ือให้เด็กมีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์  

3.  เป้าหมาย 
ด้านปริมาณ  

1. เด็กร้อยละ 90 ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมรับการคัดกรองเพ่ือส่งเสริมความสามารถพิเศษ 
2. เด็กร้อยละ 90 ได้รับการส่งเสริมทักษะทางภาษาอังกฤษและภาษาจีน  
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ด้านคุณภาพ  
1. เด็กมีความรู้สึกที่ดี  รู้จักควบคุมอารมณ์ตนเองและปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับผู้อ่ืนได้จนส าเร็จมี

วินัย รับผิดชอบ ในการเล่นและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
4. การด าเนินงานและระยะเวลา   
งาน /กิจกรรม วิธีด าเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
งานส่งเสริม
ความสามารถ
พิเศษ 
 

1. ประชุมวางแผนงาน 
2. เสนอเพ่ือขออนุมัติ 
3. กิจกรรมในการแข่งขันความสามารถ

ในและนอกโรงเรียน 
- แจ้งครูประจ าชั้น/ฝึกซ้อม 
- จัดการแข่งขันตามก าหนด 
- ประกาศผล/มอบรางวัล 

4. สรุปผลการด าเนินงาน 
5. รายงานประเมินกิจกรรม 

2,300 
 

     มิ.ย.64 
 

มิ.ย.64 
 
 

มิ.ย.64-ก.พ.65 
  

ก.พ.65 

นางกัญญา 

รวมเป็นเงิน 2,300   

5. งบประมาณ     2,300  บาท             
6.ระดับความส าเร็จ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ด้านปริมาณ 

1. เด็กร้อยละ 90 ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมรับการ
คัดกรองเพ่ือส่งเสริมความสามารถพิเศษ 

2. เด็กร้อยละ 90 ได้รับการส่งเสริมทักษะทาง
ภาษาอังกฤษและภาษาจีน 

ด้านคุณภาพ 
      เด็กมีความรู้สึกที่ดี  รู้จักควบคุมอารมณ์ตนเอง
และปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับผู้อ่ืนได้จนส าเร็จมีวินัย 
รับผิดชอบ ในการเล่นและท างานร่วมกับผู้ อ่ืนได้
อย่างมีความสุข 

 
- การบันทึก 
 
 
 
 
- การสังเกต 
 

 
- แบบบันทึก 
 
 
 
 
- แบบสังเกต 
 

7. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ศูนย์วิชาการสังฆมณฑลราชบุรี  

8.  ผลทีค่าดว่าได้รับ 
               เด็กมีทักษะทางภาษาอังกฤษและภาษาจีนเหมาะสมตามวัย 
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ชือ่โครงการ   พัฒนาคุณภาพผู้เรียน   งานส่งเสริมและพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียน 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2561 – 2565 
กลยุทธ์ที่  1   คุณภาพของเด็ก 
เป้าหมายที ่ 2   มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ 
เป้าหมายที ่ 3              มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 
เป้าหมายที ่ 4               มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐานและแสวงหา

ความรู้ได ้
แผนปฏิบัติงานอภิบาลและประกาศข่าวดี สังฆมณฑลราชบุรี ยุทธศาสตร์ที่ 3.4   โครงการกิจกรรมที ่3 
หน่วยงานรับผิดชอบ กลุ่มงานบริหารวิชาการ 
หัวหน้างาน นางกัญญา    ฉายาบรรณ์  
ลักษณะงาน ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินงาน 14 มิถุนายน 2564 – 31 มีนาคม 2565 
สถานที่ด าเนินการ อาคารอันนา   อาคารยอแซฟ  

1. หลักการและเหตุผล 
จากการติดตามผลการวัดผลประเมินผล ทักษะด้านสติปัญญา การอ่านไม่ออก เขียนไม่ถูกต้อง ของเด็ก

ชั้นอนุบาล ปรากฏว่า มีเด็กจ านวนหนึ่งทีอ่่านหนังสือไม่ออก เขียนไม่ถูกต้อง และบางส่วนอ่านไม่ คล่อง เขียนไม่
คล่อง ถึงแม้ว่าจะมีจ านวนน้อย แต่ก็ส่งผลกระทบถึงพัฒนาการด้านสติปัญญา ทักษะการอ่านและเขียนล่าช้า จึง
ได้ก าหนดให้มีโครงการแก้ปัญหา การอ่านไม่ออก เขียนไม่ถูกต้อง อ่านไม่คล่อง เขียนไม่คล่อง  เพ่ือส่งเสริม ให้
นักเรียนเกิดการพัฒนาในการอ่าน และการเขียน ซึ่งเป็นพืน้ฐานในการเรียนรู้ต่อไป 

จากการด าเนินงานในปีที่ผ่านมาได้รับผลส าเร็จเป็นอย่างดี  เด็กสนใจใฝุเรียนรู้ ฝึกฝนการอ่านและการ
เขียนไดจ้นประสบความส าเร็จ  จึงเห็นควรให้ด าเนินกิจกรรมนี้ต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้เด็กมีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย  
2. เพ่ือให้เด็กมีทักษะการอ่านออกเสียงดีขึ้น 
3. เพ่ือให้เด็กมีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์  

3.  เป้าหมาย 
ด้านปริมาณ  

1. เด็กร้อยละ 90 เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียน 
2. เด็กร้อยละ 90 มีทักษะการอ่านและเขียนดีขึ้น  

ด้านคุณภาพ  
1. เด็กมีทักษะการอ่านและเขียนดีขึ้น 
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4.การด าเนินงานและระยะเวลา   
งาน /กิจกรรม วิธีด าเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

งานส่งเสริมและ
พัฒนาทักษะการ
อ่านและการเขียน 
 
 
 

1. ประชุมวางแผนงาน 
2. เสนอเพ่ือขออนุมัติ 
3. เตรียมกิจกรรมในการจัดการเรียนรู้ 
4. แจ้งครูประจ าชั้นให้รับทราบ 
5. ก าหนดระยะเวลา  กิจกรรมในการ 
   ด าเนินงานตามตารางทีก่ าหนด 
   1. กิจกรรมอ่านมากเก่งมาก 
      - ภาคเรียนที่ 1 ใช้ชุดการสอนเสริม 3 ชุด  
        มีการประเมินเดือนละ 1 ครั้ง 
       ครั้งที่ 1 ประเมิน 21 สิงหาคม 2564 
       ครั้งที่ 2 ประเมิน 25 กันยายน 2564     
       ครั้งที่ 3 ประเมิน 22 ตุลาคม 2564 
       ครัง้ที่ 4 ใช้แบบทดสอบของศูนย์ 
                 วิชาการสังฆมณฑลราชบุรี 
     - ภาคเรียนที่ 2 ใช้ชุดการสอนเสริม 3ชุด 
       มีการประเมิน เดือนละ 1 ครั้ง   
       ครั้งที่ 1 ประเมิน 22 ธันวาคม 2565 
       ครั้งที่ 2 ประเมิน 19 มกราคม 2565 
       ครั้งที่ 3 ประเมิน 26 กุมภาพันธ์ 2565 
       ครั้งที ่4 ใช้แบบทดสอบของศูนย์ 
                 วิชาการสังฆมณฑลราชบุรี 
    2. กิจกรรมค าอยู่ไหน 
       2.1 เตรียมใบงานในการจัดการเรียนรู้ 
       2.2 แจ้งครูประจ าชั้นให้รับทราบ 
       2.3 ก าหนดระยะเวลา  กิจกรรมใน 
            การด าเนินงานตามตารางที่ก าหนด 
            - แจกใบงานให้ค้นหาค าที่ก าหนด 
              สระให้จากหนังสือพิมพ์ เดือน 
              ละ 2 ครั้ง 
6. จัดท าเอกสารที่เก่ียวช้อง 
7. จัดท าสื่อการสอน  
8. สรุปผลการด าเนินงาน   
9. จัดท ารายงานผลการด าเนินงานผู้ที่เก่ียวข้อง 
10. เก็บผลการประเมินเป็นข้อมูลวิเคราะห์  
     เพ่ือประกอบการวางแผนครั้งต่อไป    

1,300 

 

 

 

มิ.ย.64-มี.ค.65 

 

 

 

ส.ค.64-ต.ค.64 

 

 

 

ธ.ค.64-ก.พ.65 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

มี.ค.65 

นางกัญญา 

รวมเป็นเงิน 1,300   

5. งบประมาณ      1,300    บาท 
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6.ระดับความส าเร็จ 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ด้านปริมาณ 

1. เด็กร้อยละ 90 เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริม
และพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียน 

2. เด็กร้อยละ 90 มีทักษะการอ่านและเขียน
ดีขึ้น 

ด้านคุณภาพ 
      เด็กมีทักษะการอ่านและเขียนดีขึ้น 

 
- บันทึกการเข้าร่วม 
- ทดสอบความพร้อม 
- ทดสอบอ่านบัตรค า 
 
 

 
- แบบบันทึกการเข้าร่วม 
- แบบทดสอบ 
- บัตรค า 
 
 

7. หน่วยงานที่รับผิดชอบ - 

8. ผลที่คาดว่าได้รับ 
           เด็กมีพัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้และมีนิสัยรักการอ่าน 
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ชื่อโครงการ หนูน้อยอนุบาลคนดี 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2561 – 2565 
กลยุทธ์ที่  1             คุณภาพของเด็ก 
กลยุทธ์ที่  3   การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ 
เป้าหมายที ่ 2   มีพัฒนาการด้านอารมณ์  จิตใจ  ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ 
เป้าหมายที ่ 3                  มีพัฒนาการด้านสังคม  ช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 
เป้าหมายที ่ 4                  มีพัฒนาการด้านสติปัญญา  สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐานและสามารถหา  
                                     ความรู้ได ้
เป้าหมายที่  13   จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสม  
แผนปฏิบัติงานอภิบาลและประกาศข่าวดี สังฆมณฑลราชบุรี ยุทธศาสตร์ 4.4  โครงการกิจกรรมที ่1 
หน่วยงานรับผิดชอบ กลุ่มงานบริหารวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวปรีชญา    พงศ์จิรพันธุ์ 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินงาน 14 มิถุนายน 2564 –  30 กันยายน 2564 
สถานที่ด าเนินการ หอประชุม  
1. หลักการและเหตุผล 

เด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้า การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมควรเริ่มตั้งแต่เด็กเพราะเด็กจะได้เติบโต 
มุ่งให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ – จิตใจ  สังคม และสติปัญญา เหมาะสมกับวัย ซึ่งได้ก าหนด
มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์เด็กมีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจที่ดีงามรักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
วัฒนธรรม และความเป็นไทยและ อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขและปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และในปีการศึกษา 2564 รัฐบาลได้จัดสรร
งบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโครงการเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ 
 ดังนั้นคณะกรรมการวิชาการระดับปฐมวัย โรงเรียนธีรศาสตร์เห็นสมควรจัดท าโครงการหนูน้อยอนุบาล
คนดีเพ่ือให้เด็กได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง เกิดความรู้ ทักษะ คุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน
ได้เหมาะสมกับวัยต่อไป  
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้เด็กมีความมั่นใจและกล้าแสดงออก  
2. เพ่ือให้เด็กควบคุมอารมณ์ตนเองได้เหมาะสมกับวัย  
3. เพ่ือให้เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม  
4. เพ่ือให้เด็กปฏิบัติ เห็นคุณค่าและยึดมั่นเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตได้อย่างเป็นสุข  

3. เป้าหมาย 
     ด้านปริมาณ 

       1. เด็กร้อยละ 90 ได้เจริญสมาธิฟังเทศน์ฟังธรรม 
       2. เด็กร้อยละ 90 ได้รับการส่งเสริมให้รู้จักแบ่งปันด้วยใจให้ด้วยรัก 
       3. เด็กร้อยละ 90 ได้รับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมตามฐานคุณธรรมครบทุกฐาน 
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      ด้านคุณภาพ 
      เด็กมีคุณธรรม จริยธรรม ที่ดีเป็นพ้ืนฐานในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข 

4. การด าเนินงานและระยะเวลา   
งาน /

กิจกรรม 
วิธีด าเนินงาน 

งบประมาณ 
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

โรงเรียน รัฐบาล 
1.งานเจริญ
สมาธิฟังเทศน์
ฟังธรรม 
 
 
 
 
 
 

1. ประชุมวางแผนงาน 
2. เสนอเพ่ือขออนุมัติ 
3. แจ้งครูประจ าชั้น/ทราบเพ่ือด าเนินงาน 
4. มอบหมายหน้าที่ 

- เตรียมเนื้อหาฟังธรรมะออนไลน์ 
- เตรียมบรรยากาศห้องเรียน 
- เตรียมตัวเด็ก 

5. ประเมินผล 
6. สรุปผลการด าเนินงาน 
7. รายงานประเมินกิจกรรม 

500 เงิน
สนับสนุน
ของรัฐบาล 

 

มิ.ย.64 
ก.ค.64 

 
ส.ค.64 

 
 
 

ก.ย.64 
 

นางสาวปรีชญา 
 

2.งานแบ่งปัน
ด้วยใจให้ด้วย
รัก 
 
 
 
 

1. ประชุมวางแผนงาน 
2. เสนอเพ่ือขออนุมัติ 
3. แจ้งครูประจ าชั้น/ทราบเพ่ือด าเนินงาน 
4. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครอง ครู เด็กทราบ  
5. ประเมินผล 
6. สรุปผลการด าเนินงาน 
7. รายงานประเมินกิจกรรม 

 มิ.ย.64 
ก.ค.64 

 
ส.ค.64 

 
ก.ย.64 

นางสาวปรีชญา 
 

3. งาน
คุณธรรม 3 
ฐาน 
 

1. ประชุมวางแผนงาน 
2. เสนอเพ่ือขออนุมัติ 
3. แจ้งครูประจ าชั้น/ทราบเพ่ือด าเนินงาน 
4. แบ่งหน้าที่รับผิดชอบฐานแต่ละฐาน 

ฐานคุณธรรม 3 ฐานคือ 
- ฐานใจสงบ 
- ฐานตัวต่อสร้างสมาธิ 
- ฐานคิดดีท าดีพูดดี 

5. ประเมินผล 
6. สรุปผลการด าเนินงาน 
7. รายงานประเมินกิจกรรม 

  มิ.ย.64 
ก.ค.64 

 
ส.ค.64 

 
 
 
 
 

ก.ย.64 
 

นางสาวปรีชญา 
 

รวมเป็นเงิน 500    

5. งบประมาณโรงเรียน   500 บาท และงบสนับสนุนจากรัฐบาลตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี  

 

 



โรงเรียนธีรศาสตร์ 
ส่วนที่ 3 รายละเอียดโครงการ 

129 

 

 

6. ระดับความส าเร็จ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ด้านปริมาณ 
1. เด็กร้อยละ 90 ได้เจริญสมาธิฟังเทศน์ฟังธรรม 
2. เด็กร้อยละ 90 ได้รับการส่งเสริมให้รู้จักแบ่งปัน

ด้วยใจให้ด้วยรัก 
3. เด็ กร้ อยละ  90 ได้ รั บการปลูกฝั งคุณธรรม

จริยธรรมตามฐานคุณธรรมครบทุกฐาน 
ด้านคุณภาพ 
    เด็กมีคุณธรรม จริยธรรม ที่ดีเป็นพ้ืนฐานในการ
ด ารงชีวิต สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข 

 
- การสังเกต 
- ประเมินความพึงพอใจ 
- บันทึกการเข้าร่วม 

 
- แบบสังเกต 
- แบบประเมินความพึงพอใจ 
- แบบบันทึกการเข้าร่วม 
 

 

7. หน่วยงานที่รับผิดชอบ - 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

เด็กมีคุณธรรม จริยธรรม  และรับรู้ ปฏิบัติ เห็นคุณค่า ยึดมั่นเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตได้อย่างเป็น
สุข 
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ชื่อโครงการ            คุณหนูรอบรู้ 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2561 – 2565 
กลยุทธ์ที ่ 1             คุณภาพของเด็ก 
กลยุทธ์ที่  2   กระบวนการบริหารและการจัดการ 
เป้าหมายที ่  2   มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ 
เป้าหมายที ่  3               มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 
เป้าหมายที ่  4               มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐานและสามารถหา 

ความรู้ได้ 
เป้าหมายที ่  9   ให้บริการสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการ 
                                          จัดประสบการณ์                         
แผนปฏิบัติงานอภิบาลและประกาศข่าวดี สังฆมณฑลราชบุรี ยุทธศาสตร์ 3.1  โครงการกิจกรรมที ่9 
หน่วยงานรับผิดชอบ กลุ่มงานบริหารวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางอนงค์   บุญมี 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินงาน 1 พฤศจิกายน 2564 –  31 มีนาคม 2565 
สถานที่ด าเนินการ อาคารอันนา และอาคารยอแซฟ 

1. หลักการและเหตุผล 
การศึกษาปฐมวัย  มุ่งให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ – จิตใจ  สังคม และสติปัญญา เหมาะสม

กับวัย และสอดคล้องกับมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่ให้เด็กมีสุขภาพจิตดี มีความสุข มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีจิตใจที่ดีงาม สามารถใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย  มีความสามารถในการคิด  - แก้ปัญหาได้
เหมาะสมกับวัย  มีจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์  มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ และมีทักษะในการแสวงความรู้ 
ให้เด็กทุกคนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ โดยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบของ  ICT ขึ้น และในปี
การศึกษา  2564  รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโครงการเรียนฟรี 15 ปี 
จึงเป็นโอกาสดีที่นักเรียนจะได้รับสื่อ  นวัตกรรมการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 

ดังนั้นคณะกรรมการงานวิชาการระดับปฐมวัย  โรงเรียนธีรศาสตร์เห็นสมควรจัดท าโครงการคุณหนูรอบ
รู้ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ และมีทักษะในการแสวงความรู้ เรียนรู้ได้อย่างมีความสุข 

2. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้เด็กชื่นชมศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหวและรักธรรมชาติ  
2. เพ่ือให้เด็กเล่นและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้  
3. เพ่ือให้เด็กมีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์  
4. เพ่ือให้ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมสอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก  
5. เพ่ือให้เด็กมีทักษะในการแสวงหาความรู้และรู้จักเทคโนโลยีที่ทันสมัย  
6. เพ่ือให้ครูจัดสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน  
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3.  เป้าหมาย 
           ด้านปริมาณ 
  1. เด็กร้อยละ 90 ได้เข้าร่วมกิจกรรมสืบค้นข้อมูลจากสื่อเทคโนโลยี 

       2. เด็กร้อยละ 90 ไดร้ับบริการมัลติมีเดีย 
           ด้านคุณภาพ 

       เด็กมีความรู้ ในการใช้เทคโนโลยีและสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

4.  แผนการด าเนินงานและระยะเวลา 
งาน /

กิจกรรม 
วิธีด าเนินงาน 

งบประมาณ 
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

โรงเรียน รัฐบาล 
งานคุณหนู
รอบรู ้
 

1. ประชุมวางแผนงาน 
2. เสนอเพ่ือขออนุมัติ 
3. ออกค าสั่งผู้รับผิดชอบในการจัดกิจกรรม 

รับทราบ 
- กิจกรรมการให้บริการมัลติมีเดียในชั้น 

       เรียนช่วงเวลา 13.30-14.00น.   
- กิจกรรมสืบค้นข้อมูลจากสื่อเทคโนโลยี  

4. ก ากับ ติดตามการด าเนินงาน 
5. ประเมินกิจกรรม 
6. ประเมินความพึงพอใจผู้ปกครอง 
7. สรุปผลการด าเนินงาน 
8. รายงานประเมินกิจกรรม 

500 เงิน
สนับสนุน
ของรัฐบาล 

 

ธ.ค.64  
 
 
 

ธ.ค.64-มี.ค.65 
 

นางอนงค ์    
นางสาวอารี 
 

รวมเป็นเงิน 500    

5. งบประมาณ     500 บาท และงบสนับสนุนจากรัฐบาลตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี 

6. ระดับความส าเร็จ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ด้านปริมาณ 
1. เด็กร้อยละ 90 ได้เข้าร่วมกิจกรรมสืบค้นข้อมูล

จากสื่อเทคโนโลยี 
2. เด็กร้อยละ 90 ได้รับบริการมัลติมีเดีย 

ด้านคุณภาพ 
     เด็กมีความรู้  ในการใช้ เทคโนโลยีและสามารถ
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

 
-ประเมินความพึงพอใจ 

 
-บันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม 
 
- การสังเกต 

 
-แบบประเมินความพึงพอใจ 

 
-แบบบันทึกการเข้าร่วม  
 กิจกรรม 
-แบบบันทึกการสังเกต 

7. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
- 

8. ผลการเรียนที่คาดว่าจะได้รับ 
เด็กมีความรู้ ความเข้าใจในการเรียนรู้และสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
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ชื่อโครงการ   ทัศนศึกษา 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2561 – 2565 
กลยุทธ์ที ่ 1       คุณภาพของเด็ก 
กลยุทธ์ที ่ 3   การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
เป้าหมายที ่ 2   มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ 
เป้าหมายที ่ 3                มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 
เป้าหมายที ่ 4                 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐานและ 

สามารถหาความรู้ได ้
เป้าหมายที่  12               สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงเล่นปฏิบัติอย่างมีความสุข 
แผนปฏิบัติงานอภิบาลและประกาศข่าวดี สังฆมณฑลราชบุรี ยุทธศาสตร์ที่ 3.7   โครงการกิจกรรมที ่ 4 
หน่วยงานรับผิดชอบ กลุ่มงานบริหารวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางกัญญา    ฉายาบรรณ์  
ระยะเวลาด าเนินงาน  1 พฤศจิกายน 2564 – 31 มีนาคม 2565 
สถานที่ด าเนินการ หอประชุม  

1. หลักการและเหตุผล 
            การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ มุ่งให้ผู้เรียนมีนิสัยใฝุรู้ ตั้งแต ่
วัยเด็ก ควบคู่กับการส่งเสริมให้สื่อทุกประเภทเป็นแหล่งเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ สื่อสารด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย 
รวมถึงส่งเสริมการศึกษาทางเลือกที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ที่มี
คุณภาพ และสนับสนุนปัจจัยที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  
การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นการด าเนินงานตามนโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา  ที่
มุ่งส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนได้รับประสบการณ์ตรง  รู้จักแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนและ
นอกโรงเรียนด้วยตนเอง  มีความกระตือรือร้นและสนุกกับการใฝุเรียนใฝุรู้สมวัยสามารถน าความรู้และ
ประสบการณ์ท่ีได้มาพัฒนาตนเอง  ให้มีพัฒนาการทั้ง  4  ด้าน  คือ  ด้านร่างกาย  อารมณ์  จิตใจ  สังคม  และ
สติปัญญา  ให้เกิดศักยภาพสูงสุดและสามารถด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างความสุข 
   ดังนั้นคณะกรรมการวิชาการระดับปฐมวัย โรงเรียนธีรศาสตร์เห็นสมควรจัดกิจกรรมทัศนศึกษาเพ่ือให้
เด็กสนใจ ใฝุเรียนรู้ กล้าซักถามและคิดหาค าตอบอย่างมีเหตุผล น ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน ได้อย่าง
เหมาะสมกับวัย 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้เด็กมีความมั่นใจและกล้าแสดงออก  
2. เพ่ือให้เด็กควบคุมอารมณ์ตนเองได้เหมาะสมกับวัย  
3. เพ่ือให้เด็กมีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟังค าสั่งสอนของพ่อแม่ ครูอาจารย์  
4. เพ่ือให้เด็กสนใจเรียนรู้ สิ่งรอบตัวซักถามอย่างตั้งใจและรักการเรียนรู้  
5. เพ่ือให้เด็กมีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้  
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3. เป้าหมาย 
ด้านปริมาณ  

  เด็กร้อยละ 90 เข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาตามแหล่งเรียนรู้ต่างๆ 
ด้านคุณภาพ  

เด็กได้รับประสบการณ์ตรง  มีความรู้ ความเข้าใจ  จากการไปทัศนศึกษานอกโรงเรียน 
4. การด าเนินงานและระยะเวลา  

งาน/
กิจกรรม 

วิธีด าเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
โรงเรียน รัฐบาล 

โครงการ
ทัศนศึกษา 

1. ประชุมหัวหน้าระดับชั้นวางแผนงาน 
2. เสนอเพ่ือขออนุมัติ 
3. เลือกสถานที่ ศึกษาข้อมูล ส ารวจ

เส้นทาง ติดต่อหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
4. ด าเนินการติดต่อสถานที่ก าหนดวัน

เวลาที่เหมาะสม 
5. จัดท าค าสั่งมอบหมายการปฏิบัติงาน 
6. มีจดหมายแจ้งผู้ปกครองทราบ 
7. ด าเนินงานตามแผน 
8. ประเมินกิจกรรม 
9. ประเมินความพึงพอใจผู้ปกครอง 
10. สรุปผลการด าเนินงาน 

- รายงานประเมินกิจกรรม 

500 เงิน
สนับสนุน
ของรัฐบาล 

 

ธ.ค.64 
 

ธ.ค.64 
 

ธ.ค.64 
 

ม.ค.65 
ม.ค.65 

 
มี.ค.65 

 

นางกัญญา 
 

5. งบประมาณ      500 บาท  และงบสนับสนุนจากรัฐบาลตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี 

6. ระดับความส าเร็จ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ด้านปริมาณ 
      เด็กร้อยละ 90 เข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาตาม
แหล่งเรียนรู้ต่างๆ 
ด้านคุณภาพ 
      เด็กได้รับประสบการณ์ตรง  มีความรู้ ความเข้าใจ  
จากการไปทัศนศึกษานอกโรงเรียน 

 
- จ านวนนักเรียนที่เข้าร่วม 
 
 
- ประเมินความพึงพอใจ 

 
- สมุดสถิติการมาโรงเรียน 

 
 

- แบบประเมินความพึง 
   พอใจ 

7.  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
           ผู้ประกอบการสถานที่ไปทัศนศึกษา 

8.  ผลที่คาดว่าได้รับ 
เด็กได้ปฏิบัติจริงค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองและน าประสบการณ์ที่ได้รับมาพัฒนาตนเองและอยู่ร่วมกับ

ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
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ชื่อโครงการ   เปิดบ้านวิชาการ คาราวานความรู้ 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา    2561  -2565 
กลยุทธ์ที่  1         คุณภาพของเด็ก 
กลยุทธ์ที ่ 2   กระบวนการบริหารและการจัดการ 
กลยุทธ์ที ่ 3   การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ 
เป้าหมายที ่ 2   มีพัฒนาการด้านอารมณ์  จิตใจ  ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ 
เป้าหมายที ่ 3               มีพัฒนาการด้านสังคม  ช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 
เป้าหมายที ่ 4                   มีพัฒนาการด้านสติปัญญา  สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐานและสามารถหา 

ความรู้ได ้
เป้าหมายที ่ 8   จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัยและเพียงพอ                         
เป้าหมายที่  11                 จัดประสบการณ์ ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็ม 

ศักยภาพ 
เป้าหมายที่  12                 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงเล่นปฏิบัติอย่างมีความสุข 
แผนปฏิบัติงานอภิบาลและประกาศข่าวดี สังฆมณฑลราชบุรี ยุทธศาสตร์ที่ 3.7   โครงการกิจกรรมที ่ 4 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ            กลุ่มงานบริหารวิชาการ 
หัวหน้าโครงการ   นางกัญญา    ฉายาบรรณ์ 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  14 มิถุนายน 2564 – 28 กุมภาพันธ์ 2565 
สถานที่ด าเนินการเดินงาน      หอประชุมโรงเรียนธีรศาสตร์  
1.  หลักการและเหตุผล  

การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน ให้ความส าคัญกับการพัฒนาคุณภาพเด็กไทย
ให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงทุกช่วงวัย สอดแทรกการพัฒนาคนด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่พัฒนาทักษะให้
คนมีการเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต  มุ่งเน้นการประเมินผลสภาพจริงส่งผลให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ 
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  ท างานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข  มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ มี
หลักการ  แก้ปัญหา   มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ภูมิใจในผลงานของตนเอง  สามารถสื่อความคิดผ่านการพูด 
การเขียน ใช้เทคโนโลยี   สามารถเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้ พ่ึงพาภูมิปัญญาในท้องถิ่น ให้เป็นประโยชน์  เต็ม
ตามศักยภาพ กล้าแสดงออก และมีพัฒนาการตามวัยอย่างเหมาะสมทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและ
สติปัญญา  การจัดท าโครงการนี้ได้ผ่านความเห็นชอบจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝุาย  

ดังนั้นการบูรการความรู้กิจกรรม/โครงงานต่างๆเป็นการแสดงออกถึงศักยภาพการเรียนรู้ของโรงเรียน  
แผนงานวิชาการอนุบาล จึงได้จัดโครงการนี้ เพ่ือให้เด็กใฝุเรียนรู้ มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์  ครูและ
นักเรียนได้ร่วมแรง  ร่วมใจในการน าเสนอผลงานอันเกิดจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  จัดโอกาสให้ผู้เรียนได้
ศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้  และสร้างความสัมพันธ์  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับภูมิปัญญาท้องถิ่น  อย่างใกล้ชิด จึงเห็น
ควรให้ด าเนินโครงการนี้ต่อไป  
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2. วัตถุประสงค์   
1. เพ่ือให้เด็กชื่นชมศิลปะ ดนตรี  การเคลื่อนไหว และรักธรรมชาติ  
2. เพ่ือให้เด็กสนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว ซักถามอย่างตั้งใจ และรักการเรียนรู้  
3. เพ่ือให้เด็กมีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้  
4. เพ่ือให้เด็กมีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย  
5. เพ่ือให้เด็กมีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์  

3. เป้าหมาย 
ด้านปริมาณ     เด็กร้อยละ 90 ได้เข้าร่วมกิจกรรม วันเปิดบ้านวิชาการ คาราวานความรู้ 
ด้านคุณภาพ   เด็กได้เรียนรู้ และชื่นชม ในโครงงาน/ผลงาน ของตนเองสามารถน าไปใช้ใน 

ชีวิตประจ าวันและสังคมได้ 
4. การด าเนินงาน/ระยะเวลา และงบประมาณ  

งาน /กิจกรรม วิธีการด าเน้นงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
โครงการเปิดบ้าน
วิชาการ คาราวาน
ความรู้ 
 

1. ประชุมวางแผนงานก าหนด วัน เวลา 
จัดงาน 

2. เสนอเพ่ือขออนุมัติ 
3. ออกแบบส ารวจและรวบรวมข้อมูล 

- โครงงานของแต่ละชั้นเรียนแบบ     
  project approach 

4. ด าเนินงานตามแผน 
5. ประเมินความพึงพอใจผู้ปกครองและ

นักเรียน 
6. สรุปผลการด าเนินงาน 
7. รายงานประเมินกิจกรรม 

8,300 
 
 

 

มิ.ย.64 
 

มิ.ย.64 
มิ.ย.64-ก.พ.65 

 
 

ม.ค.65 
 
 

ก.พ.65 

นางกัญญา 

รวมเป็นเงิน 8,300   
5. งบประมาณ     8,300   บาท 
6. ระดับความส าเร็จ 

7. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง    
- โรงเรียนธีรศาสตร์ 
- ผู้ปกครองและชุมชน 

8. ผลคาดว่าจะได้รับ 
เด็กได้เรียนรู้ และชื่นชม ในโครงงาน/ผลงาน ของตนเองสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันและสังคมได้      

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ด้านปริมาณ 
      เด็กร้อยละ 90 ได้เข้าร่วมกิจกรรม วันเปิดบ้าน
วิชาการ คาราวานความรู้ 
ด้านคุณภาพ 
      เด็กได้เรียนรู้ และชื่นชม ในโครงงาน/ผลงาน 
ของตนเองสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันและสังคม
ได ้

-  
- จ านวนเด็ก 
- ผลงานที่จัดแสดงของแต่ 
  ละระดับชั้น 
- สอบถาม 

 
- แบบบันทึก 
- แบบส ารวจชิ้นงาน 

 
- ใบโบวชัว 
- ผลงานของโครงงาน 
- แบบสอบถาม 
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ชื่อโครงการ       บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา   2561-2565 
กลยุทธ์ที่  1             คุณภาพของเด็ก 
กลยุทธ์ที ่ 2   กระบวนการบริหารและการจัดการ 
กลยุทธ์ที ่ 3   การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ 
เป้าหมายที ่ 2   มีพัฒนาการด้านอารมณ์  จิตใจ  ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ 
เป้าหมายที ่ 3                 มีพัฒนาการด้านสังคม  ช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 
เป้าหมายที ่ 4             มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐานและสามารถหา 

ความรู้ได ้
เป้าหมายที ่ 8   จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัยและเพียงพอ       
เป้าหมายที ่ 12   สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 
เป้าหมายที ่ 13   จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม                  
แผนปฏิบัติงานอภิบาลและประกาศข่าวดี สังฆมณฑลราชบุรี ยุทธศาสตร์ 3.7 โครงการกิจกรรมที่ 3,4 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ        กลุ่มงานบริหารวิชาการ 
หัวหน้าโครงการ           นางสาวดวงพร    พุฒจิระ 
ลักษณะโครงการ                ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ       14 มิถุนายน 2564 - 28 กุมภาพันธ์ 2565 
สถานที่ด าเนินงาน               อาคารยอแซฟและอาคารอันนา 
1. หลักการและเหตุผล 

การจัดการศึกษาในปัจจุบันมุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้ พัฒนาเด็กให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21  เพ่ือให้ได้
ทั้งความรู้และทักษะที่จ าเป็นต้องใช้ในการด ารงชีวิต เด็กปฐมวัยเป็นวัยที่มีความอยากรู้อยากเห็นต่อสิ่งแวดล้อม
อยู่ตลอดเวลา เพราะเป็นวัยที่มีการพัฒนาทางสติปัญญาสูงสุดของชีวิต ทักษะกระบวนทางวิทยาศาสตร์เป็น
ทักษะที่ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยสามารถคิดหาเหตุผลแสวงหาความรู้ สามารถแก้ปัญหาได้ตามวัยของเด็ก เด็กได้
ค้นคว้า ทดลอง และลงมือปฏิบัติจริง รู้จักสังเกต ตั้งค าถามมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และการคิดรวบ
ยอดอย่างเหมาะสมกับวัย ทักษะกระบวนทางวิทยาศาสตร์ จึงเป็นกระบวนการหรือทักษะเบื้องต้นที่ควรส่งเสริม
ให้เด็กได้รับการพัฒนา สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน วิทยาศาสตร์มีความจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตใน
ประจ าวันของมนุษย์ การน าความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ในทางที่ถูกต้องและเหมาะสมจะช่วยให้เกิดการพัฒนา
ความคิดให้เป็นคนที่มีเหตุผล มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รู้จักการคิดวิเคราะห์และสามารถแก้ปัญหาต่างๆได้ 

ดังนั้นโรงเรียนธีรศาสตร์ ระดับปฐมวัย ได้ตระหนักถึงความส าคัญของวิทยาศาสตร์ต่อการพัฒนาเด็ก
ระดับปฐมวัยโดยเฉพาะด้านสติปัญญา ที่เป็นช่วงวัยแห่งการเรียนรู้ การอยากรู้อยากเห็น อยากทดลอง วัยแห่ง
การตั้งค าถามสงสัยใคร่รู้สิ่งต่าง ๆ รอบตัว    เพ่ือเป็นการพัฒนาเด็กให้รู้จักตั้งค าถามอย่างมีเหตุมีผลใช้ทักษะที่
เหมาะสมกับวัย รู้จักใช้ภาษาที่เหมาะสมกับวัยเกิดจินตนาการความคิดสร้างสรรค์ และใช้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ได้อย่างเป็นระบบ ทางโรงเรียนธีรศาสตร์จึงจัดท าโครงการ หนูน้อยเรียนรู้วิทยาศาสตร์นี้ขึ้น 
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2. วัตถุประสงค์ 
1.  เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัวและรักการเรียนรู้ 
2.  เพื่อให้เด็กมีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆท่ีเกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้ 
3.  เพื่อให้เด็กมีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย 

 4.  เพื่อให้เด็กมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
3. เป้าหมาย 

ด้านปริมาณ ร้อยละ 90 ของเด็กปฐมวัยได้รับประสบการณ์ตรงกับการเข้าร่วมกิจกรรม 
นักวิทยาศาสตร์น้อย 

ด้านคุณภาพ เด็กมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
สามารถคิดวิเคราะห์และ คิดสร้างสรรค์ได้อย่างเหมาะสมกับวัย 

4. กิจกรรมการด าเนินงาน 
งาน /กิจกรรม วิธีการด าเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

โครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์
ประเทศไทย 

1. ประชุมวางแผน 
2. เสนอเพ่ือขออนุมัติโครงการ 
3. ด าเนินการ 

3.1 กิ จ ก ร ร ม จั ด ท า แ ผ น ก า ร จั ด
ประสบการณ์เพ่ือพัฒนาทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ 

3.2 กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 
3.3 กิ จ ก ร ร ม จั ด ท า โ ค ร ง ง า น

วิทยาศาสตร์ 
3.4 ก ากับติดตามการจัดกิจกรรม 
3.5 สรุปและจัดท ารายงานผลการ

ด าเนินกิจกรรม 

3,300 มิ.ย.64 
 
 

มิ.ย.64-ก.พ.65 
 
 
 

ส.ค.64 
ส.ค.64 

 
 

มิ.ย.64-ก.พ.65 

นางสาวดวงพร 
 
 
ครูประจ าชั้น  
อ.1 – 3  
 
 
ครูประจ าชั้น  
อ.1 – 3 
 
 
นางสาวดวงพร 

 5. งบประมาณ    3,300  บาท   
 6. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ในการวัด 
ด้านปริมาณ 

1. ร้อยละ 90 ของเด็กปฐมวัยได้รับประสบการณ์ตรงกับ
การเข้าร่วมกิจกรรมนักวิทยาศาสตร์น้อย 

2. ร้อยละ 90 ของเด็กได้เรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัวและรัก
การเรียนรู้ 

3. ร้อยละ 90 ของเด็กมีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่ง
ต่างๆที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้ 

4. ร้อยละ 90 ของเด็กมีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับ
วัย 

5. ร้อยละ 90 ของเด็กมีทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

 
- การสังเกต  
 
- การสังเกต  
 
- การสังเกต 
 
- การส ารวจ 
 
- การส ารวจ 
 

 
- แบบสังเกต 
 
- แบบสังเกต 
 
- แบบสังเกต   
 
- แบบส ารวจ 
 
- แบบส ารวจ 
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ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ในการวัด 
6. ร้อยละ 90 ของครูจัดท าแผนการจัดประสบการณ์

เพ่ือพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ 

7. ร้อยละ 90 ของเด็กเข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์
วิ ทย าศาสตร์ แล ะกิ จ กร รมจั ดท า โ คร ง ง าน
วิทยาศาสตร์ 

ด้านคุณภาพ 
1. เด็กมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์ เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองสามารถคิด
วิเคราะห์และ คิดสร้างสรรค์ได้อย่างเหมาะสมกับ
วัย 

- แบบส ารวจ 
 
 
- แบบส ารวจ 
 
 
 
- แบบส ารวจ 
 
 
 

- แบบส ารวจ 
 
 
- แบบส ารวจ 
 
 
 
- แบบส ารวจ 
 
 
 

7. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   
- 

8. ผลที่คาดหวังจะได้รับ      
- เด็กเกิดทักษะความรู้และความคิดรวบยอด 
- เด็กได้น าความรู้และประสบการณ์ ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
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ชื่อโครงการ   วันบัณฑิตน้อย 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา   2561-2565 
กลยุทธ์ที่  1    คุณภาพของเด็ก                  
กลยุทธ์ที่  2                  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
เป้าหมายที่  1                  มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง  มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของ 
     ตนเองได ้
เป้าหมายที่  2    มีพัฒนาการด้านอารมณ์  จิตใจ  ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ 
เป้าหมายที่  3   มีพัฒนาการด้านสังคม  ช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 
เป้าหมายที่  4   มีพัฒนาการด้านสติปัญญา  สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐานและสามารถหา 

ความรู้ได ้
เป้าหมายที่  10   มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝุายมีส่วนร่วม 
แผนปฏิบัติงานอภิบาลและประกาศข่าวดี สังฆมณฑลราชบุรี ยุทธศาสตร์ 3.4  โครงการกิจกรรมที่  3 
หน่วยงานรับผิดชอบ  กลุ่มงานบริหารวิชาการ 
หัวหน้าโครงการ  นางอนงค์   บุญมี 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
สถานที่ด าเนินการ  หอประชุมโรงเรียนธีรศาสตร์ 
ระยะเวลาด าเนินงาน         14 มิถุนายน 2564 - 28 กุมภาพันธ์ 2565 

1. หลักการและเหตุผล 
  จากยุทธศาสตร์แผนพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสู่สั งคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ การ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันสังคมเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาบทบาทของสถาบันสร้าง
ค่านิยมให้คนไทยภูมิใจในวัฒนธรรมไทยและยอมรับความแตกต่างของความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่ลด
ปัญหาความขัดแย้งทางความคิด และสร้างความเป็นเอกภาพในสังคม ให้มีคุณธรรมน าความรู้  เกิดภูมิคุ้มกัน  
โดยพัฒนาจิตใจควบคู่กับการพัฒนาการเรียนรู้ของทุกกลุ่มวัยตลอดไปใช้ควบคู่กับการด าเนินชีวิต ประจ าวันจน
ท าให้เกิดความภาคภูมิใจในความสามารถของตนเอง รู้จักร่วมแสดงความยินดีกับผู้อ่ืนได้และด าเนินชีวิตอยู่ใน
สังคมอย่างมีความสุข  

  จากการด าเนินงานในปีที่ผ่านมา เด็กชั้นอนุบาล 3 มีพัฒนาการผ่านเกณฑ์การประเมินที่โรงเรียนก าหนด
ได้อย่างเหมาะสม และมีผู้ปกครองมีความพึงพอใจดี   จึงเห็นควรให้ด าเนินโครงการนี้ต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือเป็นให้เด็กร่าเริงแจ่มใส มีความมีความรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง  
2. เพ่ือให้เด็กมีความมั่นใจและกล้าแสดงออก  
3. เพ่ือให้เด็กมีวินัย  รับผิดชอบ เชื่อฟังค าสั่งสอนของพ่อแม่ครูอาจารย์  
4. เพ่ือให้เด็กมีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ที่เกิดจากประสบการณ์  
5. เพ่ือให้เด็กมีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย  
6. เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมและแสวงหาความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชนและท้องถิ่น  
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3. เป้าหมาย                             
  ด้านปริมาณ       เด็กอนุบาล 3  ร้อยละ 90 เข้าร่วมกิจกรรมวันบัณฑิตน้อย                            

ด้านคุณภาพ เด็กมีความสุขกับการเข้าร่วมกิจกรรม  สามารถชื่นชมและแสดงความยินดีร่วมกับ 
 ผู้อื่นได้  

4. การด าเนินงานและระยะเวลา    
งาน/กิจกรรม วิธีการด าเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
โครงการวั น
บัณฑิตน้อย 

1. ประชุมวางแผนงาน 
2. เสนอรูปแบบการจัดกิจกรรมเพ่ือขออนุมัติ 
3. ก าหนดวันเวลา สถานที่ในการจัด 
4. จัดท าเกียรติบัตรผู้ที่จบหลักสูตรอนุบาล 3 

5. ออ ก จ ด ห ม า ย เ ชิ ญ ผู้ ป ก ค ร อ ง แ ล ะ ค า สั่ ง 
ผู้รับผิดชอบในการจัดกิจกรรม 

6. ด าเนินการจัดกิจกรรม 
- ก าหนดวันฝึกซ้อมการรับวุฒิบัตร 
- ก าหนดวันถ่ายภาพการรับวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย   
  ทุกคน 
- ตกแต่งสถานที ่
- จัดงานตามแผนงาน 

7. ประเมินผลการจัดกิจกรรม 
8. สรุปผลและรายงานประเมินโครงการ 

 
6,500 

 
มิ.ย.64 

 
ม.ค.65 

 
 

ม.ค.65 
 

 
 
 
 

ก.พ.65 
ก.พ.65 

 
นางอนงค์ 

นางสาวศิริรัตน์ 
 
 

รวมเป็นเงิน 6,500   
5. งบประมาณ   6,500   บาท 
6. ระดับความส าเร็จ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ด้านปริมาณ 
     เด็กอนุบาล 3  ร้อยละ 90  เข้าร่วมกิจกรรมวัน
บัณฑิตน้อย                            
ด้านคุณภาพ      
      เด็กมีความสุขกับการเข้าร่วมกิจกรรม  สามารถ
ชื่นชมและแสดงความยินดีร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

 
- บันทึกการเข้าร่วม

โครงการ 
 

- ประเมินความพึงพอใจ
ของผู้ปกครอง 

 
- แบบบันทึกการเข้าร่วม

โครงการ 
 

- แบบประเมินความพึง
พอใจของผู้ปกครอง 

7. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
โรงเรียนธีรศาสตร์ 

8. ผลที่คาดว่าได้รับ 
นักเรียนที่จบการศึกษาในระดับชั้นอนุบาล 3 มีพัฒนาการทั้ง 4 ด้านผ่านเกณฑ์การประเมิน 
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ชื่อโครงการ            พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา    2561 -2565 
กลยุทธ์ที่ 1             คุณภาพของเด็ก 
กลยุทธ์ที ่2   กระบวนการบริหารและการจัดการ 
กลยุทธ์ที ่3   การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
เป้าหมายที ่1   มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของ 

ตนเองได ้
เป้าหมายที ่2   มีพัฒนาการด้านอารมณ์  จิตใจ  ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ 
เป้าหมายที ่3                         มีพัฒนาการด้านสังคม  ช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 
เป้าหมายที ่4                         มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐานและสามารถหา 

ความรู้ได ้
เป้าหมายที ่5   มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
เป้าหมายที่  8   จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้  อย่างปลอดภัยและเพียงพอ 
เป้าหมายที ่10   มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝุายมีส่วนร่วม 
เป้าหมายที ่11   จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 
เป้าหมายที ่14   ประเมินพัฒนาการเด็กตามศักยภาพจริง และน าผลการประเมินพัฒนา 
                          เด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์ และพัฒนาเด็ก 
แผนปฏิบัติงานอภิบาลและประกาศข่าวดี สังฆมณฑลราชบุรี ยุทธศาสตร์ 3.7 โครงการกิจกรรมที่ 3,4 
หน่วยงานรับผิดชอบ  กลุ่มงานบริหารวิชาการ 
หัวหน้าโครงการ   นางสาวดวงพร  พุฒจิระ 
ลักษณะโครงการ                     ต่อเนื่อง  
ระยะเวลาด าเนินงาน  14 มิถุนายน 2564 - 28 กุมภาพันธ์ 2565 
สถานที่ด าเนินงาน  อาคารยอแซฟและอาคารอันนา 
1.หลักการและเหตุผล 

กระทรวงศึกษาธิการได้มีค าสั่งที่ สพฐ. 1223/2560 ลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เรื่อง ประกาศใช้
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาปฐมวัย  พุทธศักราช 2560 ก าหนดให้ใช้ปีการศึกษา 2561 แทนหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546  ในโรงเรียน   จึงได้ด าเนินการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนธีร
ศาสตร์  พุทธศักราช 2561 ตามหลักสูตรการศึกษาการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560  เพ่ือใช้เป็นกรอบและ
ทิศทางในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนธีรศาสตร์  ไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ   เพ่ือให้เด็กมี
คุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่ก าหนดในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาปฐมวัย มุ่งพัฒนาเด็กทุกคนให้มีความ
สมดุลทั้ง 4 ด้าน  มีความรู้  คุณธรรม มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตาม
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้และทักษะพ้ืนฐาน รวมทั้งเจตคติที่จ าเป็นต่อ
การศึกษาต่อ การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต  
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โรงเรียนธีรศาสตร์ จัดการศึกษาระดับปฐมวัย เพ่ือพัฒนาให้เด็ก มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์  
- จิตใจ  สังคม  สติปัญญา ที่เหมาะสมกับวัย ความสามารถ และความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยมีการพัฒนา
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาเพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้ผู้ปกครองเกิดความ
ตระหนักมีส่วนร่วมและเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย ให้ความรู้ความเข้าใจวิธีการอบรมเลี้ยงดูบุตรหลานของ
ตนเอง ทางโรงเรียนธีรศาสตร์ เห็นความส าคัญจึงจัดท าโครงการนี้ขึ้น 
2.วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับเปูาหมายของโรงเรียน 
2. เพ่ือให้ครูมีความรู้ความเข้าใจปรัชญา หลักการ และธรรมชาติของการจัดการศึกษาปฐมวัย  สามารถ

น ามาประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์ 
3. เพ่ือให้หลักสูตรสถานศึกษาสนองตอบต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมและเศรษฐกิจ 
4. เพ่ือให้โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพของโรงเรียน  ชุมชน  และ

ท้องถิ่น 
3.เป้าหมาย  
   เป้าหมายด้านปริมาณ    ร้อยละ 90 ของครูมีความรู้ความเข้าใจปรัชญา หลักการ และธรรมชาติของ 
    การจัดการศึกษาปฐมวัย  สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์ 
          เป้าหมายด้านคุณภาพ โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีสามารถพัฒนาเด็กให้มพัีฒนาการด้าน 

ร่างกาย อารมณ์ – จิตใจ  สังคม สติปัญญาตามวัย และ มีความพร้อมที่จะ
เรียนในชั้นสูงต่อไปได้อย่างมีความสุข 

4.การด าเนินงาน และระยะเวลา 
งาน/ กิจกรรม วิธีการด าเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

พั ฒ น า ห ลั ก สู ต ร
สถานศึกษาปฐมวัย 

1. ประชุมวางแผน 
2. เสนอเพ่ือขออนุมัติโครงการ 
3. ด าเนินการ 

3.1 แ ต่ ง ตั้ ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร จั ด ท า
หลักสูตรสถานศึกษา 

3.2 จัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 
3.3 แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการบริ ห า ร

หลักสูตรและวิชาการ 
3.4 น าหลักสูตรไปใช้ 
3.5 ก ากับติดตามการน าหลักสูตรไปใช้ 

4. จัดท า เครื่ องมือและประเมินผลการ
ด าเนินงานตามเปูาหมายและตัวชี้วัด
ความส าเร็จของโครงการ 

5. สรุปและจัดท ารายงานผลการด าเนิน
โครงการ 

650 มิ.ย.64 
มิ.ย.64 

 
มิ.ย.64 

 
มิ.ย.64 
มิ.ย.64 

 
มิ.ย.64-ก.พ.65 
มิ.ย.64-ก.พ.65 

 
 
 

ก.พ.65 

นางสาวดวงพร 

รวมเป็นเงิน 650   

5.งบประมาณ    650 บาท  
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6.ระดับความส าเร็จ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ด้านปริมาณ 
1. ร้อยละ 90 ของครูมีความรู้ความเข้าใจปรัชญา 

หลักการ และธรรมชาติของการจัดการศึกษาปฐมวัย  
สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์ 

2. ร้อยละ 90 ของครูสามารถจัดประสบการณ์การ
เ รี ยนรู้ ที่ ห ลากหลายสอดคล้ อ งกั บหลั กสู ต ร
สถานศึกษา 

3. ร้อยละ 90 ของครูสามารถบริหารจัดการชั้นเรียนที่
สร้างวินัยเชิงบวก 

4. ร้อยละ 90 ของครูสามารถใช้สื่อและเทคโนโลยี
เหมาะสม สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก 

5. ร้อยละ 90 ของครูสามารถใช้ เครื่องมือวัดและ
ประเมินพัฒนาการของเด็กอย่างหลากหลายและ
สรุปรายงานผลพัฒนาการของเด็กแก่ผู้ปกครอง 

6. ร้อยละ 90 ของครูสามารถจัดสิ่งแวดล้อมให้เกิดการ
เรียนรู้ได้ตลอดเวลา 

7. ร้อยละ 90 ของครูสามารถจัดท าสารนิทัศน์และน ามา
ไตร่ตรองเพ่ือใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาเด็ก 

8. ร้อยละ 90 ของครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและ
ผู้ปกครอง 

ด้านคุณภาพ 
1. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่สามารถพัฒนาเด็ก

ให้มพัีฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ – จิตใจ  สังคม 
สติปัญญาตามวัย และ มีความพร้อมที่จะเรียนใน
ชั้นสูงต่อไปได้อย่างมีความสุข 

2. ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจระดับดีขึ้นไป 

 
- การสังเกต  
 
 
- การสังเกต  
 
 
- การสังเกต  
 
- การส ารวจ 
 
- การสอบถาม 
 
 
- การสังเกต  
 
- การสังเกต  
 
- การสังเกต 
 
 
- การสอบถาม 
 
 
 
- การสอบถาม 

 
- แบบสังเกต 
 
 
- แบบสังเกต 
 
 
- แบบสังเกต 
 
- แบบส ารวจ   
 
- แบบสอบถาม 
 
 
- แบบสังเกต 
 
- แบบสังเกต 
 
- แบบสังเกต 
 
 
- แบบสอบถาม 
 
 
 
- แบบสอบถาม 

7.หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
- คณะกรรมการสถานศึกษา 
- ครูผู้สอนระดับปฐมวัย 
- คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการ 

8.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
8.1 โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่มีคุณภาพสามารถน าไปใช้จัดการเรียนการสอนได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
8.2 เด็กมีความรู้ ความสามารถตามหลักสูตร  
8.3 เด็กเป็นเด็กเก่ง ดี มีสุขและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
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ชื่อโครงการ   ประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  2561 – 2565 
กลยุทธ์ที ่ 1             คุณภาพของเด็ก 
กลยุทธ์ที ่ 2   กระบวนการบริหารและการจัดการ 
เป้าหมายที่  1 มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของ

ตนเองได ้
เป้าหมายที ่ 2   มีพัฒนาการด้านอารมณ์  จิตใจ  ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ 
เป้าหมายที ่ 3                       มีพัฒนาการด้านสังคม  ช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 
เป้าหมายที ่ 4                       มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐานและสามารถหา

ความรู้ได ้
เป้าหมายที ่ 9   ให้บริการสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการ 
                                       จัดประสบการณ์   
เป้าหมายที่  14   ประเมินพัฒนาการเด็กตามศักยภาพจริงและน าผลการประเมินพัฒนาการ 

เด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก                       
แผนปฏิบัติงานอภิบาลและประกาศข่าวดี สังฆมณฑลราชบุรี ยุทธศาสตร์ 3.7 โครงการกิจกรรมที่ 3,4  
หน่วยงานรับผิดชอบ  กลุ่มงานบริหารวิชาการ 
หัวหน้าโครงการ             นางสาวดวงพร     พุฒจิระ 
ลักษณะโครงการ            ต่อเนื่อง  
ระยะเวลาด าเนินงาน  14 มิถุนายน 2564 - 28 กุมภาพันธ์ 2565 
สถานที่                          โรงเรียนธีรศาสตร์ 
1.หลักการและเหตุผล 
 เด็กเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่า และเป็นอนาคตที่ส าคัญของชาติ ในหลายประเทศล้วนมุ่งเน้นการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งจะต้องเริ่มต้นจากเด็ก โดยเฉพาะในช่วงแรกเกิด – 6 ปี ซึ่งเป็นช่วงที่เริ่มมีการพัฒนา
ในด้านต่างๆ อย่างรวดเร็ว ทั้งทางด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ จิตใจ และสังคม เด็กในวัยนี้ถ้าจะได้รับการ
เลี้ยงดูที่เหมาะสม มีการตอบสนองความต้องการขั้นพ้ืนฐาน และมีการส่งเสริมพัฒนาการที่ดีในแต่ละด้าน ก็จะ
ท าให้เด็กนั้นเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในอนาคต 

การจัดการศึกษาในระดับปฐมวัย เป็นการส่งเสริมการเตรียมความพร้อมเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการทั้ง 4 
ด้าน มีทักษะการคิด เป็นคนดี มีคุณธรรม – จริยธรรม คนเก่ง คิดเป็นท าเป็น แก้ปัญหาได้เหมาะสมกับวัย มีการ
พัฒนาเด็กและจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับเด็กสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 
ดังนั้นจึงจัดท าโครงการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยขึ้น 
2.วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายเหมาะสมตามวัย 
2.2 เพ่ือให้เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ – จิตใจเหมาะสมตามวัย 
2.3 เพ่ือให้เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมเหมาะสมตามวัย 
2.4 เพ่ือให้เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาเหมาะสมตามวัย 
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3. เป้าหมาย 
เป้าหมายด้านปริมาณ 

1. ร้อยละ 90 ของเด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายเหมาะสมตามวัย 
2. ร้อยละ 90 ของเด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ – จิตใจเหมาะสมตามวัย 
3. ร้อยละ 90 ของเด็กมีพัฒนาการด้านสังคมเหมาะสมตามวัย 
4. ร้อยละ 90 ของเด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาเหมาะสมตามวัย 

เป้าหมายด้านคุณภาพ 
เด็กมีพัฒนาการ 4 ด้านเหมาะสมตามวัยและมีความพร้อมที่จะเรียนในชั้นสูงต่อไปอย่างมี

ความสุข 
4.การด าเนินงาน ระยะเวลา  

โครงการ วิธีการด าเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ประเมินพัฒนาการ
เด็กปฐมวัย 

1. ประชุมวางแผนงาน 
2. เสนอเพ่ือขออนุมัติ 
3. ประชาสัมพันธ์แจ้งครูรับทราบ 
4. ก าหนดระยะเวลาในการประเมิน

พัฒนาการ 
     - ภาคเรียนที่ 1  จ านวน 2 ครั้ง 
              ครั้งที่ 1  เดือน ก.ค.64 
              ครั้งที่ 2  เดือน ก.ย.64 
     - ภาคเรียนที่ 2  จ านวน 2 ครั้ง 
              ครั้งที่ 1  เดือน ธ.ค.64 
              ครั้งที่ 2  เดือน ก.พ.65 
5. จัดท าแบบบันทึกพฤติกรรมเด็ก 
6. สังเกตเด็กเป็นรายบุคคล 
7. บันทึกพัฒนาการท้ัง 4 ด้าน 
8. สรุปผลการประเมินพัฒนาการภาค

เรียนที่ 1 
9. สรุปผลการประเมินพัฒนาการภาค

เรียนที่ 2 
10. สรุปผลการด าเนินงาน 
11. รายงานประเมินโครงการ 

 
650 

 
มิ.ย.64 

 
มิ.ย.64-ก.พ.65 

 
ก.ค.64-ก.ย.64 

 
 

ธ.ค.64-ก.พ.64 
 
 

มิ.ย.64-ก.พ.65 
 
 

ต.ค.64 
 

ก.พ.65 
 

ก.พ.65 
 

 
นางสาวดวงพร 
 
ครูประจ าชั้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางสาวดวงพร 
 
นางสาวดวงพร 
 
นางสาวดวงพร 

รวมเป็นเงิน 650   

5. งบประมาณ        650    บาท 
6.  ระดับความส าเร็จ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
เป้าหมายด้านปริมาณ 

1. ร้อยละ 90 ของเด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย 
2. ร้อยละ 90 ของเด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ – จิตใจ 
3. ร้อยละ 90 ของเด็กมีพัฒนาการด้านสังคม 

 
- การสังเกต 
- การสอบถาม 
- บันทึกพัฒนาการเด็ก 

 
- แบบประเมินพัฒนาการ 
- แบบประเมินความพึงพอใจ 
- สมุดบันทึกพัฒนาการเด็ก 
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ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
4. ร้อยละ 90 ของเด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา 

เป้าหมายด้านคุณภาพ 
    เด็กมีพัฒนาการและความพร้อมที่จะเรียนในชั้นสูงต่อไป
อย่างมีความสุข  

 7. หน่วยงานที่รับผิดชอบ         
            -   
 8.  ผลที่คาดว่าได้รับ 

เด็กมีพัฒนาการและความพร้อมเหมาะสมตามวัยเป็นคนดี คนเก่ง ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข 
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ชื่อโครงการ   วันแห่งความภาคภูมิใจ 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2561 – 2565 
กลยุทธ์ที่  1             คุณภาพของเด็ก 
กลยุทธ์ที ่ 2   กระบวนการบริหารและการจัดการ 
เป้าหมายที่  1 มีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของ

ตนเองได้ 
เป้าหมายที่  2   มีพัฒนาการด้านอารมณ์  จิตใจ  ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ 
เป้าหมายที่  3                        มีพัฒนาการด้านสังคม  ช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 
เป้าหมายที่  4                        มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐานและสามารถหา

ความรู้ได้ 
เป้าหมายที่ 10   มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝุายมีส่วนร่วม 
แผนปฏิบัติงานอภิบาลและประกาศข่าวดี สังฆมณฑลราชบุรี ยุทธศาสตร์ 4.4  โครงการกิจกรรมที่ 5 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มงานบริหารวิชาการ 
หัวหน้าโครงการ   นางอนงค์  บุญมี 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  14 มิถุนายน 2564 - 28 กุมภาพันธ์ 2565 
สถานที่ด าเนินการ  ลานโดม แผนกประถม-มัธยม 
1. หลักการและเหตุผล 

การจัดการเรียนการสอนให้บรรลุมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย เด็กต้องมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม
อันพึงประสงค์ เด็กมีความสามารถในการเรียนรู้ มีผลงาน ผลการเรียนรู้ เป็นแบบอย่างที่ดี สมควรได้รับการยก
ย่องให้เป็นที่ประจักษ์ในสังคม ตลอดจนได้สร้างขวัญ และก าลังใจแก่ผู้ที่ท าความดี 

โรงเรียนธีรศาสตร์จึงจัดท าโครงการ วันแห่งความภาคภูมิใจ ขึ้นอย่างต่อเนื่ อง ทุกปีการศึกษา เพ่ือเป็น
ขวัญและก าลังใจแก่ผู้ที่เป็นคนเก่ง คนดี 
2. วัตถุประสงค์ 
 1. เด็กมีวินัย มีความรับผิดชอบ เชื่อฟังค าสั่งสอนของพ่อแม่ ครูอาจารย์ 
 2. เด็กมีความซื่อสัตย์สุจริต ช่วยเหลือแบ่งปัน 

3. เด็กสามารถเล่นและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้  
 4. เด็กประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ  
3. เป้าหมาย 

ด้านปริมาณ เด็กร้อยละ 90 ได้เข้าร่วมรับการคัดเลือกเพ่ือเป็นตัวแทนรับโล่เกียรติคุณเด็ก 
  มีพัฒนาการด้านสติปัญญายอดเยี่ยม (เรียนดี 3 ปีการศึกษา) เด็กท่ีมีพัฒนาการดี  

4 ด้าน หนูน้อยคนเก่ง อันดับ 1 ของห้องเรียน หนูน้อยมารยาทงาม และเด็กได้รับ
รางวัลจากการไปร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ 

ด้านคุณภาพ เด็ก ครู และผู้ปกครองมีความสุข ภาคภูมิใจในความส าเร็จของนักเรียน และพึง 
  พอใจในการจัดกิจกรรมวันแห่งความภาคภูมิใจ 
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4. การด าเนินงาน / กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา และผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรม วิธีด าเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

ง า น วั น แ ห่ ง
ค ว า ม
ภาคภูมิใจ  

 

1. ประชุมวางแผนงาน ก าหนดการ 
   จัดกิจกรรม “วันแห่งความภาคภูมิใจ” 
2. เสนอรูปแบบการจัดกิจกรรม 
3. รวบรวมรายชื่อเด็กท่ีได้รับรางวัล 

- เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญายอด
เยี่ยม (เรียนดี 3 ปีการศึกษา)  

- เด็กท่ีมีพัฒนาการดีเด่นครบ 4 ด้าน 
- หนูน้อยคนเก่ง อันดับ 1 ขอห้องเรียน 
- หนูน้อยมารยาทงาม 
- เด็กที่ได้รับรางวัลจากการไปแข่งขัน

ทักษะทางวิชาการ 
4. จัดท าโล่และเกียรติบัตร 
5. ออกจดหมายเชิญผู้ปกครองมาร่วมงาน 
6. ออกค าสั่งและแจ้งผู้รับผิดชอบในการจัด 
    กิจกรรม 
7. ด าเนินกิจกรรมตามวัน และเวลา 
   ที่ก าหนด 

- ตกแต่งสถานที่และบริเวณโดยรอบให้
สวยงาม 

- ซ้อมพิธีการ (ครูและเด็กทุกระดับชั้น) 
8. จัดท าแบบประเมินความพึงพอใจในการ 
    เข้าร่วมกิจกรรม 
9. แจกแบบประเมินครูและผู้ปกครอง 
10. สรุปและประเมินผลการจัดกิจกรรม 
11. รายงานผลการจัดกิจกรรม 

5,500 
 
 
 
 

 

ก.ค. – ส.ค.64 
 
 

ก.ค.64-ส.ค.64 
ส.ค.64-ก.พ.65 

 
 
 
 
 
 
 

ก.พ.65 
 
 

ก.พ.65 
 
 
 
 

ก.พ.65 
 

ก.พ.65 
ก.พ.65 

นางสาวดวงพร 

 

5. งบประมาณ 
 งบประมาณโครงการวันแห่งความภาคภูมิใจ รวมทั้งหมด 5,500 บาท 
6. ระดับความส าเร็จ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ด้านปริมาณ 
งานวันแห่งความภาคภูมิใจ 
      เด็กร้อยละ 90 ได้เข้าร่วมรับการคัดเลือก
เพ่ือเป็นตัวแทนรับโล่เกียรติคุณเด็กมีพัฒนาการ
ด้านสติปัญญายอดเยี่ยม (เรียนดี 3 ปีการศึกษา) 
เด็กท่ีมีพัฒนาการดี 4 ด้าน หนูน้อยคนเก่ง  

 
- คั ด เ ลื อ ก จ า ก ผ ล ก า ร

ทดสอบพัฒนาการด้าน
สติปัญญา 

- คั ด เ ลื อ ก จ า ก ผ ล ก า ร
ประเมินพัฒนาการดั้ง 4  

 
- แบบทดสอบความพร้ อม

(พัฒนาการด้านสติปัญญา) 
- แบบประเมินคุณลักษณะอัน

พึงประสงค ์
- แบบเกณฑ์การคัดเลือกหนู 
-  
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7. หน่วยงาน ผู้ที่เกี่ยวข้อง   
 โรงเรียนธีรศาสตร์  ชุมชน  ผูป้กครอง 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
เด็ก ครู และผู้ปกครองมีความสุข ภาคภูมิใจในความส าเร็จของนักเรียน และพึงพอใจในการจัดกิจกรรม

วันแห่งความภาคภูมิใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
อันดับ 1 ของห้องเรียน หนูน้อยมารยาทงาม 
และเด็กได้รับรางวัลจากการไปร่วมแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการ 
ด้านคุณภาพ 
      เด็ก ครู และผู้ปกครองมีความสุข 
ภาคภูมิใจในความส าเร็จของนักเรียน และพึง
พอใจในการจัดกิจกรรมวันแห่งความภาคภูมิใจ 

ด้าน 
- คัดเลือกจากการประกวด

มารยาท 
 

น้อยมารยาทงามระดับปฐมวัย 
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ชื่อโครงการ    โรงเรียนสุจริต 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  2561 - 2565 
กลยุทธ์ที่    1    คุณภาพของเด็ก 
เป้าหมายที่ 2    เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทาง 

อารมณ์ได้ 
เป้าหมายที่ 3    เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกท่ีดี 

ของสังคม 
เป้าหมายที่ 4    เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน 

และแสวงหาความรู้ 
แผนปฏิบัติงานอภิบาลและประกาศข่าวดี สังฆมณฑลราชบุรี  ยุทธศาสตร์ที่  3.7  โครงการที่ 1,2,3,4  
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ   กลุ่มงานบริหารวิชาการปฐมวัย 
หัวหน้าโครงการ    นางสาวดวงพร พุฒจิระ 
ลักษณะโครงการ   โครงการใหม่ 
ระยะเวลาด าเนินการ   14 มิถุนายน 2564 – 28 กุมภาพันธ์ 2565 
สถานที่ด าเนินการ   โรงเรียนธีรศาสตร์ 
หลักการและเหตุผล 

ด้วยยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) ได้ 
กาหนดวิสัยทัศน์ว่า “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero tolerance & Clean Thailand) 
มีพันธกิจในการสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบ
บูรณาการและปฏิรูปกระบวนการปูองกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานสากล โดยมี
เปูาหมายเชิงยุทธศาสตร์ คือ ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception 
Index) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 นอกจากนี้ ทิศทางการพัฒนายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปราม
การทุจริตระยะที่ 3 ยังมีความสอดคล้องกับทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 
(ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ) และทิศทางยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
(ยุทธศาสตร์การปลูกฝัง “คนไทยไม่โกง” และยุทธศาสตร์การปูองกันด้วยการเสริมสร้างสังคมธรรมาภิบาล) อีก
ด้วย ส านักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) ท าข้อตกลงความ
ร่วมมือต่อต้านการทุจริตร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือประสานความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัป
ชัน โดยอาศัยกลไกทางการศึกษาเป็นเครื่องมือในการปลูกจิตส านึกให้แก่เยาวชน ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการ
ด าเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ปูองกันการทุจริต” 
(โครงการโรงเรียนสุจริต) ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยให้ความส าคัญกับการเตรียมการ
ด้านปูองกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา เพ่ือวางรากฐานการปลูกจิตส านึก ซึ่งเป็นกลไกส าคัญใน
การปูองกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศมาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น เพ่ือตอบสนองยุทธศาสตร์และแนว
ทางการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนธีรศาสตร์ ระดับการศึกษาปฐมวัย 
จึงได้จัดท าโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาศึกษา “โรงเรียนสุจริต” ขึ้น 
โดยมีเปูาหมายให้มีการบริหารจัดการ และบูรณาการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะ 5 ประการ คือ 
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มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียงและมีจิตสาธารณะ เพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร 
ครู เด็กและผู้เกี่ยวข้องให้มีความเข้าใจ ตลอดจนเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อน “โรงเรียนสุจริต” ให้ประสบ
ความส าเร็จและยั่งยืนต่อไป 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือวางรากฐานการปลูกจิตส านึก ค่านิยมท่ีดีให้เกิดข้ึนกับเด็ก ครู และบุคลากรในโรงเรียน 
2.2 เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้เกิดข้ึนกับเด็ก ครู และบุคลากรในโรงเรียน 
2.3 เพ่ือให้เด็กมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ปีพุทธศักราช 2560 

3. เป้าหมาย   
  เป้าหมายด้านปริมาณ    

1. เด็กปฐมวัยร้อยละ 90 มีความซื่อสัตย์ 
2. เด็กปฐมวัยร้อยละ 90 มีจิตสาธารณะ    
3. เด็กปฐมวัยร้อยละ 90 มีวินัย 
4. เด็กปฐมวัยร้อยละ 90 อยู่อย่างพอเพียง 

เป้าหมายด้านคุณภาพ 
เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ดี  มีพัฒนาการด้าน

สังคม ช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะ
การคิดพ้ืนฐานและแสวงหาความรู้ได้ดีอย่างเหมาะสมกับวัย 

4. การด าเนินงานและระยะเวลา    
งาน  วิธีการด าเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

โรงเรียนสุจริต 1. น าเสนอโครงการต่อผู้บริหาร 
2. จัดประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือชี้แจง

ขอบข่ายการท างานและจัดท าปฏิทิน
การปฏิบัติงาน 

3. มอบหมายผู้รับผิดชอบ 
4. การด าเนินงาน 

4.1 กิจกรรมโอวาทยามเช้า 
4.2 กิจกรรมคุณธรรมประจ าสัปดาห์ 
4.3 กิจกรรมหนูน้อยผู้ซื่อสัตย์ 
4.4 กิจกรรมเด็กดีมจีิตสาธารณะ 
4.5 กิจกรรมฟังเพลงคุณธรรม 
4.6 กิจกรรมเด็กดีมีวินัย 
4.7 กิจกรรมนิทานคุณธรรม 

5. ประเมินผล 
6. สรุปรายงานผลการด าเนินงานเพ่ือสรุป

ผลงานและน าข้อบกพร่องมาปรับปรุง
แก้ไขต่อไป 

500 มิ.ย.64 
มิ.ย.64 

 
 

มิ.ย.64 
มิ.ย.64-ก.พ.65 

นางสาวดวงพร   

5. งบประมาณ    500   บาท 
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6. การประเมินผลโครงการ/งาน/กิจกรรม 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ด้านปริมาณ 
1. เด็กปฐมวัยร้อยละ 90 มีความซื่อสัตย์ 
2. เด็กปฐมวัยร้อยละ 90 มีจิตสาธารณะ    
3. เด็กปฐมวัยร้อยละ 90 มีวินัย 
4. เดก็ปฐมวัยร้อยละ 90 อยู่อย่างพอเพียง 
5. เด็กปฐมวัยร้อยละ 90 มีทักษะกระบวนการคิด 

ด้านคุณภาพ 
- เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออก

ทางอารมณ์ได้ด ี
- เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิก

ที่ดีของสังคม 
- เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิด

พ้ืนฐานและแสวงหาความรู้ได้ดีอย่างเหมาะสมกับวัย 

 
- การสังเกต 
- การสังเกต 
- การสังเกต 
- การสังเกต 
- การสังเกต 
 
 
- การสังเกต 

 

 
- แบบสังเกต 
- แบบสังเกต 
- แบบสังเกต 
- แบบสังเกต 
- แบบสังเกต 
 
 
- แบบสังเกต 

7. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง    
 ครู และบุคลากรทุกคนในโรงเรียน 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ครู และบุคลากรในโรงเรียนได้ร่วมมือกันในการวางรากฐานการปลูกจิตส านึก ค่านิยมท่ีดีให้เกิดข้ึนกับ
เด็กเพ่ือให้เด็กมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์เติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติต่อไป 
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ชื่อโครงการ   หนูน้อยพอเพียง 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2561 – 2565 
กลยุทธ์ที่  1             คุณภาพของเด็ก 
กลยุทธ์ที ่ 2   กระบวนการบริหารและการจัดการ 
กลยุทธ์ที ่ 3   การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ 
เป้าหมายที่   2   มีพัฒนาการด้านอารมณ์  จิตใจ  ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ 
เป้าหมายที่   3              มีพัฒนาการด้านสังคม  ช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 
เป้าหมายที่   4            มีพัฒนาการด้านสติปัญญา  สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐานและสามารถ 

หาความรู้ได ้
เป้าหมายที่   5   มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
เป้าหมายที่   8   จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัยและเพียงพอ                         
เป้าหมายที่   10   มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝุายมีส่วนร่วม 
เป้าหมายที่   12   สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 
แผนปฏิบัติงานอภิบาลและประกาศข่าวดี สังฆมณฑลราชบุรี ยุทธศาสตร์ 4.3  โครงการกิจกรรมที ่ 4                      
หน่วยงานรับผิดชอบ  กลุ่มงานบริหารวิชาการ 
หัวหน้าโครงการ   นางสาวปรีชญา   พงศ์จิรพันธุ์ 
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่ 
ระยะเวลาด าเนินงาน  14 มิถุนายน 2564 – 28 กุมภาพันธ์ 2565 
สถานที่ด าเนินการ  อาคารยอแซฟและอันนา 

1. หลักการและเหตุผล     
   พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงมีพระราชด ารัสแก่พสกนิกรชาวไทยเกี่ยวกับ
การด าเนินชีวิตโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นปรัชญาที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลางและ
ความไม่ประมาท โดยค านึงการรู้จักพ่ึงตนเอง ความพอประมาณ พอมีพอกิน พอมีพอใช้ ความมีเหตุผล การ
สร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ตลอดจนใช้ความรู้ความรอบคอบและคุณธรรมประกอบการวางแผนตัดสินใจและกระท า
ในสิ่งที่ควรจะเป็น เพ่ือให้สามารถด ารงชีวิตอย่างยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์และความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ 
การวางรากฐานการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปลูกฝังให้
เกิดขึ้นกับทุกคนในสังคมไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กเยาวชนที่จะเป็นอนาคตของชาติ ซึ่งส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานได้ก าหนดกลยุทธ์การปลูกฝังคุณธรรม ความส านึกในความเป็นชาติไทย และ
วิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ซึ่งมุ่งเน้นการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหาร
จัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจสามารถปฏิบัติตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างถูกต้อง เป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียน ครู/บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานอ่ืน 
จากหลักการดังกล่าว ทางโรงเรียนจึงได้จัดท า “โครงการหนูน้อยพอเพียง” ขึ้น 
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2. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้เด็กปฐมวัยมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างถูกต้อง 
2. เพ่ือให้เด็กสามารถปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างถูกต้อง 
3. เพ่ือให้เด็กเป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

3. เป้าหมาย 
ด้านปริมาณ  

เด็กร้อยละ  90 เข้าร่วมในกิจกรรมของโครงการหนูน้อยพอเพียง 
ด้านคุณภาพ  

                  เด็กได้รับการเรียนรู้และเห็นคุณค่าของแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่สอดคล้องกับหน่วยการ
เรียนรู้ สามารถด าเนินชีวิตได้อย่างพอเพียงอย่างมีความสุข 

4. การด าเนินงาน/ระยะเวลา และงบประมาณ  
งาน/กิจกรรม วิธีการด าเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมหนูน้อย
พอเพียง 

1. ประชุมวางแผนงาน 
2. เสนอเพ่ือขออนุมัติ 
3. ด าเนินการตามแผน 

- กิจกรรมกินอย่างพอดี(กินข้าวให้
หมดจาน) 

- กิจกรรมงานประดิษฐ์สิ่งของจาก
เศษวัสดุเหลือใช้ 

- กิจกรรมปลูกพืชผักสวนครัว 
4. ประเมินความพึงพอใจ 
5. สรุปผลการด าเนินงาน 
6. รายงานประเมินกิจกรรม 

500 มิ.ย.64 
 

มิ.ย.64 
มิ.ย.64-ก.พ.65 

 
 

 
 
 

ก.พ.65 
ก.พ.65 

นางสาวปรีชญา 

รวมเป็นเงิน 500   
5. งบประมาณ    500   บาท         
6. ระดับความส าเร็จ 
               ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ด้านปริมาณ 
       เด็กร้อยละ 90 มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเหมาะสมตามวัย 
ด้านคุณภาพ 

          เด็กได้รับการเรียนรู้และเห็นคุณค่า
ของแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่
สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้  สามารถ
ด าเนินชีวิตได้อย่างพอเพียงอย่างมีความสุข 

 
- การประเมินความพึงพอใจ 

 
 
 

- การประเมินคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
- แบบประเมินความพึงพอใจ 

 
 
 

- แบบประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค ์“อยู่อย่างพอเพียง”  

 

 

7. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง     - 
8. ผลที่คาดว่าได้รับ 

 เด็กเห็นคุณค่าของการด าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
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กลุ่มงานบริหารงบประมาณ 
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ชื่อโครงการ   งบประมาณอนุบาล 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2561 – 2565 
กลยุทธ์ที่    2   กระบวนการบริหารและการจัดการ   
เป้าหมายที่  10   มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
แผนปฏิบัติงานอภิบาลและประกาศข่าวดี สังฆมณฑลราชบุรี ยุทธศาสตร์ 4.1, 4.3 โครงการกิจกรรมที่ 3 ,4  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานบริหารงบประมาณ 
หัวหน้าโครงการ นางสาวศยามล    ว่องแก้ว 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินงาน 14 มิถุนายน 2564 - 31 มีนาคม 2565 
สถานที่ด าเนินการ ห้องวิชาการอนุบาลโรงเรียนธีรศาสตร์ 
1. หลักการและเหตุผล 

เนื่องจากอนุบาลโรงเรียนธีรศาสตร์ได้มีการจัดการเรียนรู้เพ่ือมุ่งเน้นให้ความส าคัญกับการพัฒนาคนให้มี
คุณธรรม  จริยธรรมควบคู่กับการเรียนรู้  โดยมีการจัดประสบการณ์ที่หลากหลายทั้งการเรียนรู้ภายในและ
ภายนอกห้องเรียนจากการจัดโครงการ/กิจกรรมต่างๆ   ซึ่งการจัดโครงการ/กิจกรรมต่างๆ  ต้องใช้งบประมาณใน
การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์   น ามาจัดกิจกรรมให้ส าเร็จลุล่วงไปอย่างราบรื่น  จึงต้องมีการจัดสรรงบประมาณมา
สนับสนุนและใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดกับการจัดโครงการ/กิจกรรมนั้นๆ เพ่ือความถูกต้องและตรวจสอบได้  จึง
จัดท าโครงการงบประมาณอนุบาลนี้ขึ้นมา  เพ่ือติดตามตรวจสอบการใช้งบประมาณของโครงการ/งาน/กิจกรรม
ต่างๆ  ตามความเป็นจริง  
2. วัตถุประสงค์ 
      เพ่ือจัดระบบการบริหารงบประมาณ  ติดตามและตรวจสอบการใช้เงินของครูในโครงการ /งาน / กิจกรรม 
 ต่างๆ อย่างโปร่งใส 
3. เป้าหมาย 

ด้านปริมาณ     
1. บุคลากรร้อยละ  100  ใช้งบประมาณในการจัดโครงการ  งานและกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนได้

ตามงบประมาณที่ตั้งไว้ 
2. ร้อยละ 100 การใช้งบประมาณมีหลักฐานครบ 

 ด้านคุณภาพ   
       งบประมาณในการจัดกิจกรรม  โครงการมีความสะดวกเรียบร้อย ติดตามและตรวจสอบได้ 
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4. การด าเนินงาน / กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา และผู้รับผิดชอบ 
งาน / กิจกรรม วิธีด าเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
โครงการโปร่งใส่
ได้คุณภาพ 

1. วางแผนการใช้งบประมาณของ
กลุ่มงาน 

2. ติ ดตาม  ตรวจสอบการ ใ ช้
งบประมาณของแต่กลุ่มงาน 

3. สรุปรวบรวมประเมินผลการ ใช้
งบประมาณ 

4. รายงานประเมินผล 

 
 

100 
 

250 
 

100 

มิ.ย.64 – มี.ค.65 
 

มิ.ย.64 – มี.ค.65 
 

มี.ค.65 
 

มี.ค.65 

นางสาวศยามล   

รวมเป็นเงิน 450   

5. งบประมาณ    450    บาท 

6. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ด้านปริมาณ 
1. บุคลากรร้อยละ  90  ใช้งบประมาณในการ

จัดโครงการ งานและกิจกรรมต่างๆ ของ
โรงเรียนได้ตามงบประมาณที่ตั้งไว้ 

2. ร้อยละ 90 การใช้งบประมาณมีหลักฐาน
ครบ 

ด้านคุณภาพ 
      งบประมาณในการจัดกิจกรรม  โครงการมี
ความสะดวกเรียบร้อย ติดตามและตรวจสอบได้ 

 
ตรวจสอบ 

 
 
 
 
 

ตรวจสอบ 
 

 
แบบประเมินโครงการ 
 
 
 
 
 

ตรวจสอบ 
 

7. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง     - 

8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
บุคลากรใช้งบประมาณในการจัดโครงการ / งาน / กิจกรรมอย่างเหมาะสมคุ้มค่ามีประโยชน์และ

ตรวจสอบได้ 
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กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
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ชื่อโครงการ  ห้องเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2561-2565 
กลยุทธ์ที ่1         คุณภาพของเด็ก 
เป้าหมายที่  1           มีพัฒนาการด้านร่างกาย  แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัย

ของตนเองได้ 
แผนปฏิบัติงานอภิบาลและประกาศข่าวดี  สังฆมณฑลราชบุรี  ยุทธศาสตร์ที่ 3.7 โครงการที่ 12 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มงานบริหารทั่วไป   งานกิจการนักเรียน     
หัวหน้าโครงการ   นางผ่องพรรณ   สู้เสงี่ยม 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  14 มิถุนายน 2564  - 28 กุมภาพันธ์ 2565 
สถานทีด่ าเนินการ  โรงเรียนธีรศาสตร์ 
1. หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจากสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ทั้งด้านการสื่อสาร เทคโนโลยีต่างๆส่งผลกระทบ
ต่อผู้คนทั้งเชิงบวกและในเชิงลบ ส่งผลให้เกิดปัญหาด้านต่างๆรวมถึงปัญหาการแพร่ระบาทของยาเสพติด 
การพัฒนาเด็กให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจสังคมและสติปัญญา เป็นบุคคลที่มี
คุณค่าของสังคม มีคุณธรรมจริยธรรม ด าเนินวิถีชีวิตที่เป็นสุขตามที่สังคมมุ่งหวังโดยผ่านกระบวนการทาง
การศึกษาที่สถานศึกษาทุกแห่งต้องด าเนินการจัดการศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่ต้องการ 
ให้เด็กเป็นคนเก่ง คนดี ด ารงตนให้อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข โรงเรียนธีรศาสตร์จึงจัดท าโครงการห้องเรียน
สีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขเพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้กับเด็ก มีความรู้เกี่ยวกับโทษของยาเสพติดและ
อบายมุข 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้เด็กมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษของยาเสพติดและอบายมุข 
2. เพ่ือให้เด็กมีความรู้ เกี่ยวกับการปฏิบัติตนให้ห่างไกลจากยาเสพติดและอบายมุข 

3. เป้าหมาย 
 เป้าหมายด้านปริมาณ 

1. ร้อยละ 90 ของเด็กได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษของยาเสพติดและอบายมุข 
2. ร้อยละ 90 ของเด็กได้รับความรู้ เกี่ยวกับการปฏิบัติตนให้ห่างไกลจากยาเสพติดและ

อบายมุข 
          เป้าหมายด้านคุณภาพ 
                 เด็กมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตนให้ห่างไกลจากโทษของยาเสพติดและ
อบายมุข   
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4.การด าเนินงานและระยะเวลา 
โครงการ/งาน วิธีการด าเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

โครงการห้องเรียนสี
ขาวปลอดยาเสพติด
และอบายมุขงาน
ห้องเรียนสีขาว 

1. ประชุมแผนงานก าหนดการจัด
กิจกรรม 

2. ด าเนินการตามแผน 
    2.1 กิจกรรมตัดบอร์ดเก่ียวกับยาเสพ 
         ติด 
    2.2 กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับยา 
         เสพติดโดยแทรกเนื้อหาในหน่วย 
        การสอน 

- หน่วยวัน เข้ าพรรษา,วัน
มาฆบูชา 

- หน่วยรู้รอดปลอดภัย 
3. ประเมินผล 

- ประเมินผลแบบประเมินความพึง
พอใจโครงการห้องเรียนสีขาว
ปลอดยาเสพติด 

4. สรุปผลและรายงานการประเมิน
โครงการห้องเรียนสีขาวปลอดยา
เสพติดและอบายมุข 

3,500 มิ.ย.64 
 

มิ.ย.64-ก.พ.65 
 
 

มิ.ย.64-ก.พ.65 
 
 
 
 
 

ก.พ.65 
 
 
 

ก.พ.65 

นางผ่องพรรณ 
ครูประจ าชั้น 
 
 
 
 

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

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ด้านปริมาณ 

1. ร้อยละ 90 ของเด็กได้รับความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับโทษของยาเสพติดและอบายมุข 

2. ร้อยละ 90 ของเด็กได้รับความรู้ เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตนให้ห่างไกลจากยาเสพติดและ 

 
-การสังเกต 

 
-แบบรายงานบันทึกสถิติ
การมาเรียน 

ด้านคุณภาพ 
        เด็กมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตน
ให้ห่างไกลจากโทษของยาเสพติดและอบายมุข   

 
-การประเมิน 

 
-แบบรายงาน 

7. หน่วยงาน ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 - 
8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 เด็กมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษของยาเสพติดอย่างเหมาะสม 
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ชื่อโครงการ   หนูน้อยสุขภาพดี 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2561 – 2565 
กลยุทธ์ที่  1   คุณภาพของเด็ก 
เป้าหมายที่  1   เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความ 

ปลอดภัย 
แผนปฏิบัติงานอภิบาลและประกาศข่าวดี  สังฆมณฑลราชบุรี  ยุทธศาสตร์ 4.1  โครงการกิจกรรมที่ 3 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานกิจการนักเรียน) 
หัวหน้าโครงการ   นางพรกมล   แสงสุระธรรม 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  14 มิถุนายน 2564  - 28 กุมภาพันธ์ 2565 
สถานที่ด าเนินการ   แผนกอนุบาล 
1. หลักการและเหตุผล 

การจัดการศึกษาการจัดการศึกษาของโรงเรียนธีรศาสตร์ระดับการศึกษาปฐมวัยสอดคล้องกับ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ปีพุทธศักราช 2560 และหลักสูตรสถานศึกษาที่มุ่งเน้นให้เด็กมีพัฒนาการด้าน
ร่างกายที่เหมาะสมตามวัย โดยเสริมสร้างสุขภาพร่างกายให้มีความสมบูรณ์แข็งแรง ทั้งร่างกายและจิตใจ 
พัฒนาความรู้และทักษะในการมีสุขนิสัยที่ดี การดูแลสุขภาพของตนเอง รวมทั้งการส่งเสริมพฤติกรรมการ
บริโภคที่เหมาะสมของบุคคล การเลือกรับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วน และเพียงพอ 
ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักดูแลตนเองให้มีสุขนิสัยที่ดีในการออกก าลังกาย ดูแลรักษาความสะอาดศีรษะ ผม 
ฟันและมือ ล้างมือก่อนรับประทานอาหารและหลังเข้าห้องน้ า เพ่ือหลีกเลี่ยงต่อสภาวะเสี่ยงต่อโรค ภัยและ
สิ่งเสพติด ได้เหมาะสมตามวัย 
2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้เด็กมีน้ าหนัก ส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน  
 2. เพ่ือให้เด็กมีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย  

3. เพ่ือให้เด็กสามารถดูแลตนเองให้มีสุขนิสัยที่ดี  
 4. เพื่อให้เด็กได้รับประทานอาหารที่ถูกหลักโภชนาการ  
 5. เพ่ือให้เด็กรู้จักหลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพติด  
3. เป้าหมาย 

ด้านปริมาณ 
- เด็กร้อยละ 90 สามารถปฏิบัติตนเป็นผู้มีสุขนิสัยที่ดีในการดูแลความสะอาดศีรษะ ผม 

และมือ การแปรงฟันหลังรับประทานอาหารอย่างถูกวิธีการล้างมือก่อนรับประทาน
อาหารและหลังเข้าห้องน้ า 

- เด็กร้อยละ 90 รู้จักการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ มีคุณค่า ทางโภชนาการ 
- เด็กร้อยละ 90 รู้จักการออกก าลังกายเหมาะตามวัย 
- เด็กร้อยละ 90 ได้รับการบริการปฐมพยาบาลเบื้องต้นอย่างเหมาะสม 
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ด้านคุณภาพ 
เด็กมีสุขนิสัยที่ดีในการรักษาความสะอาดของร่างกาย และเลือกรับประทานอาหารที่มี

ประโยชน์ มีน้ าหนัก ส่วนสูง สมส่วนตามเกณฑ์อนามัยกระทรวงสาธารณสุข รู้จักดูแลสุขภาพและ
รักการออกก าลังกายหลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพติด ตามวัย ได้รับ
การดูแล การบริการปฐมพยาบาลเบื้องต้นอย่างเหมาะสมและมีสุขภาพที่ดีข้ึน 

4. การด าเนินงาน/ระยะเวลา และงบประมาณ 
งาน / กิจกรรม วิธีด าเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
งานผมหอม ฟัน
สวย มือสะอาด 
 

1. ประชุมวางแผนงาน ก าหนดการจัด
กิจกรรม 

2. ด าเนินการตามแผน 
- กิจกรรมฝึกเด็กเก่ียวกับการปฏิบัติ  
  ตนเป็นผู้มีสุขนิสัยที่ดี 
- กิจกรรมก าจัดเหา 
- กิจกรรมแปรงฟันหลังอาหาร 
- จัดบอร์ดให้ความรู้เกี่ยวกับการ 
  แปรงฟัน และการล้างมือที่ถูกวิธี 
- กิจกรรมการตรวจความสะอาดผม  
  ฟัน มือเล็บ 
- กิจกรรมการล้างมือ 

3. ประเมินผล 
-  ประเมินผลแบบประเมินความพึง 
   พอใจงานผมหอม ฟันสวย มือ 
   สะอาด 

4. สรุปผลและรายงานการประเมินงาน
ผมหอม ฟันสวย มือสะอาด 

650 มิ.ย.64 
 

มิ.ย.64-ก.พ.65 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก.พ.65 
 
 
 

ก.พ.65 

นางผ่องพรรณ 

งานอาหารดีชีวี
สดใส 
 

1. ประชุมวางแผนงาน ก าหนดการจัด
กิจกรรม 

2. ด าเนินการตามแผน 
- ฝึกเด็กเกี่ยวกับสุขนิสัยที่ดีในการ 

       รับประทานอาหาร 
- กิจกรรมจัดบอร์ดให้ความรู้ 
  เกี่ยวกับอาหารหลัก 5 หมู่ 
- กิจกรรมรายการอาหารประจ าวัน  
- กิจกรรมสวดโมทนาขอบคุณ 
  อาหาร   

3.  ประเมินผล 
- ประเมินผลแบบประเมินความพึง 
  พอใจงานอาหารดีชีวีสดใส 

4.  สรุปผลและรายงานการประเมินงาน 
     อาหารดีชีวีสดใส 

650 
 
 
 
 
 
 

มิ.ย.64 
 

มิ.ย.64-ก.พ.65 
 
 
 
 
 
 

 
ก.พ.65 

 
 

ก.พ.65 

นางพรกมล  
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งาน / กิจกรรม วิธีด าเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
งานออกก าลัง
กาย 

1. ประชุมวางแผนงาน ก าหนดการจัด
กิจกรรม 

2. ด าเนินการตามแผน 
- กิจกรรมกายบริหารยามเช้า 
- กิจกรรมชั่งน้ าหนัก – วัดส่วนสูง 
- กิจกรรมเต้นแอโรบิก 

3. ประเมินผลแบบประเมินความพึง
พอใจงานการออกก าลังกาย 

4. สรุปและรายงานผลการประเมินงาน
การออกก าลังกาย 

650 
 
 
 
 
 
 

มิ.ย.64 
 
 

มิ.ย.64-ก.พ.65 
มิ.ย.64-ก.พ.65 

 
ก.พ.65 

 
ก.พ.65 

นางพรกมล 
 

งานบริการห้อง
พยาบาล 

1. ประชุมวางแผนงานก าหนดการจัด 
กิจกรรม 

2. ด าเนินการตามแผน 
- กิ จ กร รม ให้ บ ริ ก า รก ารปฐม

พยาบาลเบื้องต้น 
- ตรวจสอบวันหมดอายุของยา 
- ตรวจสอบสถิติของเด็กที่ เข้ ใช้

บริการห้องพยาบาล 
- การจัดซื้อยาและอุปกรณ์การ

รักษาพยาบาล 
- จัดท าบันทึกการใช้ยาและสรุป

การใช้ยา 
3. ประเมินผล 

- ประเมินผลแบบประเมินความพึง
พอใจ 

4. สรุปและรายงานผลการประเมินงาน
การออกก าลังกาย 

650 มิ.ย.64 
 

มิ.ย.64-ก.พ.65 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก.พ.65 
 
 

ก.พ.65 

นางสาววรรณา 

5. งบประมาณ 
 งบประมาณโครงการหนูน้อยสุขภาพดีรวมทั้งหมด 2,600 บาท 

6. ระดับความส าเร็จ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ด้านปริมาณ 
1. เด็กร้อยละ 90 สามารถปฏิบัติตนเป็นผู้มีสุขนิสัยที่ดี

ในการดูแลความสะอาดศีรษะ ผม และมือ การแปรง
ฟันหลังรับประทานอาหารอย่างถูกวิธีการล้างมือ
ก่อนรับประทานอาหารและหลังเข้าห้องน้ า 

2. เด็กร้อยละ 90 รู้จักการรับประทานอาหารที่มี
ประโยชน์ มีคุณค่า ทางโภชนาการ 

 
- การสังเกต 
 
 
 
- การสังเกต 
 

 
- แบบประเมิน 
 
 
 
- แบบประเมิน 
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ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
3. เด็กร้อยละ 90 รู้จักการออกก าลังกายเหมาะตามวัย 
4. เด็กร้อยละ 90 ได้รับการบริการปฐมพยาบาล

เบื้องต้นอย่างเหมาะสม 
ด้านคุณภาพ 
      เด็กมีสุขนิสัยที่ดีในการรักษาความสะอาดของร่างกาย 
และเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ มีน้ าหนัก ส่วนสูง 
สมส่วนตามเกณฑ์อนามัยกระทรวงสาธารณสุข รู้จักดูแล
สุขภาพและรักการออกก าลังกายหลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยง
ต่อโรค อุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพติด ตามวัย ได้รับการดูแล 
การบริการปฐมพยาบาลเบื้องต้นอย่างเหมาะสมและมีสุขภาพ
ที่ดีข้ึน 

- การสังเกต 
- การสังเกต 
 
 
- แบบประเมิน 
 

- แบบประเมิน 
- แบบประเมิน 
 
 
- แบบประเมิน 

7. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   
- 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัยและ รู้จักหลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุ ภัย และสิ่ง

เสพติดตามวัย ได้รับการดูแล การบริการปฐมพยาบาลเบื้องต้นอย่างเหมาะสมและมีสุขภาพที่ดี 
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ชื่อโครงการ   หนูน้อยสุขภาพดี    งานผมหอม ฟันสวย มือสะอาด 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2561 – 2565 
กลยุทธ์ที่  1   คุณภาพของเด็ก 
เป้าหมายที่  1   มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัย 

ของตนเองได้ 
แผนปฏิบัติงานอภิบาลและประกาศข่าวดี  สังฆมณฑลราชบุรี  ยุทธศาสตร์ 4.1- โครงการกิจกรรมที่ 3 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานกิจการนักเรียน) 
หัวหน้างาน   นางผ่องพรรณ  สู้เสงี่ยม 
ลักษณะงาน   ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  14 มิถุนายน 2564  - 28 กุมภาพันธ์ 2565 
สถานที่ด าเนินการ  แผนกอนุบาล 

1. หลักการและเหตุผล 
การจัดการศึกษามุ่งเน้นพัฒนาการครบทุกด้าน มีความสมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ 

พัฒนาความรู้และทักษะในการดูแลสุขภาพของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมให้เด็กรู้จักดูแลตนเองให้มีสุขนิสัยที่ดี
ในการดูแลรักษา ความสะอาด ศีรษะ ผม ฟัน และมือ สุขนิสัยที่ดีในการล้างมือก่อนรับประทานอาหารและ
หลังเข้าห้องน้ า 

2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้เด็กมีสุขนิสัยที่ดีในการดูแลความสะอาดศีรษะ ผม และมือ  
 2. เพ่ือให้เด็กแปรงฟันหลังรับประทานอาหารได้อย่างถูกวิธี  
 3. เพ่ือให้เด็กมีสุขนิสัยที่ดีในการล้างมือก่อนรับประทานอาหารและหลังเข้าห้องน้ า  
 4. เพ่ือให้เด็กสามารถดูแลตนเองให้มีสุขนิสัยที่ดี และหลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค  

3. เป้าหมาย 
ด้านปริมาณ เด็กร้อยละ 90 ได้รับการอบรมเกี่ยวกับการปฏิบัติตนเป็นผู้มีสุขนิสัยที่ดีในการ

ดูแลความสะอาดศีรษะ ผม และมือ การแปรงฟันหลังรับประทานอาหารอย่างถูก
วิธี การล้างมือก่อนรับประทานอาหารและหลังเข้าห้องน้ า 

ด้านคุณภาพ เด็กมีสุขนิสัยที่ดีในการรักษาความสะอาดของร่างกาย 

4.การด าเนินงาน / กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา และผู้รับผิดชอบ 
งาน / กิจกรรม วิธีด าเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
งานผมหอม ฟัน
สวย มือสะอาด 
 
 
 
 

1. ประชุมวางแผนงาน ก าหนดการจัด
กิจกรรม 

2. ด าเนินการตามแผน 
- กิจกรรมก าจัดเหา 
- กิจกรรมแปรงฟัน 
- จัดบอร์ดให้ความรู้ 

650 
 

มิ.ย.64 
 

มิ.ย.64-ก.พ.65 

 
 

ก.พ.65 

นางผ่องพรรณ 
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งาน / กิจกรรม วิธีด าเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
3. ประเมินผล 

- ประเมินผลแบบประเมิน 
- ความพึงพอใจงานผมหอม ฟัน 
  สวย มือสะอาด 

4. สรุป 
- สรุปผลและรายงานการประเมิน 
  งานผมหอม ฟันสวย มือสะอาด 

 
 
 

ก.พ.65 

5. งบประมาณ 
 งบประมาณงานผมหอม ฟันสวย มือสะอาดรวมทั้งหมด 650 บาท 
6. ระดับความส าเร็จ 

7. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   
- 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
เด็กมีสุขภาพร่างกายและสุขนิสัยที่ดี สามารถดูแลรักษาความสะอาดส่วนต่างๆ ของร่างกายได้

อย่างถูกต้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ด้านปริมาณ 
       เด็กร้อยละ 90 ได้รับการอบรมเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ตนเป็นผู้มีสุขนิสัยที่ดีในการดูแลความสะอาดศีรษะ ผม 
และมือ การแปรงฟันหลังรับประทานอาหารอย่างถูกวิธี 
การล้างมือก่อนรับประทานอาหารและหลังเข้าห้องน้ า  
ด้านคุณภาพ 
       เด็กมีสุขนิสัยที่ดีในการรักษาความสะอาดของ
ร่างกาย 

 
- การสังเกต 
 
 
 
 
- ส ารวจสอบถาม 

 
- แบบสังเกต 
- บันทึกตรวจความ 
  สะอาดผม ฟัน เล็บ มือ 
 
 
- แบบสอบถาม 
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ชื่อโครงการ   หนูน้อยสุขภาพดี  งานอาหารดีชีวีสดใส 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2561 – 2565 
กลยุทธ์ที่  1   คุณภาพของเด็ก 
เป้าหมายที่  1   มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัย 

ของตนเองได้ 
แผนปฏิบัติงานอภิบาลและประกาศข่าวดี  สังฆมณฑลราชบุรี  ยุทธศาสตร์ 4.1 โครงการกิจกรรมที่ 3 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานกิจการนักเรียน) 
หัวหน้างาน   นางพรกมล  แสงสุระธรรม 
ลักษณะงาน   ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  14 มิถุนายน 2564  - 28 กุมภาพันธ์ 2565 
สถานที่ด าเนินการ  แผนกอนุบาล 

1. หลักการและเหตุผล 
การจัดการศึกษามุ่งเน้นให้เด็กมีพัฒนาการครบทุกด้านเหมาะสมตามวัย มีความสมบูรณ์แข็งแรงทั้ง

ร่างกายและจิตใจ พัฒนาความรู้และทักษะในการดูแลสุขภาพของตนเอง ได้เรียนรู้ถึงสุขนิสัยที่ดีในการดูแล
รักษาสุขภาพร่างกาย รวมทั้งส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคที่เหมาะสมของบุคคล การเลือกรับประทาน
อาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วนและเพียงพอ มีมารยาทที่ดีในการรับประทานอาหาร  รู้จักรักการ
ออกก าลังกาย หลีกเลี่ยงตนเองให้ปลอดภัยและเสี่ยงต่อโรค ภัยและสิ่งเสพติดได้เหมาะสมตามวัย 

2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้เด็กรู้ถึงคุณค่าทางโภชนาการและมีมารยาทที่ดีในการรับประทานอาหาร  
 2. เพ่ือให้เด็กได้รับประทานอาหารที่ถูกหลักโภชนาการ  
 3. เพ่ือส่งเสริมให้เด็กมีน้ าหนัก ส่วนสูง สมส่วนตามเกณฑ์อนามัยกระทรวงสาธารณสุข  

3. เป้าหมาย 
ด้านปริมาณ เด็กร้อยละ 90 มีสุขนิสัยที่ดีในการรับประทานอาหารตามหลักโภชนาการ 
ด้านคุณภาพ เด็กเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ 

4. การด าเนินงาน / กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา และผู้รับผิดชอบ 
งาน / กิจกรรม วิธีด าเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
งานอาหารดีชีวี
สดใส 
 
 
 
 

1. ประชุมวางแผนงาน  
- ก าหนดการจัดกิจกรรม 

2. ด าเนินการตามแผน 
- ฝึกสุขนิสัยที่ดีในการรับประทานอาหาร 
- กิจกรรมจัดบอร์ดให้ความรู้อาหารหลัก  
  5 หมู่ 
- กิจกรรมรายการอาหารประจ าวัน  
- กิจกรรมสวดโมทนาขอบคุณอาหาร 

3. ประเมินผล 

650 
 
 

มิ.ย.64 
 

มิ.ย.64-ก.พ.65 
 
 
 
 
 

ก.พ.65 

นางสาววรรณา  
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งาน / กิจกรรม วิธีด าเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
- ประเมินผลแบบประเมินความพึงพอใจ  
  งานอาหารดีชีวีสดใส 

4. สรุป 
- สรุปผลและรายงานการประเมิน 
  งานอาหารดีชีวีสดใส 

 
ก.พ.65 

5. งบประมาณ 
 งบประมาณงานอาหารดีชีวีสดใสรวมทั้งหมด 650 บาท 
6. ระดับความส าเร็จ 

7. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
- 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
เด็กมีสุขภาพร่างกายและสุขนิสัยที่ดี สามารถเลือกรับประทานอาหารที่สะอาดถูกหลักโภชนาการ 

รู้คุณค่าของอาหารและมีมารยาทในการรับประทานอาหาร 
                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ด้านปริมาณ 
        เด็กร้อยละ 90 มีสุขนิสัยที่ดีในการรับประทาน
อาหาร ตามหลักโภชนาการ 
ด้านคุณภาพ 
         เด็กเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ 

 
- การสังเกต 
 
 
- การสอบถาม 

 
- แบบสังเกต 
- แบบบันทึกรายการอาหาร 
 
- แบบสอบถาม 
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ชื่อโครงการ   หนูน้อยสุขภาพดี    งานออกก าลังกาย 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2561 – 2565 
กลยุทธ์ที่  1   คุณภาพของเด็ก 
เป้าหมายที ่ 1   มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัย 

ของตนเองได้ 
แผนปฏิบัติงานอภิบาลและประกาศข่าวดี  สังฆมณฑลราชบุรี  ยุทธศาสตร์ 4.1   โครงการกิจกรรมที่ 3 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานกิจการนักเรียน) 
หัวหน้างาน   นางพรกมล   แสงสุระธรรม 
ลักษณะงาน   ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  14 มิถุนายน 2564  - 28 กุมภาพันธ์ 2565 
สถานที่ด าเนินการ  แผนกอนุบาล 

1. หลักการและเหตุผล 
การจัดการศึกษามุ่งเน้นให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายที่เหมาะสมตามวัย โดยเสริมสร้างสุขภาพ

ร่างกาย ให้มีความสมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ พัฒนาความรู้และทักษะในการดูแลสุขภาพของ
ตนเอง ได้เรียนรู้ถึงสุขนิสัยที่ดีในการดูแลรักษาสุขภาพร่างกาย รวมทั้งส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคที่
เหมาะสมของบุคคล การเลือกรับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วนและเพียงพอ มีมารยาท
ที่ดีในการรับประทานอาหาร รู้จักรักการออกก าลังกาย หลีกเลี่ยงตนเองให้ปลอดภัยและเสี่ยงต่อโรค ภัย
และสิ่งเสพติดได้เหมาะสมตามวัย 

2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือส่งเสริมให้เด็กรักการออกก าลังกาย ดูแลสุขภาพและช่วยเหลือตนเองได้  
 2. เพ่ือส่งเสริมให้เด็กมีน้ าหนัก ส่วนสูง สมส่วนตามเกณฑ์อนามัยกระทรวงสาธารณสุข  

3. เป้าหมาย 
ด้านปริมาณ  

เด็กร้อยละ 90 รู้จักการออกก าลังกายเหมาะสมตามวัย 
ด้านคุณภาพ  

เด็กมีน้ าหนัก ส่วนสูง สมส่วนตามเกณฑ์อนามัยกระทรวงสาธารณสุข รู้จักดูแลสุขภาพ 
และรักการออกก าลังกาย  

4. การด าเนินงาน / กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา และผู้รับผิดชอบ 
งาน / กิจกรรม วิธีด าเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
งานออกก าลัง
กาย 
 
 
 
 

1. ประชุมวางแผนงาน ก าหนดการจัด
กิจกรรม 

2. ด าเนินการตามแผน 
- กิจกรรมกายบริหารยามเช้า/ 
  แอโรบิคทุกวันศุกร์ - กิจกรรมจัด 
  บอร์ดให้ความรู้ 

650 
 
 
 
 

มิ.ย.64 
 

มิ.ย.64-ก.พ.65 
 

มี.ค.64 
 

นางพรกมล 
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งาน / กิจกรรม วิธีด าเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
- กิจกรรมชั่งน้ าหนัก - วัดส่วนสูง 

3. ประเมินผล 
- ประเมินผลแบบประเมิน 
- ความพึงพอใจงานการออกก าลังกาย 

4. สรุป 
- สรุปและรายงานผลการประเมิน 
  งานการออกก าลังกาย 

 
ก.พ.65 

 
 

ก.พ.65 

5. งบประมาณ 
 งบประมาณงานออกก าลังกายรวมทั้งหมด 650 บาท 
6. ระดับความส าเร็จ 

7. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   
- 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 เด็กรู้จักดูแลสุขภาพ สุขภาพร่างกายให้แข็งแรง มีน้ าหนัก – ส่วนสูงสมส่วนตามเกณฑ์อนามัย
กระทรวงสาธารณสุข และรักการออกก าลังกาย 
 

 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ด้านปริมาณ 
        เด็กร้อยละ 90 ได้รับการอบรมเกี่ยวกับสุขนิสัย
ที่ดีในการรับประทานอาหาร ตามหลักโภชนาการ 
และรู้จักการออกก าลังกาย 
ด้านคุณภาพ 
         เด็กมีน้ าหนัก ส่วนสูง สมส่วนตามเกณฑ์
อนามัยกระทรวงสาธารณสุข รู้จักดูแลสุขภาพและรัก
การออกก าลังกาย  

 
- การสังเกต 
 
 
 
- ส ารวจสอบถาม 
 

 
- แบบสังเกต  
- บันทึกน้ าหนัก-ส่วนสูง 
- บันทึกการออกก าลังกาย 
 
- แบบสอบถาม 
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ชื่อโครงการ   หนูน้อยสุขภาพดี      งานบริการห้องพยาบาล 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2561 – 2565 
กลยุทธ์ที่  1   คุณภาพของเด็ก 
เป้าหมายที่  1   เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแล 
    ความปลอดภัย 
แผนปฏิบัติงานอภิบาลและประกาศข่าวดี  สังฆมณฑลราชบุรี  ยุทธศาสตร์ 4.1 โครงการกิจกรรมที่ 3 
กลุ่มงานทีร่ับผิดชอบ  กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานกิจการนักเรียน) 
หัวหน้างาน   นางสาววรรณา  วังกาญจน์สิริกุล 
ลักษณะงาน   ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  14 มิถุนายน 2564  - 28 กุมภาพันธ์ 2565 
สถานที่ด าเนินการ  โรงเรียนธีรศาสตร์ 

1. หลักการและเหตุผล 
การจัดการศึกษาการจัดการศึกษาของโรงเรียนธีรศาสตร์ระดับการศึกษาปฐมวัยสอดคล้องกับ

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ปีพุทธศักราช 2560 และหลักสูตรสถานศึกษาที่มุ่งเน้นให้เด็กมีพัฒนาการด้าน
ร่างกายที่เหมาะสมตามวัย สุขภาพร่างกายให้มีความสมบูรณ์แข็งแรง เป็นปัจจัยที่ส าคัญในการด าเนินชีวิต 
การพัฒนาสุขภาพอนามัยจะต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดตั้งแต่เตรียมอนุบาล อนุบาล 1 – อนุบาล 3 การ
บริการห้องพยาบาลภายในโรงเรียน เป็นสิ่งส าคัญที่สามารถช่วยเหลือเด็กในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อน
การส่งต่อถึงมือแพทย์  

2. วัตถุประสงค์ 
 - เพ่ือให้เด็กได้รับการบริการปฐมพยาบาลเบื้องต้นอย่างเหมาะสม 

3. เป้าหมาย 
ด้านปริมาณ - เด็กร้อยละ 90 ได้รับการบริการปฐมพยาบาลเบื้องต้นอย่างเหมาะสม 
ด้านคุณภาพ - เด็กได้รับการดูแล การบริการปฐมพยาบาลเบื้องต้น อย่างเหมาะสมและมี 

  สุขภาพที่ดีขึ้น 

4.การด าเนินงาน / กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา และผู้รับผิดชอบ 
งาน / กิจกรรม วิธีด าเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
งานบริการห้อง
พยาบาล 
 
 
 
 

1 ประชุมวางแผนงาน ก าหนดการจัด 
   กิจกรรม 
2 ด าเนินการตามแผน 

- กิจกรรมให้บริการการปฐมพยาบาล
เบื้องต้น 

- ตรวจสอบวันหมดอายุของยา 
- ตรวจสอบสถิติของเด็กที่เข้าใช้

บริการห้องพยาบาล 

650 
 
 
 
 

 

มิ.ย.64 
 

มิ.ย.64-ก.พ.65 
 
 
 
 
 

นางสาววรรณา 
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งาน / กิจกรรม วิธีด าเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
- การจัดซื้อยาและอุปกรณ์การ

รักษาพยาบาล 
- จัดท าบันทึกการใช้ยาและสรุปการ

ใช้ยา 
3 ประเมินผล 

- ประเมินผลแบบประเมินความพึง
พอใจงานบริการห้องพยาบาล 

4 สรุป 
-  สรุปผลและรายงานการประเมิน

งานบริการห้องพยาบาล 

 
 
 
 

ก.พ.65 
 
 

ก.พ.65 

5. งบประมาณ 
 งบประมาณ 650 บาท 
6. ระดับความส าเร็จ 

7. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   
 -  

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
เด็กได้รับการดูแล การบริการปฐมพยาบาลเบื้องต้น อย่างเหมาะสมและมีสุขภาพที่ดีขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ด้านปริมาณ 
    - เด็กร้อยละ 90 ได้รับการบริการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
อย่างเหมาะสม 
ด้านคุณภาพ 
    - เด็กได้รับการดูแล การบริการปฐมพยาบาลเบื้องต้น อย่าง
เหมาะสมและมีสุขภาพท่ีดีขึ้น 

 
- การสังเกต 
 
 
- การสังเกต 

 
- แบบประเมิน 
- บันทึกการจ่ายยา 
 
- แบบประเมิน 
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ชื่อโครงการ   รู้เวลา มารยาทดี มีระเบียบ 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2561 – 2565 
กลยุทธ์ที่  1   คุณภาพของเด็ก 
เป้าหมายที่  3   เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกที่ดีของ 

สังคม 
แผนปฏิบัติงานอภิบาลและประกาศข่าวดี  สังฆมณฑลราชบุรี  ยุทธศาสตร์ 3.4 โครงการกิจกรรมที่ 2, 3 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานกิจการนักเรียน) 
หัวหน้าโครงการ   นางผ่องพรรณ     สู้เสงี่ยม 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  14 มิถุนายน 2564  - 28 กุมภาพันธ์ 2565 
สถานที่ด าเนินการ  แผนกอนุบาล 
1. หลักการและเหตุผล 

การจัดการศึกษามุ่งเน้นให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ -จิตใจ สังคมและสติปัญญาที่
เหมาะสมกับวัย โดยเฉพาะด้านสังคม พัฒนาคุณภาพคนไทยทุกช่วงวัย สอดแทรกการพัฒนาคนด้วย
กระบวนการเรียนรู้ที่เสริมสร้างวัฒนธรรมการเกื้อกูลและปลูกฝังการพร้อมรับฟังความคิดเห็นจากผู้อ่ืน และ
จิตใจที่มีคุณธรรม มีระเบียบวินัย สร้างจิตส านึกให้คนไทยมีความรับผิดชอบต่อตนเอง ในเรื่องการตรงต่อ
เวลา และมีมารยาทเหมาะสมตามวัย สามารถปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทยได้อย่างเหมาะสม มีระเบียบใน
การแต่งกาย การเข้าแถว การเดินแถวตามระเบียบของทางโรงเรียน 
2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้เด็กมีความรับผิดชอบมาโรงเรียนได้ทันเวลา  
 2. เพ่ือให้เด็กมีวินัย ปฏิบัติตามกฎของห้องเรียนและโรงเรียนได้  

3. เพ่ือให้เด็กมีมารยาทในการพูด การฟัง  
 4. เพ่ือให้เด็กมีมารยาทในการไหว้และการแสดงความเคารพผู้ใหญ่  
 5. เพ่ือให้เด็กประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ  
 6. เพ่ือให้เด็กมีระเบียบวินัยในการเข้าแถว เดินแถว และการแต่งกายได้ถูกต้องตามระเบียบของ 

    โรงเรียน  
 7. เพ่ือให้เด็กมีระเบียบวินัย เชื่อฟังค าสั่งสอนของพ่อแม่ครูอาจารย์  
3. เป้าหมาย 

ด้านปริมาณ 
- เด็กร้อยละ 90 มีความรับผิดชอบต่อการมาโรงเรียนและปฏิบัติตามกฎระเบียบของ

โรงเรียน 
- เด็กร้อยละ 90 ได้รับการฝึกเกี่ยวกับมารยาทที่ถูกต้องตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตน

นับถือ 
- เด็กร้อยละ 90 ได้รับการฝึกเกี่ยวกับระเบียบการแต่งกายของโรงเรียนระเบียบในการเข้า

แถวและเดินแถว การปฏิบัติตามกฎของห้องเรียนและโรงเรียน 
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ด้านคุณภาพ 
- เด็กมีวินัย มีความรับผิดชอบมาโรงเรียนได้ทันเวลา ปฏิบัติตามกฎของห้องเรียนและ

โรงเรียนได ้
- เด็กมีมารยาทในการพูด การฟัง การไหว้ การแสดงความเคารพผู้ใหญ่ และประพฤติตน

ตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือมากขึ้น 
- เด็กมีความรับผิดชอบในเรื่องการแต่งกาย มีวินัย รู้จักการรอคอยตามล าดับ และปฏิบัติ

ตามกฎระเบียบของห้องเรียนและโรงเรียน 
4. การด าเนินงาน / กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา และผู้รับผิดชอบ 
งาน / กิจกรรม วิธีด าเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
งานตรงต่อเวลา 
 

1. ประชุมวางแผนงาน  
- ก าหนดการจัดกิจกรรม 

2. ด าเนินการตามแผน 
- กิจกรรมอบรมเด็กเกี่ยวกับการตรง 
  ต่อเวลาในการมาโรงเรียน 
- กิจกรรมจัดท าแบบบันทึกการมาสาย 
  ของเด็ก 
- กิจกรรมจัดท าแบบบันทึกการลา  
  ของเด็ก 

3. ประเมินผล 
- แบบส ารวจงานตรงต่อเวลา 

4. สรุปผล 
- สรุปผลและรายงานการประเมิน 
  งานตรงต่อเวลา 

650 
 

มิ.ย.64 
 
 

มิ.ย.64-ก.พ.65 
 
 
 
 
 

ก.พ.65 
 

ก.พ.65 

นางพรกมล 
 

ง า น เ ด็ ก ดี มี
มารยาท 

1. ประชุมวางแผนงาน 
- ก าหนดการจัดกิจกรรม 

2. ด าเนินการตามแผน 
- กิจกรรมอบรมและฝึกมารยาทไทย 
  ให้กับเด็ก 
- กิจกรรมจัดบอร์ดมารยาทไทย 
- กิจกรรมคัดเลือกเด็กดีมีมารยาท 
- กิจกรรมมอบเกียรติบัตรให้กับเด็ก 
  ที่ได้รับคัดเลือกเป็นเด็กดีมีมารยาท 

3. ประเมินผล 
- แบบประเมินความพึงพอใจงาน 
  เด็กดีมีมารยาท 

4. สรุป 
- สรุปผลและรายงานผลการ ประเมิน 
  งานเด็กดีมีมารยาท 

450 
 

มิ.ย.64 
 

มิ.ย.64-ก.พ.65 
 
 
 
 
 
 

ก.พ.65 
 
 

ก.พ.65 
 

นางผ่องพรรณ 
 

งานระเบียบดีมี
เสน่ห์ 

1. ประชุมวางแผนงาน ก าหนดการจัด
กิจกรรม 

450 
 

มิ.ย.64 
 

นางผ่องพรรณ 
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งาน / กิจกรรม วิธีด าเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
2. ด าเนินการตามแผน 

- กิจกรรมอบรมให้ความรู้กับเด็ก  
  เรื่องระเบียบต่างๆ ของโรงเรียน  
  การแต่งกายและการปฏิบัติตาม 
  กฎของห้องเรียนและโรงเรียน 
- กิจกรรมการเข้าแถวและเดินแถว 

3. ประเมินผลความพึงพอใจงานระเบียบดี
มีเสน่ห์  

4. สรุปผลและรายงานการประเมินงาน
ระเบียบดีมีเสน่ห์ 

 
 
 
 
 
 
 

มิ.ย.64-ก.พ.65 
 
 
 
 
 

ก.พ.65 
 

ก.พ.65 

 
 
 
 
 
 

5. งบประมาณ 
 งบประมาณโครงการรู้เวลา มารยาทดี มีระเบียบรวมทั้งหมด  1,550 บาท 
6. ระดับความส าเร็จ 

 

 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ด้านปริมาณ 
งานตรงต่อเวลา 
        เด็กร้อยละ 90 มีความรับผิดชอบต่อการมา
โรงเรียนและปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน 
งานเด็กดีมีมารยาท 
        เด็กร้อยละ 90 ได้รับการฝึกเกี่ยวกับมารยาทที่
ถูกต้องตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ 
งานระเบียบดีมีเสน่ห์ 
        เด็กร้อยละ 90 ได้รับอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
ระเบียบการแต่งกายของโรงเรียนระเบียบในการเข้า
แถวและเดินแถว การปฏิบัติตามกฎของห้องเรียนและ 
ด้านคุณภาพ 

1. เด็กมีวินัย มีความรับผิดชอบมาโรงเรียนได้
ทันเวลา ปฏิบัติตามกฎของห้องเรียนและ
โรงเรียนได้ 

2. เด็กมีมารยาทในการพูด  การฟัง  การไหว้ การ 
แสดงความเคารพผู้ใหญ่ และประพฤติตนตาม
วัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือมากขึ้น 

3. เด็กมีความรับผิดชอบในเรื่องการแต่งกาย มี
วินัย รู้จักการรอคอยตามล าดับ และปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบของห้องเรียนและโรงเรียน 

 
- แบบสังเกต 
 
 
- การสังเกต 
 
 
- การสังเกต 
 
 
 
- แบบสังเกต 
 
 
- การสังเกต 
 
 
- การสังเกต 
 

 
- แบบประเมิน 
 
 
- แบบประเมิน 
 
 
- แบบประเมิน 
 
 
 
- แบบประเมิน 
 
 
- แบบประเมิน 
 
 
- แบบประเมิน 
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7. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   
 -  

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 เด็กมีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงของโรงเรียนและโรงเรียนมี
มารยาทที่ดีและปฏิบัติตามวัฒนธรรมไทยได้อย่างเหมาะสม 
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ชื่อโครงการ   รู้เวลา มารยาทดี มีระเบียบ งานตรงต่อเวลา 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2561 – 2565 
กลยุทธ์ที่  1   คุณภาพของเด็ก 
เป้าหมายที่  3   มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 
แผนปฏิบัติงานอภิบาลและประกาศข่าวดี  สังฆมณฑลราชบุรี  ยุทธศาสตร์ 3.4 โครงการกิจกรรมที่ 2, 3 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานกิจการนักเรียน) 
หัวหน้างาน   นางพรกมล  แสงสุระธรรม 
ลักษณะงาน   ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  14 มิถุนายน 2564  - 28 กุมภาพันธ์ 2565 
สถานที่ด าเนินการ  แผนกอนุบาล 

1. หลักการและเหตุผล 
การจัดการศึกษามุ่งเน้นให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ -จิตใจ สังคมและสติปัญญาที่

เหมาะสมกับวัย โดยเฉพาะด้านสังคม เพ่ือเสริมสร้างให้ทุกคนมีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ สอดแทรก
การพัฒนาคนด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่เสริมสร้างวัฒนธรรมการเกื้อกูลและปลูกฝังการพร้อมรับฟังความ
คิดเห็นจากผู้อ่ืน และจิตใจที่มีคุณธรรม มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา สร้างจิตส านึกให้คนไทยมีความ
รับผิดชอบต่อตนเอง  

2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้เด็กมีความรับผิดชอบมาโรงเรียนได้ทันเวลา  
 2. เพ่ือให้เด็กมีวินัย ปฏิบัติตามข้อตกลงในห้องเรียนและกฎ ระเบียบโรงเรียน  

3. เป้าหมาย 
ด้านปริมาณ เด็กร้อยละ 90 มีความรับผิดชอบต่อการมาโรงเรียนและปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ของโรงเรียน 
ด้านคุณภาพ เด็กมีวินัย มีความรับผิดชอบมาโรงเรียนได้ทันเวลา ปฏิบัติตามข้อตกลงใน

ห้องเรียนและกฎระเบียบโรงเรียน 

4. การด าเนินงาน / กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา และผู้รับผิดชอบ 
งาน / กิจกรรม วิธีด าเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
งานตรงต่อเวลา 
 
 
 
 

1. ประชุมวางแผนงาน  
- ก าหนดการจัดกิจกรรม 

2. ด าเนินการตามแผน 
    - ครูประจ าชั้นชี้แจงเหตุผลการมา 
      โรงเรียนให้ตรงต่อเวลาให้ 
      ผู้ปกครองรับทราบ 

- กิจกรรมจัดท าแบบบันทึกการมา 
  สายของเด็ก 

650 
 
 

 

มิ.ย.64 
 

มิ.ย.64-ก.พ.65 
 
 
 
 
 

นางพรกมล 
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3. ประเมินผล 
- ประเมินผลแบบส ารวจงานตรง  
  ต่อเวลา 

4. สรุป 
- สรุปผลและรายงานการประเมิน 
  งานตรงต่อเวลา 

ก.พ.65 
 
 

ก.พ.65 
 

5. งบประมาณ 650 บาท 
6. ระดับความส าเร็จ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ด้านปริมาณ 
       เด็กร้อยละ 90 มีความรับผิดชอบต่อการ
มาโรงเรียนและปฏิบัติตามกฎระเบียบของ
โรงเรียน 
ด้านคุณภาพ 
        เด็กมีวินัย มีความรับผิดชอบมาโรงเรียน
ได้ทันเวลา ปฏิบัติตามข้อตกลงในห้องเรียนและ
กฎระเบียบโรงเรียน 

 
- การสังเกต 
 
 
 
- การสอบถาม 

 
- แบบสังเกต 
- บันทึกการมาสาย 
 - สถิติการมาเรียน 
 
- แบบสอบถาม 

7. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   
-  

8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
นักเรียนมีวินัยและมีความรับผิดชอบตรงต่อเวลา การมาสายน้อยลง และรู้จักใช้เวลาได้อย่าง 

ถูกต้อง 
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ชื่อโครงการ   รู้เวลา มารยาทดี มีระเบียบ งานเด็กดีมีมารยาท 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2561 – 2565 
กลยุทธ์ที่  1   คุณภาพของเด็ก 
เป้าหมายที่  3   มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 
แผนปฏิบัติงานอภิบาลและประกาศข่าวดี  สังฆมณฑลราชบุรี  ยุทธศาสตร์ 3.4 โครงการกิจกรรมที่ 2, 3 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานกิจการนักเรียน) 
หัวหน้างาน   นางผ่องพรรณ    สู้เสงี่ยม 
ลักษณะงาน   ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  14 มิถุนายน 2564  - 28 กุมภาพันธ์ 2565 
กลุ่มงานรับผิดชอบ  กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานกิจการนักเรียน) 
สถานที่ด าเนินการ  แผนกอนุบาล 

1. หลักการและเหตุผล 
การจัดการศึกษามุ่งเน้นให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคมและสติปัญญาที่เหมาะสมกับ

วัย โดยเฉพาะด้านสังคม โดยสอดแทรกพัฒนาคนด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่เสริมสร้างวัฒนธรรมการเกื้อกูลพัฒนา
ทักษะให้คนมีการเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต ปลูกฝังการพร้อมรับฟังความคิดเห็นจากผู้อ่ืน มีจิตใจที่มีคุณธรรม และ
มารยาทที่ดีงามในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นมารยาทการไหว้ การแสดงความเคารพผู้ใหญ่ การเดินผ่านผู้ใหญ่ มีวินัย
ในตนเอง เชื่อฟังค าสั่งสอนของพ่อแม่ ครู อาจารย์ ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทย เพ่ือด ารงรักษาความเป็นไทย 
ซึ่งจะส่งผลให้เด็กที่จะเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ในอนาคต ได้รู้จักมารยาทไทยที่ถูกต้อง และควรส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ 
ฝึกให้เด็กมีความกล้าแสดงออกมากขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้เด็กมีมารยาทที่ดีในสังคม  
 2. เพ่ือให้เด็กมีความซื่อสัตย์สุจริต ช่วยเหลือแบ่งปัน  
 3. เพ่ือให้เด็กประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ  
 4. เพ่ือให้เด็กเล่นและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้  

3. เป้าหมาย 
ด้านปริมาณ เด็กร้อยละ 90 ได้รับการฝึกอบเกี่ยวกับมารยาทที่ถูกต้องตามวัฒนธรรมไทย  

และศาสนาที่ตนนับถือ 
ด้านคุณภาพ เด็กมีมารยาทที่ดีในสังคม มีความซื่อสัตย์สุจริต ช่วยเหลือแบ่งปัน ประพฤติตนตาม

วัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ สามารถเล่นและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้  
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4.การด าเนินงาน / กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา และผู้รับผิดชอบ 

5. งบประมาณ 
งบประมาณงาน   450  บาท 

6. ระดับความส าเร็จ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ด้านปริมาณ 
       เด็กร้อยละ 90 ได้รับการมารยาทที่ถูกต้องตามวัฒนธรรม
ไทยและศาสนาที่ตนนับถือ 
ด้านคุณภาพ 
       เด็กมีมารยาทที่ดีในสังคม มีความซื่อสัตย์สุจริต ช่วยเหลือ
แบ่งปัน ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ 
สามารถเล่นและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

 
- การสังเกต 
 
 
- การสอบถาม 

 
- แบบสังเกต  
 
 
- แบบสอบถาม 

7.  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   -  

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 เด็กมีมารยาทที่ดีในการไหว้ การพูด การฟัง การเดินผ่านผู้ใหญ่ได้ถูกต้องสวยงาม การแสดงมารยาทตาม
วัฒนธรรมไทยและการปฏิบัติตนตามหลักศาสนา 

  
 
 

 
 

งาน / กิจกรรม วิธีด าเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ง า น เ ด็ ก ดี มี
มารยาท 
 
 
 
 

1. ประชุมวางแผนงานก าหนดการจัด
กิจกรรม 

2. ด าเนินการตามแผน 
- กิจกรรมฝึกมารยาท ไทยให้กับเด็ก 
- กิจกรรมคัดเลือกเด็กดีมีมารยาท 
- กิจกรรมมอบเกียรติบัตรให้กับเด็ก 
  ที่ได้รับคัดเลือกเป็นเด็กดีมีมารยาท 

3. ประเมินผล 
- แบบประเมินความพึงพอใจงานเด็ก 
  ดีมีมารยาท 

4. สรุป 
- สรุปและรายงานผลการประเมิน 
  งานเด็กดีมีมารยาท 

450 
 
 
 
 

มิ.ย.64 
 

มิ.ย.64-ก.พ.65 
 
 
 
 

ก.พ.65 
 
 

ก.พ.65 
 

นางผ่องพรรณ 
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ชื่อโครงการ   รู้เวลา มารยาทดี มีระเบียบ งานระเบียบดีมีเสน่ห์ 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2561 – 2565 
กลยุทธ์ที่  1   คุณภาพของเด็ก 
เป้าหมายที่  3   มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 
แผนปฏิบัติงานอภิบาลและประกาศข่าวดี  สังฆมณฑลราชบุรี  ยุทธศาสตร์ 3.4 โครงการกิจกรรมที่ 2, 3 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานกิจการนักเรียน) 
หัวหน้างาน   นางผ่องพรรณ   สู้เสงี่ยม 
ลักษณะงาน   ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  14 มิถุนายน 2564  - 28 กุมภาพันธ์ 2565 
สถานที่ด าเนินการ  แผนกอนุบาล 
1. หลักการและเหตุผล 

การจัดการศึกษามุ่งเน้นให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคมและสติปัญญาที่เหมาะสมกับ
วัย โดยเฉพาะด้านสังคมเพ่ือเสริมสร้างให้ทุกคนมีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ เชื่อฟังค าสั่งสอนของพ่อแม่ ครู 
อาจารย์ ปลูกฝังการพร้อมรับฟังความคิดเห็นจากผู้อ่ืน และจิตใจที่มีคุณธรรม มีระเบียบวินัยสร้างจิตส านึกให้คน
ไทยมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีระเบียบวินัยในด้านต่างๆ เช่นระเบียบการแต่งกาย อีกทั้งยังช่วยเสริมสร้าง
บุคลิกภาพของนักเรียน 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้เด็กมีระเบียบวินัยในการเข้าแถว เดินแถว และการแต่งกายได้ถูกต้องตามระเบียบของ โรงเรียน  
2. เพ่ือให้เด็กมีระเบียบวินัย เชื่อฟังค าสั่งสอนของพ่อแม่ครูอาจารย์  

3. เป้าหมาย 
ด้านปริมาณ 

เด็กร้อยละ 90 ได้รับการฝึกเรื่องระเบียบการแต่งกายของโรงเรียนระเบียบในการเข้าแถวและเดิน
แถว การปฏิบัติตามกฎของห้องเรียนและโรงเรียน 
ด้านคุณภาพ 

เด็กมีความรับผิดชอบในเรื่องการแต่งกาย มีวินัย รู้จักการรอคอยตามล าดับ และปฏิบัติตาม 
กฎระเบียบของห้องเรียนและโรงเรียน 

4. การด าเนินงาน / กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา และผู้รับผิดชอบ 
งาน / กิจกรรม วิธีด าเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
งานระเบียบดีมี
เสน่ห์ 
 

1. ประชุมวางแผนงาน 
- ก าหนดการจัดกิจกรรม 

2. ด าเนินการตามแผน 

450 
 
 

มิ.ย.64 
 

มิ.ย.64-ก.พ.65 

นางผ่องพรรณ 
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- กิจกรรมฝึกเด็กเรื่องระเบียบต่างๆ  
  ของโรงเรียนการแต่งกายและการ 
  ปฏิบัติตามกฎของห้องเรียนและ 
   โรงเรียน 
- กิจกรรมการเข้าแถวและเดินแถว 

3. ประเมินผล 
- ประเมินผลความพึงพอใจงาน 
  ระเบียบดีมีเสน่ห์ผู้ปกครอง  

4. สรุป 
- สรุปผลและรายงานการประเมิน 
  งานระเบียบดีมีเสน่ห์ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ก.พ.65 
 
 

ก.พ.65 

 
 
 
 
 

5. งบประมาณ 
 งบประมาณงานระเบียบดีมีเสน่ห์รวมทั้งหมด 450 บาท 
6. ระดับความส าเร็จ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ด้านปริมาณ 
        เด็กร้อยละ 90 ได้รับการฝึกเรื่องระเบียบการแต่ง
กายของโรงเรียนระเบียบในการเข้าแถวและเดินแถว 
การปฏิบัติตามกฎของห้องเรียนและโรงเรียน 
ด้านคุณภาพ 
        เด็กมีความรับผิดชอบในเรื่องการแต่งกาย มีวินัย 
รู้จักการรอคอยตามล าดับ และปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ของห้องเรียนและโรงเรียน 

 
- การสังเกต 
 
 
 
- การสอบถาม 

 
- แบบสังเกต 
 
 
 
- แบบสอบถาม 

7. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   
 -  

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
เด็กปฏิบัติได้ถูกต้องตามกฎระเบียบของโรงเรียน 
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ชื่อโครงการ   สิ่งแวดล้อมสร้างสรรค์อนุบาลน่าอยู่ 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2561 - 2565 
กลยุทธ์ที ่ 1    คุณภาพของเด็ก 
กลยุทธ์ที ่ 2    กระบวนการบริหารและการจัดการ 
เป้าหมายที่  1   มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดีและดูแลความปลอดภัยของ  
                                          ตนเองได ้
เป้าหมายที่  3   มีพัฒนาการด้านสังคม  ช่วยเหลือตนเอง  และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 
เป้าหมายที่  8                     จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัยและเพียงพอ 
แผนปฏิบัติงานอภิบาลและประกาศข่าวดี  สังฆมณฑลราชบุรี  ยุทธศาสตร์ 3.7  โครงการกิจกรรมที่ 12  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มงานบริหารทั่วไป ( งานอาคารสถานที่ ) 
หัวหน้าโครงการ   นางสมใจ    รัตนพรชัย 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  14 มิถุนายน 2564 - 28 กุมภาพันธ์ 2565 
สถานที ่   อาคารยอแซฟและอาคารอันนา 

1. หลักการและเหตุผล 
การจัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการเรียนรู้ของโรงเรียนให้มีความสุขทั้ง

ทางด้านร่างกาย  สังคม อารมณ์ – จิตใจ และสติปัญญาดังนั้นการจัดสภาพแวดล้อมทั้งภายใน – ภายนอกซึ่งเป็น
แหล่งการเรียนรู้อย่างหนึ่งเพ่ือเป็นการปลูกจิตส านึกให้กับเด็กและได้รู้จักคุณค่าและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่าง
รวดเร็วเน้นกานพัฒนาและสังคมการเรียนรู้จากการจัดกิจกรรมผลปรากฏว่านักเรียนน าความรู้มาปฏิบัติจริงได้โดย
การเอาใจใส่ดูแลต้นไม้ทั้งในห้องเรียนและบริเวณต่างๆ ของโรงเรียนทั้งในสวนย่อมมีการจัดบอร์ดในแต่ละห้องทุก
ห้องเรียนเพ่ือปลูกจิตส านึกที่ดีให้กับนักเรียนในเรื่องของการรู้จักอนุรักษ์และเห็นคุณค่าสิ่งแวดล้อมโดยมีการ
ประชาสัมพันธ์ของครูประจ าชั้นและครูที่เกี่ยวข้องทุกคนในระดับอนุบาลทราบให้กับนักเรียนมีความรู้และมีการ
น าไปปฏิบัติจริง 
           ดังนั้นกลุ่มงานอาคารสถานที่เห็นว่าการจัดสภาพแวดล้อมจ าเป็นต้องด าเนินต่อในปีการศึกษา 2564 
ต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือให้เด็กมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน  
2.2 เพ่ือหลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพติด  
2.3 เพ่ือให้เด็กมีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟังค าสั่งสอนของพ่อแม่  ครูอาจารย์  
2.4 เพ่ือให้ครจูัดสิ่งแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา   
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3. เป้าหมาย 
ด้านปริมาณ     
       ร้อยละ 90 โรงเรียนได้จัดสภาพแวดล้อมเป็นแหล่งเรียนรู้ พัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและ      
บุคลากรในโรงเรียน                         
ด้านคุณภาพ     

     ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องพึงพอใจต่อการจัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนที่สะอาดและปลอดภัย 

4. การด าเนินงาน/ระยะเวลา และงบประมาณ 
งาน/กิจกรรม วิธีการด าเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

งานห้องเรียนน่า
อยู่ 

1. วางแผน/ประชุม/ประสานงาน 
    -  เสนองานเพ่ือขออนุมัติ 
2. ด าเนินกิจกรรมตามงาน 
    -  กิจกรรมการจัดบรรยากาศในห้องเรียน 
    -  กิจกรรมจัดบอร์ด 
    -  กิจกรรมตรวจห้องเรียน 
3. ประเมินผล 
    -  ประเมินความพึงพอใจ 
4. สรุป 
    -  สรุปผลการด าเนินกิจกรรม 
    -  รายงานประเมินงาน 

450 มิ.ย.64-ก.พ.65 
 
มิ.ย.64-ก.พ.65 

 
 
 

ก.พ.65 
 

ก.พ.65 

นางสมใจ 
 
 

งานรักษ์
สิ่งแวดล้อม 
 

1. วางแผน/ประชุม/ประสานงาน 
    -  เสนองานเพ่ือขออนุมัติ 
2. ด าเนินกิจกรรมตามงาน 
    -  กิจกรรมแยกประเภทของขยะ 
    -  กิจกรรมรักษ์ต้นไม้ 
3. ประเมินผล 
    -  ประเมินความพึงพอใจ 
4. สรุป 
    -  ผลการด าเนินกิจกรรม 
    -  รายงานประเมินงาน 

500 มิ.ย.64-ก.พ.65 
 
มิ.ย.64-ก.พ.65 

 
 

ก.พ.65 
 

ก.พ.65 

นางสาวกานดา 
 
 

งานห้องน้ าน่า
ใช้สบายใจเมื่อ
เข้า 

 
 
 
 
 

1. วางแผน/ประชุม/ประสานงาน 
    -  เสนองานเพ่ือขออนุมัติ 
2. ด าเนินกิจกรรมตามงาน 
    -  กิจกรรมสร้างข้อตกลงร่วมกันในการใช้ 
       ห้องน้ า 
    -  กิจกรรมหนูน้อยจิตอาสา  (อนุบาล 3) 
    -  ตามล าดับห้อง 3/1 – 3/5 
    -  ห้องละ  4 คน  ชาย 2 หญิง 2 

550 มิ.ย.64-ก.พ.65 
 
มิ.ย.64-ก.พ.65 

 
 
 
 
 

นางสมใจ 
นางสาวสมรศรี 
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งาน/กิจกรรม วิธีการด าเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
 
 
 
 

3. ประเมินผล 
    -  ประเมินความพึงพอใจ 
4. สรุป 
    -  ผลการด าเนินกิจกรรม 
    -  รายงานประเมินงาน 

ก.พ.65 
 

ก.พ.65 

งานปลอดภัยไว้
ก่อน 
 

1. วางแผน/ประชุม/ ประสานงาน 
    -  เสนอกิจกรรมเพ่ือขออนุมัติ 
2. ด าเนินงานตามกิจกรรม 
    -  กิจกรรมหนีไฟ 
    -  อบรมเด็กเตรียมการซ้อมหนีไฟ 
    -  กิจกรรมส่งเสริมให้มีการจัดสิ่งอ านวย 
       ความสะดวกเพ่ือพัฒนาเด็กอย่างรอบ 
       ด้าน 
    -  แนะน าวิธีการเล่นร่วมกันอย่างปลอดภัย 
    -  ปฏิบัติตามข้อตกลง  
3. ประเมินผล 
    -  ประเมินความพึงพอใจ 
4. สรุป 
    -  ผลการด าเนินกิจกรรม 
    -  รายงานประเมินงาน 

450 มิ.ย.64-ก.พ.65 
 
มิ.ย.64-ก.พ.65 

 
 
 
 
 
 
 

ก.พ.65 
 

ก.พ.65 

นางสาวเตือนตา 
 

5.   งบประมาณ    1,950 บาท 
6. ระดับความส าเร็จ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
เป้าหมายด้านปริมาณ   
         ร้อยละ 90 โรงเรียนได้จัดสภาพแวดล้อมเป็น
แหล่งเรียนรู้ พัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและบุคลากรใน
โรงเรียน                          
เป้าหมายด้านคุณภาพ     
         ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องพึงพอใจต่อการจัดสภาพแวดล้อม
ภายในโรงเรียนที่สะอาดและปลอดภัย 

 
- ส ารวจข้อมูล 

 
 
 

- ส ารวจข้อมูล 
 

 
- แบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม 
- แบบบันทึกการสังเกต 
- แบบบันทึกส ารวจความพึงพอใจ  
- ใบงาน  
-ภาพกิจกรรม 

7. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง     - 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่สะอาดถูกสุขลักษณะโดยนักเรียนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาทุกคนพึงพอใจใน
สภาพแวดล้อมในโรงเรียน 
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ชื่อโครงการ     สิ่งแวดล้อมสร้างสรรค์อนุบาลน่าอยู่ งานห้องเรียนน่าอยู่ 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2561 - 2565 
กลยุทธ์ที ่ 2    กระบวนการบริหารและการจัดการ 
เป้าหมายที่  8                     จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัยและเพียงพอ 
แผนปฏิบัติงานอภิบาลและประกาศข่าวดี  สังฆมณฑลราชบุรี  ยุทธศาสตร์  3.1  โครงการกิจกรรมที่ 10 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มงานบริหารทั่วไป ( งานอาคารสถานที่ ) 
หัวหน้างาน   นางสาวเตือนตา     แก้วบรรจง 
ลักษณะงาน            ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  14 มิถุนายน 2564 - 28 กุมภาพันธ์ 2565 
สถานที ่   โรงเรียนธีรศาสตร์    ระดับปฐมวัย 

1.หลักการและเหตุผล 
            โรงเรียนเป็นสถานศึกษาที่ให้การศึกษาแก่เยาวชน เพ่ืออบรมบ่มนิสัยให้ทุกคนเป็นคนดี  มีความรู้   มี
คุณธรรม  จริยธรรมสามารถอยู่ ในสังคมได้อย่างมีความสุข   โดยเฉพาะเด็กระดับปฐมวัยเป็นเด็กที่ต้องเตรียม
ความพร้อมที่จะต้องศึกษาในขั้นต่อไป ครูจ าเป็นต้องสร้างองค์ความรู้เพ่ือพัฒนาเด็กทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ 
และสติปัญญา   การจัดสภาพแวดล้อมของห้องเรียนและรอบๆบริเวณห้องเรียนก็เป็นส่วนส าคัญส่วนหนึ่งที่ท าให้
การพัฒนาด้านต่างๆของเด็กได้พัฒนาอย่างสมบูรณ์ทั้งยังเอ้ือให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเกิดประโยชน์
สูงสุดต่อเด็ก   เพราะสภาพแวดล้อมดี มีผลต่อการจัดการเรียนการสอนเป็นอย่างมากตลอดจนมีผลต่อการ
พัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ  สติปัญญา  อารมณ์   และสังคมด้วย  โรงเรียนธีรศาสตร์จึงได้ท าโครงการ
ห้องเรียนน่าอยู่ข้ึน เพ่ือจัดหาสื่อเพ่ือการเรียนการสอนและวัสดุอุปกรณ์ตกแต่งห้องเรียนและบริเวณรอบห้องเรียนมี
บรรยากาศที่ด ี น่าอยู่ ตลอดจนเกิดประโยชน์ใช้สอยทั้งด้านการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมทักษะ 

2. วัตถุประสงค์ 
             1.  เพ่ือจัดสิ่งอ านวยความสะดวกและพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน        

3. เป้าหมาย 
  ด้านปริมาณ       ครูร้อยละ 90  โรงเรียนได้จัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียนให้เหมาะสมกับวัยของเด็ก 
  ด้านคุณภาพ      สภาพแวดล้อมภายในอาคารที่เอ้ือต่อการเรียนรู้สะอาดปลอดภัย   มีวัสดุ      
                       อุปกรณ์และพ้ืนที่ในการจัดกิจกรรมเพียงพอกับความต้องการและความสนใจเด็ก 
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4. การด าเนินงาน/ระยะเวลา และงบประมาณ 
กิจกรรม          วิธีการด าเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา     ผู้รับผิดชอบ 

การจัดบรรยากาศใน
ห้องเรียน 
 

1.วางแผน/ประชุม/ประสานงาน 
- เสนอกิจกรรมเพ่ือขออนุมัติ 

2. ด าเนินกิจกรรม 
- ประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติการจัด

บรรยากาศภายในห้องเรียน 
- ตกแต่งห้องเรียนให้สวยงาม/

สะอาด 
- มีอากาศถ่ายเทสะดวกมีแสงสว่าง

เพียงพอ 
- จัดมุมการเรียนรู้ต่างๆอย่างน้อย 4 

มุม 
3. ประเมินผล 

- ประเมินความพึงพอใจ 
4. สรุป 

- สรุปผลด าเนินกิจกรรม 
- รายงานประเมินงาน 

450 มิ.ย.64-ก.พ.65 
 

มิ.ย.64-ก.พ.65 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ก.พ.65 
 

ก.พ.65 
 

นางสาวเตือนตา 
 

การจัดบอร์ด 
 

1.วางแผน/ประชุม/ประสานงาน 
- เสนอกิจกรรมเพ่ือขออนุมัติ 

2. ด าเนินกิจกรรม 
- จัดบอร์ดในห้องเรียนทุกสัปดาห์

ตามหน่วยการเรียนรู้ 
3. ประเมินผล 

- ประเมินความพึงพอใจ 
 4. สรุป 

- สรุปผลด าเนินกิจกรรม 
- รายงานประเมินงาน 

 มิ.ย.64-ก.พ.65 
 

มิ.ย.64-ก.พ.65 
 
 

 
ก.พ.65 

 
ก.พ.65 

นางสาวเตือนตา 
 

การตรวจห้องเรียน 
 

1.วางแผน/ประชุม/ประสานงาน 
- เสนอกิจกรรมเพ่ือขออนุมัติ 

2. ด าเนินกิจกรรม 
- แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจ

ห้องเรียนสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 
- อนุบาล 1  
- อนุบาล 2 
-   อนุบาล 3 

 มิ.ย.64-ก.พ.65 
 

มิ.ย.64-ก.พ.65 
 
 

 
 
 

นางสาวเตือนตา 
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กิจกรรม          วิธีการด าเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา     ผู้รับผิดชอบ 
 3. ประเมินผล 

- ประเมินความพึงพอใจ 
4. สรุป 

- สรุปผลด าเนินกิจกรรม 
- รายงานประเมินงาน 

 ก.พ.65 
 

ก.พ.65 

 

5. งบประมาณ    450   บาท 
6. ระดับความส าเร็จ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
เป้าหมายด้านปริมาณ     
        ครูร้อยละ 90 โรงเรียนได้จัดสภาพแวดล้อมใน    
  ห้องเรียนให้เหมาะสมกับวัยนักเรียน 
เป้าหมายด้านคุณภาพ     
         โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมภายในอาคารที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้สะอาดปลอดภัย   มีวัสดุอุปกรณ์และพ้ืนที่ใน
การจัดกิจกรรมเพียงพอกับ  ต้องการและความสนใจ
เด็ก 

 
- บันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม 
- บันทึกการสังเกต 
- บันทึกส ารวจความพึงพอใจ 
 
 
 
 

 
-  แบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม 
- แบบบันทึกการสังเกต 
- แบบบันทึกส ารวจความพึงพอใจ  
- ใบงาน 
-ภาพกิจกรรม 
 
 

 7. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
- 

 8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
         โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมน่าอยู่มีวัสดุ อุปกรณ์และพ้ืนที่ในการจัดกิจกรรมอย่างเหมาะสมเพียงพอปลอดภัย 
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ชื่อโครงการ     สิ่งแวดล้อมสร้างสรรค์อนุบาลน่าอยู่   งานรักษ์สิ่งแวดล้อม 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2561 - 2565 
กลยุทธ์ที่  1   คุณภาพของเด็ก 
เป้าหมายที ่ 1     มีพัฒนาการด้านสังคม  ช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 
แผนปฏิบัติงานอภิบาลและประกาศข่าวดี  สังฆมณฑลราชบุรี  ยุทธศาสตร์ 4.3 โครงการกิจกรรมที่  1  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มงานบริหารทั่วไป ( งานอาคารสถานที่ ) 
หัวหน้างาน   นางสมใจ   รัตนพรชัย 
ลักษณะงาน   ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  14 มิถุนายน 2564 - 28 กุมภาพันธ์ 2565 
สถานที ่   บริเวณสนามและอาคารเรียนระดับปฐมวัย 

1. หลักการและเหตุผล 
            การรักษาความสะอาด สภาพแวดล้อมของโรงเรียนให้น่าอยู่ โดยเร่งสร้างภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยงและเสริม
รากฐานของประเทศต่างๆ ให้เข้มแข็งควบคู่ไปกับการพัฒนาคนและสังคมไทยให้มีคุณภาพ รวมทั้งสร้างโอกาสทาง
เศรษฐกิจด้วยฐาน ความรู้และความคิดสร้างสรรค์บนพ้ืนฐานการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
น าไปสู่การพัฒนาประเทศที่มั่นคงและยั่งยืนในการควบคุมและลดมลพิษ มุ่งลดปริมาณมลพิษทางอากาศ เพ่ิม
ประสิทธิภาพการจัดการขยะและน้ าเสียของชุมชนพัฒนาระบบการจัดการของเสียทางโรงเรียนได้สร้างความเข้าใจ
ที่ดีเกี่ยวกับการเก็บขยะทิ้งขยะให้ถูกต้องเพ่ือนักเรียนรู้คุณค่าของการรักษาความสะอาดซึ่งท าให้สภาพแวดล้อม
ของโรงเรียนน่าอยู่ 

2. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน  

3. เป้าหมาย 
ด้านปริมาณ     เด็กร้อยละ 90 ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม  

        ด้านคุณภาพ โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะมีถังขยะที่สะอาดอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี 

4. การด าเนินงาน/ระยะเวลา และงบประมาณ 
งาน/กิจกรรม วิธีการด าเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

งานรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

1. วางแผน/ประชุม/ประสานงาน 
    -  เสนองานเพ่ือขออนุมัติ 
2. ด าเนินกิจกรรมตามงาน 
    -  กิจกรรมแยกประเภทของขยะ 
    -  กิจกรรมรักษ์ต้นไม ้
3. ประเมินผล 
    -  ประเมินความพึงพอใจ 

500 มิ.ย.64-ก.พ.65 
 

มิ.ย.64-ก.พ.65 
 
 

ก.พ.65 
 

นางสมใจ 
นางสาวกานดา 
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งาน/กิจกรรม วิธีการด าเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
4. สรุป 
    -  ผลการด าเนินกิจกรรม 
    -  รายงานประเมินงาน 

ก.พ.65 

5. งบประมาณ       500   บาท 
6. ระดับความส าเร็จ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
เป้าหมายด้านปริมาณ    
        เด็กร้อยละ  90 ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 
เป้าหมายด้านคุณภาพ 
        โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะมีถัง
ขยะที่สะอาดอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี 

 
- บันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม 
- บันทึกการสังเกต 
- บันทึกส ารวจความพึงพอใจ 
 
 

 
- แบบบันทึกการเข้า 
  ร่วมกิจกรรม 
- แบบบันทึกการสังเกต 
- แบบบันทึกส ารวจความ 
  พึงพอใจ  

7. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
- 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
         โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่สะอาดถูกสุขลักษณะโดยนักเรียนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาทุกคนพอใจใน
สภาพแวดล้อมในโรงเรียน 
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ชื่อโครงการ     สิ่งแวดล้อมสร้างสรรค์ อนุบาลน่าอยู่   งานปลอดภัยไว้ก่อน 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2561 - 2565 
กลยุทธ์ที่  1   คุณภาพของเด็ก 
เป้าหมายที ่ 1     มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดีและดูแลความปลอดภัยของ  
                                          ตนเองได ้
แผนปฏิบัติงานอภิบาลและประกาศข่าวดี  สังฆมณฑลราชบุรี  ยุทธศาสตร์  3.4  โครงการกิจกรรมที่  5  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มงานบริหารทั่วไป ( งานอาคารสถานที่ ) 
หัวหน้างาน   นางสาวเตือนตา     แก้วบรรจง 
ลักษณะงาน   ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  14 มิถุนายน 2564 - 28 กุมภาพันธ์ 2565 
สถานที ่   โรงเรียนธีรศาสตร์    ระดับปฐมวัย 
1. หลักการและเหตุผล 
         การจัดสภาพแวดล้อมภายในอาคารให้ปลอดภัยต่อผู้เรียนโดยเร่งสร้างภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยงและเสริม
รากฐานของประเทศด้านต่างๆให้เข้มแข็งควบคู่ไปกับการพัฒนาและสังคมไทยให้มีคุณภาพมีโอกาสเข้าถึง
ทรัพยากร และได้รับประโยชน์จากการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมอย่างเป็นธรรมรวมทั้งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ
ด้วยรากฐานความรู้และความคิดสร้างสรรค์บนพ้ืนฐานการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม น าไปสู่การ
พัฒนาประเทศที่มั่นคงและยั่งยืนในการเตรียมความพร้อมรองรับภัยพิบัติทางธรรมชาติด้วยการจัดท าแผนที่และ
จัดล าดับพ้ืนที่เสี่ยงภัยทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค  และจังหวัด ยกระดับการจัดการภัยพิบัติให้มีประสิทธิภาพและ
ให้มีมาตรฐานตามหลักสากล สนับสนุนภาคเอกชน และจัดท าแผนปฏิบัติการรองรับภัยพิบัติ  ที่อาจจะเกิดขึ้น
ดังนั้นกลุ่มงานบริหารทั่วไปจึงเห็นสมควรที่จะจัดท ากิจกรรมนี้ 
2. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือหลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค  อุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพติด  
3. เป้าหมาย 
          ด้านปริมาณ ร้อยละ 90 โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมภายในอาคาร และนอกอาคารให้ปลอดภัย 

ด้านคุณภาพ สถานศึกษามีระบบป้องกันภัย ระบบฉุกเฉินและแผนการตลอดจนอุปกรณ์ ดับเพลิงที่มี 
คุณภาพ 

4. การด าเนินงาน/ระยะเวลา และงบประมาณ 
งาน/กิจกรรม วิธีการด าเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
หนีไฟ 1.วางแผน/ประชุม / ประสานงาน 

- เสนอกิจกรรมเพ่ือขออนุมัติ 
2 .ด าเนินกิจกรรม 

- ประชุมชี้แจงคุณครูทุกท่านทราบ 
- อบรมเด็กเตรียมการซ้อมหนีไฟ 

450 มิ.ย.64-ก.พ.65 
 

มิ.ย64-ก.พ.65 
 
 

นางสาวเตือนตา 
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งาน/กิจกรรม วิธีการด าเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
- ติดป้ายสัญลักษณ์ทางหนีไฟ 
- ฝึกซ้อมเด็กหนีไฟ 

3. ประเมินผล 
- ประเมินความพึงพอใจ 

4. สรุป 
- ผลการด าเนินกิจกรรม 
- รายงานประเมินงาน 

 
 

ก.พ.65 
 

ก.พ.65 
 

ส่ ง เสริ ม ให้ มี
ก า ร จั ด สิ่ ง
อ านวยความ
ส ะ ด ว ก เ พ่ื อ
พั ฒ น า เ ด็ ก
อย่างรอบด้าน 

1.วางแผน/ประชุม / ประสานงาน 
    -  เสนอกิจกรรมเพื่อขออนุมัติ 
2 .ด าเนินกิจกรรม 
    - แนะน าวิธีการเล่นร่วมกันอย่าง 
      ปลอดภัย 
    - ปฏิบัติตามข้อตกลง 
3. ประเมินผล 
    - ประเมินความพึงพอใจ 
4. สรุป 
    - ผลการด าเนินกิจกรรม 
    - รายงานประเมินงาน 

มิ.ย.64-ก.พ.65 
 

มิ.ย.64-ก.พ.65 
 
 

ก.พ.65 
 

ก.พ.65 
 

นางสาวเตือนตา 
 

5. งบประมาณ   450   บาท 
6. ระดับความส าเร็จ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ด้านปริมาณ      
        ร้อยละ 90 โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมภายใน
อาคาร และนอกอาคาร ให้ปลอดภัย 
ด้านคุณภาพ      
         สถานศึกษามีระบบป้องกันภัย ระบบฉุกเฉิน
และแผนการตลอดจนอุปกรณ์ ดับเพลิงที่มีคุณภาพ 

 
- บันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม 
- บันทึกการสังเกต 
- บันทึกส ารวจความพึงพอใจ 
 
 

 
- แบบบันทึกการเข้า 
  ร่วมกิจกรรม 
- แบบบันทึกการสังเกต 
- แบบบันทึกส ารวจ 
  ความพึงพอใจ  

7. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง       - 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
         เด็กได้รับการฝึกซ้อม และสามารถน าไปปฏิบัติได้และสามารถน าไปใช้เมื่อเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
 
 
 
 
 



โรงเรียนธีรศาสตร์ ระดับปฐมวัย 
ส่วนที่ 3 รายละเอียดโครงการ 

193 

 

 

 
 

ชื่อโครงการ     สิ่งแวดล้อมสร้างสรรค์อนุบาลน่าอยู่   งานห้องน้ าน่าใช้   สบายใจเมื่อเข้า 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2561 - 2565 
กลยุทธ์ที่  1   คุณภาพของเด็ก 
เป้าหมายที ่ 1     มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดีและดูแลความปลอดภัยของ  
                                          ตนเองได ้
แผนปฏิบัติงานอภิบาลและประกาศข่าวดี  สังฆมณฑลราชบุรี  ยุทธศาสตร์ 3.1 โครงการกิจกรรมที่ 10 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มงานบริหารทั่วไป ( งานอาคารสถานที่ ) 
หัวหน้างาน   นางสมใจ   รัตนพรชัย 
ลักษณะงาน   ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  14 มิถุนายน 2564 - 28 กุมภาพันธ์ 2565 
สถานที ่   โรงเรียนธีรศาสตร์    ระดับปฐมวัย 
1. หลักการและเหตุผล 
  การช่วยกันอนุรักษ์และจัดสภาพแวดล้อมใน ห้องน้ า –  ห้องสุขา  ให้น่าใช้บริการห้องน้ าห้องสุขาที่สะอาด
ปราศจากกลิ่นเป็นที่พึงประสงค์ของทุกคน และควรจัดอบรมในการใช้ห้องน้ า – ห้องสุขา ให้กับนักเรียนทุกวันจะ
ช่วยให้เด็กตระหนักว่า ห้องน้ า – ห้องสุขาที่สะอาดปราศจากเชื้อโรคนั้นควรช่วยกันรักษาความสะอาดช่วยกันจัด
สภาพแวดล้อมในห้องน้ า – ห้องสุขาทุกครั้งหลังจากการเข้าออกทุกครั้ง  
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือมีสุขลักษณะในการดูแลสุขภาพของตน  
3. เป้าหมาย 

ด้านปริมาณ     เด็กร้อยละ 90 เข้าร่วมกิจกรรม ห้องน้ าน่าใช้ สบายใจเมื่อเข้า 
ด้านคุณภาพ มีสภาพแวดล้อมภายในอาคารที่เอ้ือต่อการเรียนรู้สะอาดปลอดภัย   มีวัสดุอุปกรณ์และ 
    พ้ืนที่ในการจัดกิจกรรมเพียงพอ 

4. การด าเนินงาน/ระยะเวลา และงบประมาณ 
งาน/กิจกรรม วิธีการด าเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา รับผิดชอบ 

สร้างข้อตกลง
ร่วมกันในการใช้
ห้องน้ า 

1. วางแผน/ประชุม/ประสานงาน 
- เสนองานเพ่ือขออนุมัติ 

2. ด าเนินกิจกรรม 
- ประชุมชี้แจงคุณครูทุกท่านทราบ 
- ครูอบรมเด็กช่วยกันรักษาความ

สะอาดและการใช้ห้องน้ าให้ถูกวิธี 
- แยกห้องน้ าชาย – หญิง 
- ติดป้ายสัญลักษณ์ห้องน้ า ชาย–หญิง 

3. ประเมินผล 

500 มิ.ย.64-ก.พ.65 
 

มิ.ย.64-ก.พ.65 
 
 
 
 
 

ก.พ.65 

นางสมใจ 
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งาน/กิจกรรม วิธีการด าเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา รับผิดชอบ 
- ประเมินความพึงพอใจ 

4 .สรุป 
- ผลการด าเนินกิจกรรม 
- รายงานประเมินงาน 

 
ก.พ.65 

 

หนูน้อยจิตอาสา 
 
 
 
 

1. วางแผน/ประชุม/ประสานงาน 
- เสนองานเพ่ือขออนุมัติ 

2. ด าเนินกิจกรรม 
- ประชุมชี้แจงคุณครูทุกท่านทราบ 
- ครูอบรมเด็กช่วยกันรักษาความ

สะอาดและการใช้ห้องน้ าให้ถูกวิธี 
- นักเรียน ชั้น อนุบาล 3 ช่วยครูดูแล

การใช้ห้องน้ าช่วงระหว่างพัก 
- ตามล าดับห้อง 3/1-3/5 
- ห้องละ 4 คน ชาย 2 หญิง 2 

3. ประเมินผล 
- ประเมินความพึงพอใจ 

4 .สรุป 
- ผลการด าเนินกิจกรรม 
- รายงานประเมินงาน 

มิ.ย.64-ก.พ.65 
 

มิ.ย.64-ก.พ.65 
 
 
 
 
 
 
 

ก.พ.65 
 

ก.พ.65 
 

นางสมใจ 
 
      

5.   งบประมาณ   500  บาท 
6.ระดับความส าเร็จ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ด้านปริมาณ      
       เด็กร้อยละ 90 เข้าร่วมกิจกรรม ห้องน้ าน่าใช้ 
สบายใจเมื่อเข้า   
ด้านคุณภาพ      
       มีสภาพแวดล้อมภายในอาคารที่ เ อ้ือต่อการ
เรียนรู้สะอาดปลอดภัย   มีวัสดุอุปกรณ์และพ้ืนที่ใน
การจัดกิจกรรมเพียงพอ 

 
- บันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม 
- บันทึกการสังเกต 
- บันทึกส ารวจความพึงพอใจ 
 
 
 
 

 
- แบบบันทึกการเข้าร่วม 
  กิจกรรม 
- แบบบันทึกการสังเกต 
- แบบบันทึกส ารวจความ 
  พึงพอใจ  
- ใบงาน 
- ภาพกิจกรรม 

 7. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
- 

 8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
          ผู้ใช้บริการพึงพอใจต่อการจัดสภาพแวดล้อมของห้องน้ าที่ถูกสุขลักษณะเหมาะสมกับวัยและมีจ านวน
เพียงพอต่อการใช้งาน 
 



โรงเรียนธีรศาสตร์ ระดับปฐมวัย 
ส่วนที่ 3 รายละเอียดโครงการ 

195 

 

 
 
 
 
ชื่อโครงการ  จัดซื้อและซ่อมแซมวัสดุ-ครุภัณฑ ์
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2561 – 2565 
กลยุทธ์ที่   2  กระบานการบริหารและการจัดการ                                                
เป้าหมายที ่  8  จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัยและเพียงพอ 
แผนปฏิบัติงานอภิบาลและประกาศข่าวดี  สังฆมณฑลราชบุรี  ยุทธศาสตร์  4.1 ,4.3 โครงการกิจกรรมที่  3 , 4 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานอาคารและสถานที่ 
หัวหน้าโครงการ  นายอนันต์   สัจจาศีล 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  14 มิถุนายน 2564 - 28 กุมภาพันธ์ 2565 
สถานที ่   อาคารยอแซฟและอาคารอันนา 
1. หลักการและเหตุผล 
 มาตรฐานการศึกษาให้สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน พัฒนา
อย่างเต็มศักยภาพ มีการสร้างเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ ให้มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนให้มั่นคงสะอาด
และปลอดภัย มีสิ่งอ านวยความสะอาดพอเพียงอยู่ในสภาพใช้การได้ดี สภาพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้
ส าหรับผู้เรียน อย่างเต็มศักยภาพเพ่ือเน้นให้เร่งสร้างภูมิคุ้มกันที่มีอยู่พร้อมเร่งให้ประเทศเกิดความเข็มแข็งขึ้นเพ่ือ
เตรียมความพร้อมของคน สังคมและระบบเศรษฐกิจการปรับตัวให้รองรับประชาคม โรงเรียนจึงต้องตระหนักและมี
การปรับตัวอย่างเหมาะสมโดยให้ความส าคัญกับการการพัฒนาคนและสังคมไทยให้มีคุณภาพมีโอกาสเข้าถึง
ทรัพยากรและองค์ความรู้สมัยใหม่เพ่ือ น าไปใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
 ดังนั้นเมื่อใช้งานมากๆย่อมมีการช ารุดเสียหาย จึงต้องมีการส ารวจสภาพของวัสดุ ครุภัณฑ์อาคาร
สถานที่ต่างๆ ให้เหมาะสมต่อการใช้งาน และปลอดภัยรวมถึงปลูกฝังให้นักเรียนมีความรับผิดชอบและช่วยกันรักษา
ทรัพย์สมบัติของโรงเรียนจึงมีการบ ารุงรักษาซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งานตลอดเวลา 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือจัดซื้อ  ดูแลรักษาวัสดุครุภัณฑ์ให้อยู่สภาพดีพร้อมใช้งาน 
2. เพ่ือจัดสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน 

3. เป้าหมาย 
ด้านปริมาณ     
  - ร้อยละ 90 ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการและอาคารเรียนได้รับการซ่อมแซม ปรับปรุงให้มีความมั่นคง 
    พร้อมใช้งาน     
  - ร้อยละ 90 มีการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ส าหรับซ่อมแซมปรับปรุงพร้อมใช้งาน 
  - ร้อยละ 90 มีการบันทึกการซ่อมแซมและปรับปรุง 
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ด้านคุณภาพ  
  มีวัสดุ ครุภัณฑ์ที่มีสภาพที่ดีพร้อมใช้งานและเพียงพอกับความต้องการ และบุคลากรช่วยกันดูแล
รักษาวัสดุครุภัณฑ์ให้อยู่ในสถานที่พร้อมใช้งานตลอดปี 

4. การด าเนินงาน กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา และผู้รับผิดชอบ 
งาน/กิจกรรม วิธีด าเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
จัดซื้อ
ซ่อมแซมวัสดุ-
ครุภัณฑ์ 

 

1.วางแผน/ประชุม/ประสานงาน 
    -  เสนอเพ่ือขออนุมัติ 
2.ด าเนินการตามงาน  
    - ครูตรวจเช็ควัสดุ ครุภัณฑ์ที่ช ารุดเสียหาย 
    - ถ้ามีวัสดุครุภัณฑ์เสียหาย ให้เขียนใบแจ้งซ่อม 
      ที่หน้าห้องวิชาการอนุบาล 
    - แจ้งผู้ด าเนินการซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ 
    - ผู้ด าเนินการซ่อมท าการซ่อมเสร็จแล้วจะ 
      ไปเซ็นชื่อแจ้งซ่อมที่หน้าห้องวิชาการอนุบาล 
    - ถ้าต้องการซื้อวัสดุครุภัณฑ์ให้เขียนใบเสนอซื้อ 
      ส่งผู้บริหารเซ็นอนุมัติ 
3.ประเมินผล 
    - เก็บรวบรวมใบแจ้งซ่อม/ใบเสนอซื้อ 
    - บันทึกใบแจ้งซ่อม/ใบเสนอซ้ือ 
    - ท าแบบสอบถามความพึงพอใจ 
4.สรุป 
    - สรุปรายการจัดซื้อและซ่อมแซมวัสดุ 
      ครุภัณฑ์ตลอดปี 
    - สรุปความพึงพอใจ 

16,500 มิ.ย.64-ก.พ.65 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก.พ.65 
 
 
 

ก.พ.65 
 

นายอนันต์ 
 

5. งบประมาณ    16,500  บาท 

6.  ระดับความส าเร็จ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

เป้าหมาย 
ด้านปริมาณ 

- ร้อยละ 90 ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการและอาคารเรียนได้รับ
การซ่อมแซม ปรับปรุงให้มีความมั่นคงพร้อมใช้งาน  

- ร้อยละ 90 มีการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ส าหรับซ่อมแซม
ปรับปรุงพร้อมใช้งาน 

- ร้อยละ 90 มีการบันทึกการซ่อมแซมและปรับปรุง 
ด้านคุณภาพ 
     มีวัสดุ ครุภัณฑ์ที่มีสภาพที่ดีพร้อมใช้งานและเพียงพอกับ 

 
 
- บันทึกการเข้าร่วม 
  กิจกรรม 
- บันทึกการสังเกต 
 
 
 
- บันทึกส ารวจความ 

 
 
- แบบบันทึกการเข้าร่วม 
  กิจกรรม 
- แบบบันทึกการสังเกต 
 
 
 
- แบบบันทึกส ารวจ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
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ความต้องการ และบุคลากรช่วยกันดูแลรักษาวัสดุครุภัณฑ์ให้อยู่
ในสถานที่พร้อมใช้งานตลอดปี 

  พึงพอใจ 
 

  ความพึงพอใจ  
- ใบงาน 

7.  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   ครูผู้สอน ผู้ปกครอง นักเรียน 

8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. เพ่ือให้ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียน มั่นคงสะอาด และปลอดภัย   มีสิ่งอ านวย ความสะดวก    

พอเพียงอยู่ในสภาพใช้การได้ดี สภาพแวดล้อมร่มรื่นและมีแหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน 
2. โรงเรียน มีวัสดุ ครุภัณฑ์อย่างเพียงพอต่อการใช้งาน 
3. บุคลากรช่วยกันดูแลรักษาวัสดุครุภัณฑ์ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้วัสดุครุภัณฑ์ที่ซ่อมแซมแล้วมาใช้              

ประโยชน์                         
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ชื่อโครงการ   หนูน้อยหรรษา 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2561-2565 
กลยุทธ์ที ่ 1    คุณภาพของเด็ก 
กลยุทธ์ที ่ 3   การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
เป้าหมายที่  1   มีพัฒนาการด้านร่างกาย  แข็งแรง  มีสุขนิสัยที่ดี  และดูแลความปลอดภัยของ 

ตนเองได้ 
เป้าหมายที ่ 2   มีพัฒนาการด้านอารมณ์  จิตใจ  ควบคุม  และแสดงออกทางอารมณ์ได้ 
เป้าหมายที่  3   มีพัฒนาการด้านสังคม  ช่วยเหลือตนเอง  และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 
เป้าหมายที่  12   สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง  เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 
แผนปฏิบัติงานอภิบาลและประกาศข่าวดี  สังฆมณฑลราชบุรี  ยุทธศาสตร์ 3.4, 5.2 โครงการกิจกรรมที่ 3 , 2 
หน่วยงานงานที่รับผิดชอบ   กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป  (งานสัมพันธ์ชุมชน) 
หัวหน้าโครงการ           นางสาวยุวดี   บุญมี   
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินงาน              14 มิถุนายน 2564 - 28 กุมภาพันธ์ 2565 
สถานที่ด าเนินการ                 หอประชุมโรงเรียนธีรศาสตร์      

1. หลักการและเหตุผล 
 การศึกษาของนักเรียนระดับปฐมวัยเป็นรากฐานของการพัฒนา  เพ่ือเตรียมความพร้อมในทุกๆด้าน  การ
พัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน  ให้ความส าคัญกับการพัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีภูมิคุ้มกัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงมุ่งพัฒนาคุณภาพของคนไทยทุกช่วงวัย  สอดแทรกการพัฒนาคนด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่
สร้างเสริมวัฒนธรรมที่เกื้อกูลพัฒนาทักษะให้คนมีการเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต  ต่อยอดสู่การสร้างนวัตกรรมที่เกิด
จากการฝึกฝนเป็นความคิดสร้างสรรค์  ปลูกฝังการพร้อมรับฟังความคิดเห็นจากผู้อ่ืน  และจิตใจที่มีคุณธรรม  
ซื่อสัตย์  มีวินัย 
 จากการจัดโครงการหนูน้อยหรรษาในปีการศึกษา 2563 ที่ผ่านมาพบว่าเด็กกล้าแสดงออกมากขึ้น  มีน้ าใจ
เป็นนักกีฬา  เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ  สามารถปฏิบัติตามกติกาของสังคมได้  และได้รับความร่วมมือจากทุก
ฝ่ายในการจัดโครงการหนูน้อยหรรษาเป็นอย่างดี  ดังนั้นผู้รับผิดชอบโครงการจึงเห็นสมควรในการด าเนินการจัด
กิจกรรมโครงการหนูน้อยหรรษาและจะปรับปรุงและพัฒนาการจัดโครงการให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 
2. วัตถุประสงค์ 

1.  เพ่ือส่งเสริมให้เด็กมีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟังค าสั่งสอนของพ่อแม่ ครูอาจารย์  
2. เพ่ือส่งเสริมให้เด็กมีความซื่อสัตย์สุจริต ช่วยเหลือแบ่งปัน  
3. เพ่ือส่งเสริมให้เด็กเล่นและท างานร่วมกันผู้อ่ืนได้  
4. เพ่ือส่งเสริมให้เด็กประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ  
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3. เป้าหมาย 
ด้านปริมาณ  

           -  เด็กร้อยละ 90 เข้าร่วมงานกีฬาภายใน 
                     -  เด็กร้อยละ 90 เข้าร่วมงานวันรื่นเริงคริสต์มาส 
                     -  เด็กร้อยละ 90 เข้าร่วมงานวันเด็ก  

      ด้านคุณภาพ 
-  เด็กมีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย 
-  เด็กร่าเริงแจ่มใสมีความรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง 
-  เด็กมีความมั่นใจและกล้าแสดงออก 
-  เด็กเล่นและท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 

4.  การด าเนินงาน / ระยะเวลา          
งาน/กิจกรรม วิธีการด าเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

งานกีฬาภายใน 1. ประชุมวางแผน/ประสานงาน 
- เสนองานเพ่ืออนุมัติ 

2. ด าเนินกิจกรรม 
- แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
- ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ 
- จัดท าสูจิบัตรในการแข่งขัน 
- คัดเลือกตัวนักกีฬาและก าหนดการฝึกซ้อม 
- ก าหนดการฝึกซ้อมกีฬาตามตาราง 
- จัดกิจกรรมกีฬาภายในตามตาราง 

3. ประเมินงานและประเมินความพึงพอใจ 
4. สรุปผล/รายงานการด าเนินงาน 

31,500 
 

มิ.ย.64 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก.ย.64 
 

นางสาวยุวดี 

 

งานวันรื่นเริง
คริสต์มาส 

1. ประชุมวางแผน/ประสานงาน 
2. เสนองานเพ่ืออนุมัติ 
3. ด าเนินกิจกรรม 

- ประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ 
- ประชุมมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ 
- จัดเตรียมสถานที่และจัดกิจกรรมปฏิบัติงาน 

4. ประเมินงานและประเมินความพึงพอใจ 
5. สรุปผล/รายงานการด าเนินงาน 

500 ธ.ค.64 
 
 

 
 
 

ธ.ค.64 

นางสาวยุวดี 

 

งานวันเด็ก 1. ประชุม/วางแผนงาน/ประสานงาน 
2. เสนองานเพ่ืออนุมัติ 
3. ด าเนินกิจกรรม 

- แจ้งมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบให้บุคลากร 
- จัดบอร์ดให้ความรู้ในห้องเรียนเกี่ยวกับวันเด็ก 

21,500 ม.ค.65 
 

นางสาวยุวดี 
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งาน/กิจกรรม วิธีการด าเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
 - จัดเกมการละเล่นส าหรับเด็ก 

- การแสดงบนเวทีของนักเรียนทั้ง 15 ห้อง 
4. ประเมินผลงานและประเมินความพึงพอใจ 
5. สรุปผล/รายงานการด าเนินงาน 

  
 

ม.ค.65 

 

5. งบประมาณ 53,500  บาท 
6. ระดับความส าเร็จ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ด้านปริมาณ 

1. เด็กร้อยละ 90 เข้าร่วมงานกีฬาภายใน 
2. เด็กร้อยละ 90 เข้าร่วมงานวันรื่นเริงคริสต์มาส 
3. เด็กร้อยละ 90 เข้าร่วมงานวันเด็ก  

ด้านคุณภาพ 
1. เด็กมีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย  
2. เด็กร่าเริงแจ่มใสมีความรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง 
3. เด็กมีความมั่นใจและกล้าแสดงออก  
4. เด็กเล่นและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

 
-สถิติการมาเรียน 
-สถิติการมาเรียน 
-สถิติการมาเรียน 
 
-การสังเกต 
-การสังเกต 
-การสังเกต 
-การสังเกต 

 
-แบบส ารวจสถิติการมาเรียน 
-แบบส ารวจสถิติการมาเรียน 
-แบบส ารวจสถิติการมาเรียน 
 
-แบบสังเกต 
-การสังเกต 
-การสังเกต 
-การสังเกต 

 
7.  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   

ผู้ปกครอง 

8.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
เด็กทุกคนได้รับความสนุกสนาน  กล้าแสดงออกและมีน้ าใจ  รู้แพ้รู้ชนะ  ปฏิบัติตามกติกาได้ถูกต้อง  ร่วม

กิจกรรมอย่างมีความสุข 
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ชื่อโครงการ   หนูน้อยหรรษา    งานกีฬาภายใน 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา   2561-2565 
กลยุทธ์ที่ 1  คุณภาพของเด็ก 
กลยุทธ์ที่ 3  การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ 
เป้าหมายที่ 1  มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดีและดูแลความปลอดภัยของ 
  ตนเองได ้
เป้าหมายที่ 2  มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ 
เป้าหมายที่ 3  มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 
เป้าหมายที่ 12  สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 
แผนปฏิบัติงานอภิบาลและประกาศข่าวดี  สังฆมณฑลราชบุรี  ยุทธศาสตร์ 5.2 โครงการกิจกรรมที่ 2 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มงานบริหารทั่วไป  (งานสัมพันธ์ชุมชน) 
ผู้รับผิดชอบงาน  นางสาวยุวดี    บุญมี   
ลักษณะงาน  ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  14 มิถุนายน 2564– 30 กันยายน 2564 
สถานที่ด าเนินการ  หอประชุมโรงเรียนธีรศาสตร์/ สนามฟุตบอล 
1. หลักการและเหตุผล 

การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน ให้ความส าคัญกับการพัฒนาคุณภาพคนไทยให้
มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงมุ่งพัฒนาคุณภาพคนไทยทุกช่วงวัย สอดแทรกการพัฒนาคนด้วยกระบวนการเรียนรู้
ที่สร้างเสริมวัฒนธรรมที่เกื้อกูลพัฒนาทักษะให้คนมีการเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต ต่อยอดสู่การสร้างนวัตกรรมที่
เกิดจากการฝึกฝนเป็นความคิดสร้างสรรค์ ปลูกฝังการพร้อมรับฟังความคิดเห็นจากผู้อ่ืน และจิตใจที่มีคุณธรรม 
ซื่อสัตย์ มีวินัย 

จากการจัดโครงการหนูน้อยหรรษาในปีการศึกษา 2563 ที่ผ่านมาพบว่าเด็กกล้าแสดงออกมากขึ้น   มี
น้ าใจเป็นนักกีฬา เกิดความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ สามารถปฏิบัติตามกฎกติกาของสังคมได้ และได้รับความ
ร่วมมือจากทุกฝ่าย ในการจัดโครงการหนูน้อยหรรษาเป็นอย่างดี  ดังนั้น ผู้รับผิดชอบโครงการจึงเห็นสมควรในการ
ด าเนินการจัดกิจกรรมโครงการหนูน้อยหรรษาและจะปรับปรุงและพัฒนาการจัดโครงงานให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือส่งเสริมให้เด็กมีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย  
2. เพ่ือส่งเสริมให้เด็กร่าเริงแจ่มใส มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง  
3. เพ่ือส่งเสริมให้เด็กมีความมั่นใจและกล้าแสดงออก  
4. เพ่ือส่งเสริมให้เด็กสามารถควบคุมอารมณ์ตนเองได้เหมาะสมกับวัย  
5 .เพ่ือส่งเสริมให้เด็กรู้จักเล่นและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้  
 



202 แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  2564 
 

3. เป้าหมาย   
ด้านปริมาณ เด็กร้อยละ 90 เข้าร่วมงานกีฬาภายใน 
ด้านคุณภาพ เด็กมีความรักความสามัคคีในหมู่คณะ  รู้จักเคารพกฎกติกาและมีน้ าใจนักกีฬา  

4. การด าเนินงานและระยะเวลา 

งาน/กิจกรรม วิธีด าเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

งานกีฬาภายใน
ระดับปฐมวัย 

1. ประชุมวางแผน/ประสานงาน 
2. ด าเนินกิจกรรม 

- แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
- ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง

รับทราบ 
- จัดท าสูจิบัตรในการแข่งขัน 
- คัดเลือกตัวนักกีฬา 
- ก าหนดการฝึกซ้อมกีฬา 
- ก า ห น ด ก า ร ฝึ ก ซ้ อ ม ข บ ว น

พาเหรดและฝึกซ้อมวงโยธวาทิต 
- จัดกิจกรรมกีฬาภายใน 

3. ประเมินงานและประเมินความพึง
พอใจ 

4. สรุปผล/รายงานการด าเนินงาน 

31,500 มิ.ย.64 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ก.ย.64 

นางสาวยุวดี 
 

5. งบประมาณ  31,500  บาท 
6. ระดับความส าเร็จ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ด้านปริมาณ 
       เด็กร้อยละ 90 เข้าร่วมงานกีฬาภายใน 
ด้านคุณภาพ        
       เด็กมีความรักความสามัคคีในหมู่คณะ  รู้จัก
เคารพกฎกติกาและมีน้ าใจนักกีฬา 

 
- สรุปบันทึกการมาเรียน 
 
- การสังเกต 
- ประเมินความพึงพอใจ 

 
- สถิติการมาเรียน 
 
- แบบสังเกต 
- แบบประเมินความพึงพอใจ 

7. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
- 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
เด็กทุกคนได้รับความสนุกสนาน กล้าแสดงออกและมีน้ าใจ รู้แพ้รู้ชนะ ปฏิบัติตามกติกาได้ถูกต้อง ร่วม

กิจกรรมงานกีฬาภายในอย่างมีความสุข 
 

 
 
 



โรงเรียนธีรศาสตร์ ระดับปฐมวัย 
ส่วนที่ 3 รายละเอียดโครงการ 

203 

 

 
 
 
 

ชื่อโครงการ                      หนูน้อยหรรษา     งานวันรื่นเริงคริสต์มาส 
แผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2561-2565 
กลยุทธ์ที ่ 1    คุณภาพของเด็ก 
กลยุทธ์ที ่ 3   การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
เป้าหมายที่  1   มีพัฒนาการด้านร่างกาย  แข็งแรง  มีสุขนิสัยที่ดี  และดูแลความปลอดภัยของ 

ตนเองได้ 
เป้าหมายที ่ 2   มีพัฒนาการด้านอารมณ์  จิตใจ  ควบคุม  และแสดงออกทางอารมณ์ได้ 
เป้าหมายที่  3   มีพัฒนาการด้านสังคม  ช่วยเหลือตนเอง  และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 
เป้าหมายที่  12   สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง  เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 
แผนปฏิบัติงานอภิบาลและประกาศข่าวดี  สังฆมณฑลราชบุรี  ยุทธศาสตร์ 5.2 โครงการกิจกรรมที่ 2 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานสัมพันธ์ชุมชน) 
หัวหน้างาน   นางสาวยุวดี   บุญมี 
ลักษณะงาน   ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  1 – 31 ธันวาคม 2564 
สถานที่ด าเนินการ  หอประชุมโรงเรียนธีรศาสตร์ 

1. หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันงานรื่นเริงวันคริสต์มาสเป็นงานหนึ่งที่นิยมเฉลิมฉลองกันแทบทุกแห่ง ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียน  
มหาวิทยาลัย  ส่วนราชการ  หรือแม้แต่การจัดงานฉลองภายในครอบครัว  เพ่ือเป็นการพบปะสังสรรค์  สมาชิกให้
มาเข้าร่วมสนุกสนาน  ร่วมกันในโอกาสเตรียมรับเทศกาลคริสต์มาส  ในส่วนของทางโรงเรียนธีรศาสตร์ก็ได้จัด
กิจกรรมรื่นเริงวันคริสต์มาสเพ่ือเป็นการต้อนรับปีใหม่  โดยมีเด็กและบุคลากรร่วมกิจกรรมเพ่ือเป็นการสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน  ได้รู้จักซึ่งกันและกัน  พบปะสังสรรค์ร่วมกันอย่างมีความสุข 
 ทางโรงเรียนเล็งเห็นคุณค่าความส าคัญ  ที่จะให้เด็กทุกคนที่อยู่ในโรงเรียนคาทอลิกได้รู้ประวัติวัน
คริสต์มาสและประเพณีท่ีสืบทอดมาเป็นเวลานานจึงจัดให้มีโครงการจัดกิจกรรมวันรื่นเริงคริสต์มาส 

2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือส่งเสริมให้เด็กมีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย  
 2. เพ่ือส่งเสริมให้เด็กร่าเริงแจ่มใสมีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง  
 3. เพ่ือส่งเสริมให้เด็กมีความมั่นใจและกล้าแสดงออก  
 4. เพ่ือส่งเสริมให้เด็กควบคุมอารมณ์ตนเองได้เหมาะสมกับวัย  
 5. เพ่ือส่งเสริมให้เด็กเล่นและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้  
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3. เป้าหมาย 
ด้านปริมาณ เด็กร้อยละ 90 เข้าร่วมงานส่งความสุขในงานวันรื่นเริงคริสต์มาส 

      ด้านคุณภาพ เด็กเรียนรู้ความส าคัญของวันคริสต์มาส 
4.  การด าเนินงานและระยะเวลา 
งาน / กิจกรรม วิธีด าเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
งานวัน รื่ น เ ริ ง
คริสต์มาส 

1. ประชุมวางแผน/ประสานงาน 
2. เสนองานเพ่ืออนุมัติ 
3. ด าเนินกิจกรรม 

- ประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ 
- ประชุมมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ 
- จัด เตรี ยมสถานที่ และจั ดกิ จกรรม

ปฏิบัติงาน 
4. ประเมินงานและประเมินความพึงพอใจ 
5. สรุปผล/รายงานการด าเนินงาน 

500 ธ.ค.64 
 
 
 
 
 
 

ธ.ค.64 
 

นางสาวยุวดี 

5.  งบประมาณ    500  บาท 

6.  ระดับความส าเร็จ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ด้านปริมาณ 
        เด็กร้อยละ 90 เข้าร่วมงานวันรื่นเริงวันคริสต์มาส 
ด้านคุณภาพ 
        เด็กเรียนรู้ความส าคัญของวันคริสต์มาส 

 
- การสังเกต 
 
- แบบสังเกต 

 
- แบบสังเกต 
 
- แบบสังเกต 

7. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   
- 

8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ   
เด็กทุกคนมีความสุขสนุกสนานในวันคริสต์มาส 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โรงเรียนธีรศาสตร์ ระดับปฐมวัย 
ส่วนที่ 3 รายละเอียดโครงการ 

205 

 

 
 
 
 

ชื่อโครงการ   หนูน้อยหรรษา    งานวันเด็ก 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2561-2565 
กลยุทธ์ที ่ 1    คุณภาพของเด็ก 
กลยุทธ์ที ่ 3   การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
เป้าหมายที่  1   มีพัฒนาการด้านร่างกาย  แข็งแรง  มีสุขนิสัยที่ดี  และดูแลความปลอดภัยของ 

ตนเองได้ 
เป้าหมายที ่ 2   มีพัฒนาการด้านอารมณ์  จิตใจ  ควบคุม  และแสดงออกทางอารมณ์ได้ 
เป้าหมายที่  3   มีพัฒนาการด้านสังคม  ช่วยเหลือตนเอง  และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 
เป้าหมายที่  12   สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง  เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 
แผนปฏิบัติงานอภิบาลและประกาศข่าวดี  สังฆมณฑลราชบุรี  ยุทธศาสตร์ 5.2 โครงการกิจกรรมที่ 2 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานสัมพันธ์ชุมชน) 
หัวหน้างาน  นางสาวยุวดี   บุญมี   
ลักษณะงาน  ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  15 ธันวาคม 2564 – 25 มกราคม 2565 
สถานที่ด าเนินการ  หอประชุมโรงเรียนธีรศาสตร์ 

1. หลักการและเหตุผล 
 การศึกษาปฐมวัยเป็นการพัฒนาเด็กบนพ้ืนฐานการอบรมเลี้ยงดูและการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่
สนองต่อธรรมชาติและพัฒนาการของเด็กแต่ละคนตามศักยภาพภายใต้บริบทสังคมวัฒนธรรมที่เด็กอาศัยอยู่ ด้วย
ความรัก ความเอ้ืออาทร และความเข้าใจของทุกคน เพ่ือสร้างรากฐานคุณภาพชีวิตให้ เด็กพัฒนาไปสู่ความเป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์ เกิดคุณค่าต่อตนเองและสังคม 
 ดังนั้นทางโรงเรียนธีรศาสตร์ระดับปฐมวัยจึงได้จัดกิจกรรมวันเด็กขึ้น เพ่ือมุ่งส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการ
ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญาที่เหมาะสมกับวัย รับรู้และสร้างปฏิสัมพันธ์กับบุ คคลและ
สิ่งแวดล้อมรอบตัวอย่างต่อเนื่อง และน าผลการประเมินกิจกรรมในปีที่ผ่านมา มาปรับปรุงและพัฒนาจัดกิจกรรม
ให้มีประสิทธิภาพต่อไป 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือส่งเสริมให้เด็กมีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย  
2. เพ่ีอส่งเสริมให้เด็กร่าเริงแจ่มใสมีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง  
3. เพ่ีอส่งเสริมให้เด็กมีความมั่นใจและกล้าแสดงออก  
4. เพ่ีอส่งเสริมให้เด็กควบคุมอารมณ์ตนเองได้เหมาะสมกับวัย  
5. เพ่ีอส่งเสริมให้เด็กเล่นและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้  
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3. เป้าหมาย 
ด้านปริมาณ เด็กร้อยละ 90 เข้าร่วมงานวันเด็ก  

       ด้านคุณภาพ เด็กได้รู้ค าขวัญและรู้หน้าที่ของเด็ก 

4. การด าเนินงานและระยะเวลา    
งาน/กิจกรรม วิธีด าเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
งานวันเด็ก 1. ประชุมแผนงาน/ประสานงาน 

2. ด าเนินกิจกรรม 
- แจ้งมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบให้ครู 
  ประจ าชั้นทราบ 
- จัดบอร์ดให้ความรู้ในห้องเรียนเกี่ยวกับวัน 
   เด็กภายในห้องเรียน 
- แจกของรางวัลให้กับนักเรียนอนุบาลทุกคน 

3. ประเมินงานและประเมินความพึงพอใจ 
4. สรุปผล/รายงานการด าเนินงาน 

21,500 ธ.ค.64 
ธ.ค.64 

 
 
 
 
 

ม.ค.65 
ม.ค.65 

นางสาวยุวดี 
 

5. งบประมาณ      21,500   บาท 

6. ระดับความส าเร็จ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ด้านปริมาณ 
      เด็กร้อยละ 90 เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็ก  
ด้านคุณภาพ    
      เด็กได้รู้ค าขวัญและรู้หน้าที่ของเด็ก 

 
- สถิติการมาเรียน 
 
- ประเมินความพึงพอใจ 

 
- สถิติการมาเรียน 
 
- แบบประเมินความพึงพอใจ 

7. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   
-                                 

8. ผลที่คาดว่าได้รับ 
 เด็กทุกคนได้รับความสุขสนุกสนานในงานวันเด็ก 
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ชื่อโครงการ   วันกตัญญู 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2561-2565 
กลยุทธ์ที่ 1  คุณภาพของเด็ก 
เป้าหมายที่ 2  มีพัฒนาการทางด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ 
แผนปฏิบัติงานอภิบาลและประกาศข่าวดี  สังฆมณฑลราชบุรี  ยุทธศาสตร์ 4.4 โครงการกิจกรรมที่ 1, 5, 6 

หน่วยงานงานที่รับผิดชอบ    งานสัมพันธ์ชุมชน 
หัวหน้าโครงการ            นางสาวชุติมา   สุถาพร 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินงาน               1 กรกฎาคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564 
สถานที่ด าเนินการ                  หอประชุมโรงเรียนธีรศาสตร์ 
1. หลักการและเหตุผล 
 ความกตัญญูเป็นคุณธรรมที่ส าคัญส าหรับมนุษย์ เป็นคุณธรรมพ้ืนฐานที่ท าให้มีความสัมพันธ์กันในสังคม
และเป็นบ่อเกิดแห่งความรับผิดชอบต่อความเป็นมนุษย์ เป็นเครื่องท าลายความเห็นแก่ตัวซึ่งเป็นศัตรูส าคัญของ
ความดี เพ่ือให้เกิดความส านึกในหน้าที่และความรับผิดชอบ โรงเรียนจึงจัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กๆได้ปฏิบัติและ
ท ากิจกรรมที่เป็นการปลูกฝังให้เกิดความกตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้มีพระคุณ รวมถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 ดังนั้นงานสัมพันธ์ชุมชนจึงเห็นความส าคัญของวันกตัญญู  ซึ่งในปีที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี
จึงได้จัดงานวันกตัญญูนี้ต่อไป 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือส่งเสริมให้เด็กร่าเริงแจ่มใส  มีความรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง  
2. เพ่ือส่งเสริมให้เด็กมีความมั่นใจและกล้าแสดงออก 
3. เพ่ือส่งเสริมให้เด็กมีวินัย รับผิดชอบ  เชื่อฟังค าสั่งสอนของพ่อแม่ ครูอาจารย์  
4. เพ่ือส่งเสริมให้เด็กเล่นและท างานร่วมกันผู้อ่ืนได้  

3. เป้าหมาย 
ด้านปริมาณ   

1. เด็กร้อยละ 90 เข้าร่วมงานวันแม่ 
2. เด็กร้อยละ 90 แสดงความรักความกตัญญู และปฏิบัติตนต่อพ่อแม่ ครูอาจารย์ และสถาบัน

กษัตริย์ 
ด้านคุณภาพ  

1. เด็กร่าเริงแจ่มใส  มีความรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง  
2. เด็กมีความมั่นใจและกล้าแสดงออก  
3. เด็กมีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟังค าสั่งสอนของพ่อแม่ ครูอาจารย์  
4. เด็กเล่นและท างานร่วมกันผู้อ่ืนได้  
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4.  การด าเนินงาน / ระยะเวลา           
งาน/กิจกรรม วิธีการด าเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
งานวันไหว้ครู 1. ประชุมวางแผนงาน/ประสานงาน 

2. ด าเนินกิจกรรม 
- ประชาสัมพันธ์ผู้ปกครองทราบ 
- ประชุมมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ 
- กิจกรรมแข่งขันระบายสีระดับอนุบาล 1-3  
- กิจกรรมไหว้ครู  
- กิจกรรมจัดบอร์ดการเรียนรู้เกี่ยวกับวันไหว้
ครูในห้องเรียน 

3. ประเมินงานและประเมินความพึงพอใจครู 
4. สรุปผล/รายงานการด าเนินงาน 

450 
 

ก.ค.64 
 
 
 
 
 
 
 

ก.ค.64 
ก.ค.64 

นางสาวชุติมา 
 

งานวันแม่ 1. ประชุมวางแผนงาน/ประสานงาน 
2. เสนองานเพ่ืออนุมัติ 
3. ด าเนินกิจกรรม 

- จัดเตรียมเอกสาร/ออกจดหมายเชิญ 
  ผู้ปกครอง 
- มอบหมายหน้าที่ครูรับผิดชอบ 
- กิจกรรมแข่งขันระบายสีภาพระดับชั้น 
  อนุบาล 1 - 3 
- ฝึกซ้อมกราบแม่ในห้องเรียน 
- ฝึกซ้อมการแสดงบนเวที 
- จัดงานวันแม ่

4. ประเมินงาน 
- แบบประเมินงาน 
- แบบประเมินความพึงพอใจผู้ปกครอง 

5. สรุปผลรายงานการด าเนินงาน 

7,600 ก.ค.64 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21 ส.ค.64 
 

 

นางสาวชุติมา 

งานวันพ่อ 1. ประชุมวางแผนงาน/ประสานงาน 
2. เสนองานเพ่ืออนุมัติ 
3. ด าเนินกิจกรรม 

- จัดเตรียมเอกสาร/ออกจดหมายเชิญ 
  ผู้ปกครอง 
- มอบหมายหน้าที่ครูรับผิดชอบ 
- กิจกรรมแข่งขันระบายสีภาพระดับชั้น  
  อนุบาล 1 - 2 
- กิจกรรมแข่งขันเขียนค าอวยพรวันพ่อระดับ  
  ชั้นอนุบาล 3  

7,600 พ.ย.64 
พ.ย.64 
พ.ย.64 

 
 
 
 
 
 
 

นางสาวชุติมา  
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งาน/กิจกรรม วิธีการด าเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
- ฝึกซ้อมกราบพ่อในห้องเรียน 
- ฝึกซ้อมการแสดงบนเวที 
- จัดงานวันพ่อ 

4. ประเมินงาน 
- แบบประเมินงาน 
- แบบประเมินความพึงพอใจผู้ปกครอง 

5.  สรุปผลรายงานการด าเนินงาน 

 
 
 

ธ.ค.64 

5. งบประมาณ 15,650  บาท 
6. ระดับความส าเร็จ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ด้านปริมาณ 
1. เด็กร้อยละ 90 เข้าร่วมงานวันแม่ 
2. เด็กร้อยละ 90 แสดงความรักความกตัญญู 

และปฏิบัติตนต่อพ่อแม่  ครูอาจารย์  และ
สถาบันกษัตริย ์

ด้านคุณภาพ 
1. เด็กร่าเริงแจ่มใส  มีความรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง  
2. เด็กมีความมั่นใจและกล้าแสดงออก  
3. เด็กมีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟังค าสั่งสอนของพ่อ

แม่ ครูอาจารย์  
4. เด็กเล่นและท างานร่วมกันผู้อ่ืนได้ 

 
-สถิติการมาเรียน 
-การสังเกต 
 
 
 
-การสังเกต 
-การสังเกต 
-การสังเกต 
 
-การสังเกต 

 
-แบบส ารวจสถิติการมาเรียน 
-แบบสังเกต 
 
 
 
-การสังเกต 
-การสังเกต 
-การสังเกต 
 
-การสังเกต 

7.  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
ผู้ปกครอง 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
เด็กทุกคนแสดงความรักความกตัญญูและตอบแทนพระคุณต่อพ่อแม่ ครูอาจารย์ และสถาบัน

พระมหากษัตริย์ได้อย่างเหมาะสม 
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ชื่อโครงการ   วันกตัญญู  งานวันไหว้ครู 
แผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  2561-2565 
กลยุทธ์ที่ 1   คุณภาพของเด็ก 
เป้าหมายที่ 2   มีพัฒนาการทางด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ 
แผนปฏิบัติงานอภิบาลและประกาศข่าวดี  สังฆมณฑลราชบุรี  ยุทธศาสตร์ 4.4 โครงการกิจกรรมที่ 1, 5, 6 
หน่วยงานงานที่รับผิดชอบ  งานสัมพันธ์ชุมชน 
หัวหน้างาน           นางสาวชุติมา    สุถาพร 
ลักษณะงาน   ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินงาน              1-31 กรกฎาคม 2564 
สถานที่ด าเนินการ                 หอประชุมโรงเรียนธีรศาสตร์      

1. หลักการและเหตุผล 
พิธีไหว้ครูเป็นประเพณีอันดีงามที่เราทุกคนควรส่งเสริมซึ่งมีการปลูกฝังจิตใจให้เด็กมีวินัย มีความ

รับผิดชอบ เชื่อฟังค าสั่งสอนพ่อแม่ครูอาจารย์ แสดงการตอบแทนพระคุณอย่างเหมาะสมและรู้จักใช้วัสดุท้องถิ่น
อย่างรู้คุณค่าและอยู่บนพื้นฐานความหลากหลายทางชีวภาพและการรักษาการความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และ
การใช้ประโยชน์ ที่ผ่านมาเด็กและผู้ปกครองให้ความสนใจในการร่วมกิจกรรมกันอย่างพร้อมเพียง  

ดังนั้นงานสัมพันธ์ชุมชนจึงเห็นความส าคัญของการจัดกิจกรรมไหว้ครูซึ่งในปีที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือ
เป็นอย่างดีจึงจัดกิจกรรมนี้ต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือส่งเสริมให้เด็กมีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟังค าสั่งสอนของพ่อแม่ ครูอาจารย์  
2. เพ่ือส่งเสริมให้เด็กมีความซื่อสัตย์สุจริต ช่วยเหลือแบ่งปัน  
3. เพ่ือส่งเสริมให้เด็กเล่นและท างานร่วมกันผู้อ่ืนได้  

3. เป้าหมาย 
ด้านปริมาณ  เด็กร้อยละ 90 เข้าร่วมงานวันไหว้ครู 
ด้านคุณภาพ เด็กแสดงความรักความกตัญญูและปฏิบัติตนต่อครูได้ 

4.  การด าเนินงาน / ระยะเวลา          
งาน/กิจกรรม วิธีการด าเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
งานวันไหว้ครู 1. ประชุมวางแผนงาน/ประสานงาน 

2. เสนองานเพ่ืออนุมัติ 
3. ด าเนินกิจกรรม 

- ประชาสัมพันธ์ผู้ปกครองทราบ 
- ประชุมมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ 
- ฝึกซ้อมเด็กและตัวแทนกล่าวคาถาไหว้ครู  

450 
 

ก.ค.64 
 

ก.ค.64 
 
 
 

นางสาวชุติมา 
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งาน/กิจกรรม วิธีการด าเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
- จัดบอร์ดในห้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติตน 
  ต่อครู 
- จัดเตรียมสถานที่และจัดกิจกรรมปฏิบัติงาน 
  ตามแผนงานที่ตั้งไว้ 

4. ประเมินงานและประเมินความพึงพอใจครู 
5. สรุปผล/รายงานการด าเนินงาน 

 
 
 
 

ก.ค.64 
ก.ค.64 

5.งบประมาณ 450 บาท 
6. ระดับความส าเร็จ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ด้านปริมาณ 
       เด็กร้อยละ 90 เข้าร่วมงานวันไหว้ครู 
ด้านคุณภาพ 
       เด็กแสดงความรักความกตัญญูและปฏิบัติตนต่อ
ครูได้ 

 
-สถิติการมาเรียน 
 
-ประเมินความพึงพอใจ 

 
-สถิติการมาเรียน 
 
-แบบประเมินความพึง 
 พอใจ 

7. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   
 -  
8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

เด็กทุกคนแสดงความรักความกตัญญูต่อครูผู้มีพระคุณและตอบแทนพระคุณอย่างเหมาสมตามวัย 
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ชื่อโครงการ   วันกตัญญ ู งานวันแม ่
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  2561 - 2565 
กลยุทธ์ที่ 1  คุณภาพของเด็ก 
เป้าหมายที่ 2 มีพัฒนาการทางด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ 
แผนปฏิบัติงานอภิบาลและประกาศข่าวดี  สังฆมณฑลราชบุรี  ยุทธศาสตร์ 4.4 โครงการกิจกรรมที่ 1, 5, 6 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป  (งานสัมพันธ์ชุมชน) 
หัวหน้างาน  นางสาวชุติมา   สุถาพร 
ระยะเวลาด าเนินการ  1 กรกฎาคม 2564 – 31 สิงหาคม  25634 
สถานที่ด าเนินการ  หอประชุมโรงเรียนธีรศาสตร์ 
1. หลักการและเหตุผล 

ในวันที่ 12 สิงหาคมของทุกปีทางราชการจึงก าหนดให้เป็นวันแม่แห่งชาติ  ตามโรงเรียนจึงจัดนิทรรศการ
เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่าน  เพ่ือให้เด็กได้เรียนรู้และขอเชิญชวนให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมและใน
วันนี้จะมีดอกไม้ที่ถือว่าเป็นตัวแทนความรักระหว่างแม่กับลูกคือดอกมะลิ 

ดังนั้นงานสัมพันธ์ชุมชนจึงเห็นถึงความส าคัญของการจัดกิจกรรม ซึ่งในปีที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือเป็น
อย่างดี จึงได้จัดกิจกรรมนี้ต่อไป 
2.วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือส่งเสริมให้เด็กแสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพันปีหลวง 
2. เพ่ือส่งเสริมให้เด็กแสดงความรักความกตัญญูต่อแม่ 
3. เพ่ือส่งเสริมให้เด็กเชื่อฟังค าสั่งสอนของพ่อแม่  

3.เป้าหมาย   
ด้านปริมาณ เด็กร้อยละ 90 เข้าร่วมงานวันแม่  
ด้านคุณภาพ เด็กแสดงความรักความกตัญญูต่อแม่ 

1. การด าเนินงานและระยะเวลา 
งาน/กิจกรรม วิธีด าเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

กิ จ ก ร รมแ ข่ ง ขั น
ระบายสีภาพวันแม่
ระดับชั้นอนุบาล 
1 – 2 
 
 
 

1.ประชุมวางแผนงาน/ประสานงาน 
2.ด าเนินกิจกรรม 
   - ก าหนดวันแข่งขัน 
   - แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน 
3.ประเมินผลความพึงพอใจ 
4.สรุปผลการด าเนินกิจกรรม 
5.รายงานการประเมินงาน 

7,600 ก.ค.64 
 
 
 
 

ส.ค.64 

นางสาวชุติมา 
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งาน/กิจกรรม วิธีด าเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
กิ จ ก ร รมแ ข่ ง ขั น
เขียนค าอวยพรวัน
แม่ระดับชั้นอนุบาล
3 
 
 
 

1. ประชุมวางแผนงาน/ประสานงาน 
2. ด าเนินกิจกรรม 
   - ก าหนดวันแข่งขัน 
   - แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน 
3. ประเมินผลความพึงพอใจ 
4. สรุปผลการด าเนินกิจกรรม 
5. รายงานการประเมินงาน 

 ก.ค.64 
 
 
 
 

ส.ค.64 

 

กิจกรรมกล่าวสดุดี
วั น แม่ ภ าษา ไทย 
อังกฤษและจีน 
 

1. ประชุมวางแผนงาน/ประสานงาน 
2. ด าเนินกิจกรรม 
    - ครูประจ าชั้นระดับอนุบาล 3 ฝึกซ้อม 
      ตัวแทนนักเรียนแต่ละห้องกล่าวสดุดี 
      วันแม่ 
      ภาษาไทย 
    - คัดเลือกตัวแทนนักเรียนระดับอนุบาล 
    - ครูพิเศษภาษาอังกฤษและจีนคัดเลือก 

 ส.ค.64 
 
 
 
 

 

 

     - ตัวแทนนักเรียนระดับอนุบาล 3 กล่าว 
        สดุด ี
3. ประเมินผลความพึงพอใจ 
4. สรุปผลการด าเนินกิจกรรม 
5. รายงานการประเมินงาน 

  
 
 
 

ส.ค.64 

 

กิจกรรมร้องเพลง
วั น แ ม่ ร ะ ดั บ ชั้ น
อนุบาล 
 

1. ประชุมวางแผนงาน/ประสานงาน 
2. ด าเนินกิจกรรม 
    - คัดเลือกเพลงวันแม่ 
    - แจก CD เพลงให้ครูประจ าชั้นฝึกซ้อม 
      เด็กในห้องเรียน 
    - แจกเนื้อเพลงวันแม่ 
    - ฝึกซ้อมนักเรียนร้องเพลงวันแม่ท้ัง 3  
      ระดับชั้น หลังเคารพธงชาติ  
3. ประเมินผลความพึงพอใจ 
4. สรุปผลการด าเนินกิจกรรม 
5. รายงานการประเมินงาน 

 ส.ค.64 
 
 
 
 
 

 
 

ส.ค.64 
 

 

กิจกรรมการแสดง
บนเวท ี

1. ประชุมวางแผนงาน/ประสานงาน 
2. ด าเนินกิจกรรม 
    - คัดเลือกนักเรียนห้องละ 4-5 คน ฝึกซ้อม 
      การแสดงบนเวท ี

 ส.ค.64 
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งาน/กิจกรรม วิธีด าเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
    - ก าหนดวันเวลาฝึกซ้อม 
3. ประเมินผลความพึงพอใจ 
4. สรุปผลการด าเนินกิจกรรม 
5. รายงานการประเมินงาน 

5.งบประมาณ      7,600  บาท 
6.ระดับความส าเร็จ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ด้านปริมาณ 
       เด็กร้อยละ 90 เข้าร่วมงานวันแม่  
ด้านคุณภาพ 
       เด็กแสดงความรักความกตัญญูต่อแม่ 

 
-สถิติการมาเรียน 
-การสังเกต 
-ประเมินความพึงพอใจ 

 
-แบบส ารวจสถิติการมา 
เรียน 
-แบบสังเกต 
-แบบประเมินความพึงพอใจ 

 7. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ผู้ปกครอง 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 เด็กทุกคนแสดงความรักความกตัญญูและตอบแทนพระคุณต่อแม่ และสถาบันพระมหากษัตริย์ได้อย่าง
เหมาะสม 
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ชื่อโครงการ  วันกตัญญู งานวันพ่อ 
แผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2561 - 2565 
กลยุทธ์ที่ 1  คุณภาพของเด็ก 
เป้าหมายที่ 2 มีพัฒนาการทางด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ 
แผนปฏิบัติงานอภิบาลและประกาศข่าวดี  สังฆมณฑลราชบุรี  ยุทธศาสตร์ 3.3 โครงการกิจกรรมที่ 2  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  งานสัมพันธ์ชุมชน 
หัวหน้างาน  นางสาวชุติมา   สุถาพร 
ลักษณะงาน  ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  15 พฤศจิกายน 2564 – 15 ธันวาคม 2564 
สถานที่ด าเนินการ  หอประชุมโรงเรียนธีรศาสตร์ 
1. หลักการและเหตุผล 

วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี  เป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ถือเป็นวันพ่อแห่งชาติ  พ่อเป็นผู้ให้ก าเนิดลูก ท่านผู้มีพระคุณ เป็น
หัวหน้าครอบครัว ฉะนั้น เด็กๆจึงควรท าตัวเป็นเด็กดี อยู่ในโอวาทเพ่ือเป็นการตอบแทนบุญคุณของท่าน  ประเทศ
ไทยเรานี้คงความเป็นประเทศอยู่ได้ทุกวันนี้  เนื่องด้วยพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่ 9 ที่
ทรงประกอบพระราชกรณียกิจเพ่ือชาวไทยทุกคน  จึงควรที่เราจะปลูกฝังลูกหลานของเราให้ร าลึกในพระมหา
กรุณาธิคุณของพระองค์ท่ีทรงมีต่อชาวไทยทุกคน 

ดังนั้นงานสัมพันธ์ชุมชนจึงเห็นถึงความส าคัญของการจัดกิจกรรม ซึ่งในปีที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือเป็น
อย่างดี จึงได้จัดกิจกรรมนี้ต่อไป 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือส านึกในพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหา 
ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

2. เพ่ือส่งเสริมให้เด็กไดแ้สดงความกตัญญูต่อพ่อ 
3. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนเชื่อฟังค าสั่งสอนของพ่อแม่  

3. เป้าหมาย   
ด้านปริมาณ เด็กร้อยละ 90 เข้าร่วมงานวันพ่อ 
ด้านคุณภาพ   เด็กแสดงความรักความกตัญญูต่อพ่อ 

4. การด าเนินงานและระยะเวลา 
งาน/กิจกรรม วิธีด าเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

จัดพิธีเคารพธงชาติ
และร้องเพลงชาติ
ไ ท ย ใ น วั น ที่  4 

1. ประชุมวางแผนงาน/ประสานงาน 
2. ด าเนินกิจกรรม 

- ก าหนดวันกิจกรรม  

7,600 พ.ย.64 
 
 

นางสาวชุติมา 
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งาน/กิจกรรม วิธีด าเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ธันวาคม 2564 3. ประเมินผลความพึงพอใจ 

4. สรุปผลการด าเนินกิจกรรม 
5. รายงานการประเมินงาน 

 
 

พ.ย.64 
กิ จ ก ร รมแ ข่ ง ขั น
ระบายสีภาพวันพ่อ
ระดับชั้นอนุบาล 
1 – 2 
 
 
 

1. ประชุมวางแผนงาน/ประสานงาน 
2. ด าเนินกิจกรรม 

- ก าหนดวันแข่งขัน 
- แต่งตั้ งคณะกรรมการตัดสินการ

แข่งขัน 
3. ประเมินผลความพึงพอใจ 
4. สรุปผลการด าเนินกิจกรรม 
5. รายงานการประเมินงาน 

 พ.ย.64 
 
 
 
 
 

พ.ย.64 
 

 

กิ จ ก ร รมแ ข่ ง ขั น
เขียนค าอวยพรวัน
พ่อระดับชั้นอนุบาล
3 

1. ประชุมวางแผนงาน/ประสานงาน 
2. ด าเนินกิจกรรม 

- ก าหนดวันแข่งขัน  
- แต่งตั้ งคณะกรรมการตัดสินการ

แข่งขัน 
3. ประเมินผลความพึงพอใจ 
4. สรุปผลการด าเนินกิจกรรม 
5. รายงานการประเมินงาน 

 พ.ย.64 
 
 
 
 
 

ธ.ค.64 

 

5. งบประมาณ     7,600    บาท 
6. ความส าเร็จระดับ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ด้านปริมาณ  
        เด็กร้อยละ 90 เข้าร่วมงานวันพ่อ 
ด้านคุณภาพ    
        เด็กแสดงความรักความกตัญญูต่อพ่อ 

 
-สถิติการมาเรียน 
-การสังเกต 
-ประเมินความพึงพอใจ 

 
-แบบส ารวจสถิติการมาเรียน 
-แบบสังเกต 
-แบบประเมินความพึงพอใจ 

7. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
ผู้ปกครอง 

8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
เด็กทุกคนแสดงความรักความกตัญญูและตอบแทนพระคุณต่อแม่ และสถาบันพระมหากษัตริย์ได้อย่าง

เหมาะสม 
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ชื่อโครงการ   สืบสานวัฒนธรรมไทย 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2561-2565 
กลยุทธ์ที่ 1                  คุณภาพของเด็ก 
เป้าหมายที่ 3  มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 
แผนปฏิบัติงานอภิบาลและประกาศข่าวดี  สังฆมณฑลราชบุรี  ยุทธศาสตร์ 4.4 โครงการกิจกรรมที ่1,5,6 
หน่วยงานรับผิดชอบ           กลุ่มงานบริหารทั่วไป  (งานสัมพันธ์ชุมชน) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ           นางสาววนิดา   วันเพ็ญ 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินงาน           14 มิถุนายน 2564 – 30 พฤศจิกายน 2564 
สถานที่ด าเนินการ  หอประชุมโรงเรียนธีรศาสตร์      
1. หลักการและเหตุผล 
 การพัฒนาการศึกษานอกจากต้องก้าวให้ทันต่อเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและการรักษา
เอกลักษณ์ของความเป็นไทยก็มีความจ าเป็นเช่นกันที่โรงเรียนต้องส่งเสริมให้นักเรียนได้ตระหนักและเห็น
ความส าคัญของการอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม
สืบทอดประเพณีและวัฒนธรรมที่ส าคัญของท้องถิ่น เพ่ือให้เกิดจิตส านึกของความเป็นไทยและสามารถน าไปใช้เป็น
ส่วนหนึ่งของวิถีการด าเนินชีวิตของตนเอง 

ดังนั้นงานสัมพันธ์ชุมชนจึงเห็นถึงความส าคัญของการอนุรักษ์ความส าคัญเพ่ือให้เด็กได้เรียนรู้ถึงวันส าคัญ 
ประเพณีไทยตั้งแต่งสมัยโบราณ ซึ่งในปีที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี จึงได้จัดกิจกรรมนี้ต่อไป 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือส่งเสริมให้เด็กมีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟังค าสั่งสอนของพ่อแม่ ครูอาจารย์  
2. เพ่ือส่งเสริมให้เด็กมีความซื่อสัตย์สุจริต ช่วยเหลือแบ่งปัน  
3. เพ่ือส่งเสริมให้เด็กเล่นและท างานร่วมกันผู้อ่ืนได้  
4. เพ่ือส่งเสริมให้เด็กประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ 
5. เพ่ือส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้และอนุรักษ์ประเพณีไทย  

3. เป้าหมาย 
 ด้านปริมาณ   
   เด็กร้อยละ 90 ร่วมอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมไทย 
 ด้านคุณภาพ    

1. เด็กรู้จักเล่นและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้  
                    2. เด็กประพฤติตนตามประเพณีไทยและศาสนาที่ตนนับถือ  
           3. เด็กมีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟังค าสั่งสอนของพ่อแม่ ครูอาจารย์ 
        4. เด็กมีความซื่อสัตย์สุจริต ช่วยเหลือแบ่งปัน 
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4. การด าเนินงาน / ระยะเวลา            
งาน/กิจกรรม วิธีการด าเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

วันวิสาขบูชา 1. ประชุมวางแผนงาน/ประสานงาน        
2. เสนองานเพ่ืออนุมัติ                        
3. ด าเนินกิจกรรม                               

- ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ        
- ประชุมมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ          
- จัดบอร์ดให้ความรู้เกี่ยวกับวันวิสาขบูชา 
- กิจกรรมนั่งสมาธิ 
- กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ในโรงเรียน  
  (เก็บขยะ) 

4. ประเมินงานและประเมินความพึงพอใจ     
5. สรุปผล/รายงานการด าเนินงาน 

450 ก.ค.64 
 
 
 
 

นางสาววนิดา 
 

งานวัน
อาสาฬหบูชา/
วันเข้าพรรษา 

1. ประชุมวางแผนงาน/ประสานงาน        
2. เสนองานเพ่ืออนุมัติ                        
3. ด าเนินกิจกรรม                              

- ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ        
- ประชุมมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ   
- จัดบอร์ดให้ความรู้เกี่ยวกับวัน 

    - อาสาฬหบูชา/วันเข้าพรรษา  
- จัดเตรียมอุปกรณ์และตกแต่งสถานที่        
- จัดกิจกรรมหล่อเทียนพรรษาและ 
  ท าบุญตักตักบาตร   

4. ประเมินงานและประเมินความพึงพอใจ    
สรุปผล/รายงานการด าเนินงาน     

450 
 

ก.ค.64 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก.ค.64 

นางสาววนิดา 
 

งานวันลอย
กระทง 

1. ประชุมวางแผน/ประสานงาน              
2. เสนองานเพ่ืออนุมัติ                         
3. ด าเนินการกิจกรรม                            

- ประชาสัมพันธ์ผู้ปกครองทราบ               
- ประชุมมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ          
- เตรียมสถานที่ประกวดหนูน้อยนพมาศ      
- เลือกตัวแทนเด็กของแต่ละห้อง ห้อง 
  ละ1 คน เข้าประกวดหนูน้อยนพมาศ               
- ฝึกซ้อมตัวแทนหนูน้อยนพมาศ               
- จัดบอร์ดในห้องเรียนเกี่ยวกับวันลอย 
  กระทง     
- แข่งขันระบายสีภาพวันลอยกระทง                                  

3,300 ต.ค.64 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

นางสาววนิดา 
 



โรงเรียนธีรศาสตร์ ระดับปฐมวัย 
ส่วนที่ 3 รายละเอียดโครงการ 

219 

 

งาน/กิจกรรม วิธีการด าเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
   ระดับชั้นอนุบาล1ถึงอนุบาล 1-3                

4. ประเมินงานและประเมินความพึงพอใจ  
5. สรุปผล/รายงานการด าเนินงาน 

  
พ.ย.64 

 

5. งบประมาณ 4,200  บาท 
6. ระดับความส าเร็จ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ด้านปริมาณ   
       เด็กร้อยละ 90 ร่วมอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมไทย 
ด้านคุณภาพ 

1. เด็กรู้จักเล่นและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้  
2. เด็กประพฤติตนตามประเพณไีทยและศาสนาที่ตนนับถือ  
3. เด็กมีวินัย  รับผิดชอบ เชื่อฟังค าสั่งสอนของพ่อแม่ ครู

อาจารย์ 
4. เด็กมีความซื่อสัตย์สุจริต ช่วยเหลือแบ่งปัน 

 
-สถิติการมาเรียน 
 
-การสังเกต 
-การสังเกต 
-การสังเกต 
 
-การสังเกต 

 
-แบบส ารวจสถิติการมาเรียน 
 
-การสังเกต 
-การสังเกต 
-การสังเกต 
 
-การสังเกต 

7. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
ผู้ปกครอง 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
เดก็ทุกคนได้รับประสบการณ์ตรงจากการนั่งสมาธิ   กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ในโรงเรียน (เก็บขยะ)   

ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง  พับกระทงใบตอง ซึ่งเป็นประเพณีท่ีดีงามของไทย  
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ชื่อโครงการ   สืบสานวัฒนธรรมไทย    งานวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2561-2565 
กลยุทธ์ที่ 1  คุณภาพของเด็ก 
เป้าหมายที่ 3   มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 
แผนปฏิบัติงานอภิบาลและประกาศข่าวดี  สังฆมณฑลราชบุรี  ยุทธศาสตร์ 4.4 โครงการกิจกรรมที ่1,5,6 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  งามสัมพันธ์ชุมชน 
ผู้รับผิดชอบงาน  นางสาววนิดา   วันเพ็ญ 
ลักษณะงาน  ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  1 – 31 กรกฎาคม 2564 
สถานที่ด าเนินการ  หอประชุมโรงเรียนธีรศาสตร์ 

1. หลักการและเหตุผล 
วันอาสาฬหบูชา (วันขึ้น 15 ค่ า เดือน 8) และวันเข้าพรรษา (วันแรม 1 ค่ า เดือน 8) ถือว่าเป็นวันส าคัญ

ของพระพุทธศาสนา  ประชาชนโดยทั่วไปที่นับถือศาสนาพุทธก็จะไปท าบุญตักบาตรในตอนเช้า และเวียนเทียนใน
ตอนกลางคืน ผู้ปกครองควรได้พาเด็กไปร่วมท าบุญที่วัดเพ่ือให้เด็กได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง  ในช่วง
เข้าพรรษานั้นพระสงฆ์จะต้องจ าพรรษาอยู่ที่วัด 3 เดือน  ในวันนี้มีการแห่เทียนเข้าพรรษาถวายผ้าอาบน้ าฝนและ
สิ่งของแด่พระภิกษุสามเณร 

จากการด าเนินงานในปีที่ผ่านมาเด็กได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ดังนั้นงานสัมพันธ์ชุมชนจึงได้
ด าเนินงานวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาต่อไป  

2.  วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือส่งเสริมให้เด็กรู้จักเล่นและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้  
2. เพ่ือส่งเสริมให้เด็กประพฤติตนตามศาสนาที่ตนนับถือ  

3.  เป้าหมาย   
ด้านปริมาณ เด็กรอ้ยละ 90 เข้าร่วมงานวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 
ด้านคุณภาพ  เด็กได้ปฏิบัติจริงในการท าบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง 

4.  การด าเนินงาน/ระยะเวลาและงบประมาณ 
งาน/กิจกรรม วิธีด าเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

ง า น วั น
อาสาฬหบูชา/
วันเข้าพรรษา 

1. ประชุมวางแผนงาน/ประสานงาน 
2. เสนองานเพ่ืออนุมัติ 
3. ด าเนินกิจกรรม 

- แจกจดหมายให้ผู้ปกครองทราบถึงวัน 
  เวลาจัดกิจกรรมตักบาตรข้าวสาร 

     450 ก.ค.64 
 
 
 
 

นางสาววนิดา 
 



โรงเรียนธีรศาสตร์ ระดับปฐมวัย 
ส่วนที่ 3 รายละเอียดโครงการ 

221 

 

งาน/กิจกรรม วิธีด าเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
  อาหารแห้ง 
- แจ้งครูประจ าชั้นทุกท่านทราบ 
  เกี่ยวกับขั้นตอนการลงมาตักบาตร 
  ข้าวสารอาหารแห้ง 
- จัดเตรียมอุปกรณ์และตกแต่งสถานที่ 

4. ประเมินงานและประเมินความพึงพอใจ 
5. สรุปผล/รายงานการด าเนินงาน 

 
 
 
 
 
 

ก.ค.64 
5.  งบประมาณ   450   บาท 
6.  ระดับความส าเร็จ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ด้านปริมาณ  
        เ ด็ ก ร้ อยล ะ  9 0  เ ข้ า ร่ ว ม ง านวั น
อาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 
ด้านคุณภาพ   
        เด็กได้ปฏิบัติจริงในการท าบุญตักบาตร
ข้าวสารอาหารแห้ง 

 
-สถิติการมาเรียน 
-การสังเกต 
 
-ประเมินความพึงพอใจ 
 

 
-แบบส ารวจสถิติการมาเรียน 
-แบบสังเกต 
 
-แบบประเมินความพึงพอใจ 

7.  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
- พระจากวัดดอนขมิ้น 
- ผู้ปกครอง 

8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
เด็กทุกคนได้รับประสบการณ์ตรง จากการปฏิบัติจริงในการหล่อเทียนพรรษาและตักบาตรข้าวสาร

อาหารแห้ง ซึ่งเป็นประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย 
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ชื่อโครงการ       สืบสานวัฒนธรรมไทย    งานวันลอยกระทง 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  2561-2565 
กลยุทธ์ที่ 1  คุณภาพของเด็ก 
เป้าหมายที่ 3   มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 
แผนปฏิบัติงานอภิบาลและประกาศข่าวดี  สังฆมณฑลราชบุรี  ยุทธศาสตร์ 4.4 โครงการกิจกรรมที่ 1,5,6 
หน่วยงานรับผิดชอบ   กลุ่มงานบริหารทั่วไป  (งานสัมพันธ์ชุมชน) 
ผู้รับผิดชอบงาน   นางสาววนิดา   วันเพ็ญ 
ลักษณะงาน  ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินงาน   1 -30 พฤศจิกายน 2564 
สถานที่ด าเนินการ   หอประชุมโรงเรียนธีรศาสตร์  
1.  หลักการและเหตุผล 

ประเพณีลอยกระทงตรงกับวันเพ็ญเดือน 12 เริ่มมีมาแต่สมัยสุโขทัยจนถึงปัจจุบันเพ่ือให้ทุกคนร าลึกถึง
บุญคุณของน้ า ปัจจุบันควรช่วยกันอนุรักษ์แหล่งน้ าให้สะอาดและรู้จักประโยชน์และโทษของน้ า ประชาชนจะน า
กระทงใส่ดอกไม้ธูปเทียนไปลอยแม่น้ าแต่เดิมกระทงนิยมท าจากใบตองหรือส่วนประกอบต่างๆของพืชซึ่งย่อยสลาย
ได้ง่าย ต่อมาเริ่มน าโฟมมาใช้ท ากระทงจนท าให้สิ่งแวดล้อมเริ่มเสียเพราะโฟมท าลายยาก เป็นปัญหาต่อการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม เราทุกคนจึงควรช่วยกันใช้วัสดุพืชแทนโฟม  

โรงเรียนจึงได้จัดกิจกรรมวันลอยกระทง เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนวัฒนธรรมประเพณีไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัย 
เป็นการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของไทยสืบไป 
2.  วัตถุประสงค์ 

1.  เพ่ือส่งเสริมให้เด็กเล่นและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
2.  เพ่ือส่งเสริมให้เด็กประพฤติตนตามประเพณีไทยและศาสนาที่นับถือ 

3.  เป้าหมาย 
 ด้านปริมาณ เด็กร้อยละ 90 ร่วมงานวันลอยกระทง 
 ด้านคุณภาพ  เด็กรู้ถึงความส าคัญของวันลอยกระทง 
4.  การด าเนินงาน / กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา และผู้รับผิดชอบ    
งาน/กิจกรรม วิธีด าเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

กิ จ ก ร ร ม
การละเล่นไทย 
 
 
 
 
 

1. ประชุมวางแผน/ประสานงาน 
2. ด าเนินการกิจกรรม 

- ก าหนดเวลาฝึกซ้อมกสนละเล่นไทย   
  แต่ละระดับชั้น 
 

- อนุบาล 1 การละเล่นขี่ม้าก้านกล้วย 
- อนุบาล 2 การละเล่นรีรีข้าวสาร 

3,300 พ.ย.64 
 
 
 
 
 
 

นางสาววนิดา 
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งาน/กิจกรรม วิธีด าเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
 
 
 

- อนุบาล 3 การละเล่นมอญซ่อนผ้า 
3. ประเมินงานและประเมินความพึง

พอใจ 
4. สรุปผล/รายงานการด าเนินงาน 

 
 

พ.ย.64 

กิจกรรมแข่งขัน
ระบายสีภาพวัน
ล อ ย ก ร ะ ท ง
ระดับชั้นอนุบาล 
1 - 3  
 

1. ประชุมวางแผนงาน/ประสานงาน 
2. ด าเนินกิจกรรม 

- ก าหนดวันเวลาการแข่งขันระบาย
สีภาพวันลอยกระทง 

- แจ้ ง ให้ ครู ป ระจ า ชั้ นทร าบถึ ง
สถานที่การแข่งขัน 

- แต่งตั้งกรรมการตัดสินการแข่งขัน
ระบายสีภาพวันลอยกระทง 

3. ประเมินผลความพึงพอใจ 
4. สรุปผลการด าเนินกิจกรรม 
5. รายงานการประเมินงาน 

 พ.ย.64 
 
 
 
 
 
 
 
 

พ.ย.64 
พ.ย.64 

 

เชิญวิทยากรให้
ความรู้ประดิษฐ์
กระทงใบตอง 

1. ประชุมวางแผนงาน/ประสานงาน 
2. ด าเนินกิจกรรม 

- แจกแบบสอบถามเกี่ ยวกับภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นให้กับผู้ปกครองทุก
ท่าน 

- จัดหมวดหมู่ภูมิปัญญาท้องถิ่นจาก
แบบสอบถามของผู้ปกครอง 

- ก าหนดวันเวลาให้ผู้ปกครองทราบ 
- ก าหนดวันเวลาให้ครูประจ าชั้น

ทราบ 
3. ประเมินผลความพึงพอใจ 
4. สรุปผลการด าเนินกิจกรรม 
5. รายงานการประเมินงาน 

 พ.ย.64 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พ.ย.64 
พ.ย.64 

 

5.  งบประมาณ   3,300   บาท 
6.  ระดับความส าเร็จ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ด้านปริมาณ 
         เด็กร้อยละ 90 ร่วมงานวันลอยกระทง 
ด้านคุณภาพ 
         เด็กรู้ถึงความส าคัญของวันลอยกระทง 

 
-สถิติการมาเรียน 
 
-ประเมินความพึงพอใจ 

 
-สถิติการมาเรียน 
 
-แบบประเมินความพึงพอใจ 
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7. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง     
 ผู้ปกครอง 

8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
เด็กทุกคนได้รับประสบการณ์ตรง จากการปฏิบัติจริงในการพับกระทงใบตองซึ่งเป็นประเพณีและ

วัฒนธรรมที่ดีงามของไทย  
 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โรงเรียนธีรศาสตร์ ระดับปฐมวัย 
ส่วนที่ 3 รายละเอียดโครงการ 

225 

 

 

 

 

ชื่อโครงการ   สายสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2561 – 2565 
กลยุทธ์ที ่ 2   กระบวนการบริหารการจัดการ 
กลยุทธ์ที ่ 3   การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ  
เป้าหมายที่ 10     มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
เป้าหมายที่ 14  ประเมินพัฒนาการเด็กตามศักยภาพจริง และน าผลการประเมินพัฒนาการเด็ก

ไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 
แผนปฏิบัติงานอภิบาลและประกาศข่าวดี  สังฆมณฑลราชบุรี  ยุทธศาสตร์ 3.1, 3.4 โครงการกิจกรรมที่ 10, 7 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานทั่วไป (งานสัมพันธ์ชุมชน) 
หัวหน้าโครงงาน   นางสาวจินดารัตน์  พันธ์ทิพย์ศักดิ์ 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  14 มิถุนายน 2564 – 28 กุมภาพันธ์ 2565 
สถานที่ด าเนินการ  โรงเรียนธีรศาสตร์ 
1. หลักการและเหตุผล         
 มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย ก าหนดไว้ว่าผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ มีภาวะผู้น า มีความริเริ่มในการพัฒนาผู้เรียน 
เอาใจใส่การจัดการศึกษาเต็มศักยภาพ เต็มเวลา โดยมีผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 โรงเรียนจึงจัดท าโครงการสายสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน เป็นการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ สร้ างความ
เข้าใจที่ดีจากโรงเรียนสู่ชุมชน เพื่อสนับสนุนให้ได้รับความร่วมมือจากบุคลากรในโรงเรียน ชุมชน ผู้ปกครอง องค์กร
ต่างๆ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ สอดคล้องกับนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และ
ยุทธศาสตร์ของโรงเรียน  
2. วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือส่งเสริมให้ครูเห็นสภาพจริงบ้านของเด็ก 
2. เพ่ือส่งเสริมให้มีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูและผู้ปกครอง 
3. เพ่ือส่งเสริมการสร้างการมีส่วนร่วมและแสวงหาความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชนและท้องถิ่น  

3. เป้าหมาย 
ด้านปริมาณ     เด็กร้อยละ 90 ได้รับการเยี่ยมบ้านจากคุณครู 
ด้านคุณภาพ ครูได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายในโรงเรียน ระหว่างโรงเรียนกับครอบครัว  

ชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง 
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4. การด าเนินงาน/กิจกรรม  งบประมาณ  ระยะเวลา  และผู้รับผิดชอบ 
งาน/กิจกรรม วิธีด าเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

งานเยี่ยมบ้าน
นักเรียน 

1. วางแผน/ประชุม/ประสานงาน 
     - เสนองานเพ่ือของอนุมัติ 
2. ด าเนินกิจกรรมตามงาน 
     - จัดท าใบส ารวจเยี่ยมบ้านนักเรียน 
     - แจกใบส ารวจเยี่ยมบ้านนักเรียน 
3. ประเมินผล/ประเมินความพ่ึงพอใจ 
4. สรุปผลการด าเนินงาน/รายงาน

ประเมินงาน 

450 
 
 

มิ.ย.64 
 
 
 
 
 

ก.พ.65 

นางสาวจินดารัตน์   

5. งบประมาณ   450   บาท 

6. ระดับความส าเร็จ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ด้านปริมาณ 
       เด็กร้อยละ 90 ได้รับการเยี่ยมบ้านจากคุณครู 
ด้านคุณภาพ 
       ครูได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกันภายใน
โรงเรียน ระหว่างโรงเรียนกับครอบครัว  ชุมชนและ
องค์กรที่เกี่ยวข้อง 

 
- สอบถาม 
 
- ประเมินความพึงพอใจ 

 
- แบบสอบถาม 
- ภาพถ่าย 
- แบบประเมินความพึงพอใจ 
 

7.  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
ผู้ปกครอง 

8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ครูเห็นสภาพจริงของบ้านเด็กและมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูกับผู้ปกครอง 
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ชื่อโครงการ   พัฒนางานสารสนเทศ (ปฐมวัย) 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2561 – 2565 
กลยุทธ์ที่  2   กระบวนการบริหารและการจัดการ 
เป้าหมายที่  9   ให้บริการสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อการเรียนรู้ เพ่ือสนับสนุน  
    การจัดประสบการณ์ 
แผนปฏิบัติงานอภิบาลและประกาศข่าวดี  สังฆมณฑลราชบุรี  ยุทธศาสตร์ 3.4 โครงการกิจกรรมที่ 5  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานธุรการ) 
หัวหน้าโครงการ   นางสาวสุอังคณา     ทรัพย์เย็น 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  14 มิถุนายน 2564 – 31 มีนาคม 2565 
สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนธีรศาสตร์ 

1. หลักการและเหตุผล 
 มาตรฐานการศึกษาด้านพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โดยสถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม 
สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและบุคลากรในสถานศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายในสถานศึกษาชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การ
ด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย พร้อมให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาบริหารจัดการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 โรงเรียนจึงจัดท าโครงการส่งเสริมและพัฒนางานสารสนเทศ  เพื่อจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบง่ายต่อ
การค้นหา ตรวจสอบและน าไปใช้ในการจัดประมวลผลหรือวิเคราะห์บริหารจัดการ  ระบบงานต่างๆ  ทั้งภายใน
และภายนอกโรงเรียน  ให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพและเป็นระบบครบวงจร  จึงเห็นสมควรด าเนินการ
โครงการนี้ต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้ครูได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือมาปรับใช้ในการพัฒนาบริหารจัดการ

ระบบงานต่างๆท้ังภายในและภายนอกโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 
2. เพ่ือใช้สารสนเทศในการจัดระบบและน าเสนอข้อมูล ข่าวสาร การประชาสัมพันธ์ที่เป็นประโยชน์และทัน

ต่อเหตุการณ์ให้ผู้ปกครองรับทราบ 

3. เป้าหมาย 
ด้านปริมาณ     
 ร้อยละ 90 มีข้อมูลสารสนเทศในการให้บริการอย่างถูกต้องและครบถ้วน 
 



228 แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  2564 
 

ด้านคุณภาพ  
 การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสามารถจัดเก็บรวบรวมข้อมูลหลักฐานต่างๆ ได้อย่างเป็น
ระบบและสะดวกรวดเร็วในการค้นหาและตรวจสอบ 

4. การด าเนินงาน / กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา และผู้รับผิดชอบ 
งาน / กิจกรรม วิธีด าเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. งานเผยแพร่
ข่าวสาร 
 

1. ประชุมวางแผน 
2. ประชุมชี้แจงครูทุกท่านเพ่ือแจ้งขั้นตอน

การปฏิบัติงาน 
3. จัดพิมพ์เอกสารกลุ่มงาน/จัดท าข้อมูล

วารสารในระดับปฐมวัย 
4. ขายใบสมัครและรับสมัครนักเรียน 
5. แจกแบบส ารวจนักเรียนเพ่ือยืนยันการ

เรียนต่อในสถานศึกษาเดิม 
6. สอบสัมภาษณ์/ประกาศผล/มอบตัว 
7. รวบรวมใบมอบตัว 
8. ลงทะเบียนนักเรียนใหม่และกรอกข้อมูล

นักเรียนลงระบบ MAS School 
9. ประเมินผล 
10.สรุปผลการด าเนินงาน 

2,500 มิ.ย.64 
มิ.ย.64  

 
มิ.ย.64 - ก.พ.65 

 
พ.ย.64 เป็นต้นไป 

ม.ค.65 
 

ม.ค.65 
ม.ค.65 - มี.ค.65 

มี.ค.65 
 

มี.ค.65 
มี.ค.65 

นางสาวสุอังคณา 

2. งานบริการ 1. ประชุมวางแผน 
2. ประชุมชี้แจงครูทุกท่านเพ่ือแจ้งขั้นตอน

การปฏิบัติงาน 
3. ให้บริการทางด้านสารสนเทศและ

เทคโนโลยี 
4. ประเมินผล 
5. สรุปผลการด าเนินงาน 

450 มิ.ย.64 
มิ.ย.64 

 
มิ.ย.64 – ก.พ.65 

 
มี.ค.65 
มี.ค.65 

นางจินตนา 

3. งาน
ประชาสัมพันธ์ 

1. ประชุมชี้แจงขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
2. มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ 
3. จัดป้ายนิเทศน าเสนอข่าวสาร กิจกรรม

ประจ าเดือนของทางโรงเรียน 
4. ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย 
5. ให้บริการติดต่อสอบถามข้อมูลของทาง

โรงเรียนแก่ผู้ปกครองบุคคลภายนอกที่
เข้ามาติดต่อ 

6. ประเมินผล 
7. สรุปผลการด าเนินงาน 

4,000 มิ.ย.64 
มิ.ย.64 

มิ.ย.64 – ก.พ.65 
 
มิ.ย.64 – ก.พ.65 
มิ.ย.64 – ก.พ.65 

 

มี.ค.65 
มี.ค.65 

นางสาวสุอังคณา 

4. งาน 1. เสนองานและจัดสรรงบประมาณ 400 มิ.ย.64 นางสาวสุอังคณา 
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งาน / กิจกรรม วิธีด าเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ประกันอุบัติเหตุ 

 
 
 
 
 

2. ประชุมชี้แจงครูทุกท่านเพ่ือแจ้ง  
   ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
3. ด าเนินการตามแผนปฏิบัติงาน-ดูแล 
   การเกิดอุบัติเหตุของเด็กในโรงเรียน 
   และนอกโรงเรียนตลอดปีการศึกษา 
4. ประเมินผล 
5. สรุปผลการด าเนินงาน 

 
 
 
 
 
 
 

มิ.ย.64 
 

มิ.ย.64 – ก.พ.65 

 
 

มี.ค.65 
มี.ค.65 

5. งบประมาณ  7,350 บาท 
6. ระดับความส าเร็จ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ด้านปริมาณ 
         ร้อยละ 90 โรงเรียนมีข้อมูลสารสนเทศในการ
ให้บริการอย่างถูกต้องและครบถ้วน 
ด้านคุณภาพ 
         การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
สามารถจัดเก็บรวบรวมข้อมูลหลักฐานต่างๆ ได้อย่าง
เป็นระบบและสะดวกรวดเร็วในการค้นหาและ
ตรวจสอบ  

 
- ประเมินความพึงพอใจ 
 
 
- ประเมินความพึงพอใจ 
 
 

 
- แบบประเมินความพึงพอใจ 
 
 
- แบบประเมินความพึงพอใจ 
 

7. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 -   
8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

- โรงเรียนมีเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยเป็นปัจจุบัน มีการจัดการระบบงานสารสนเทศอย่างเป็นระบบ
มีประสิทธิภาพ 
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ชื่อโครงการ   พัฒนางานสารสนเทศ(ปฐมวัย)  งานเผยแพร่ข่าวสาร 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2561 – 2565 
กลยุทธ์ที่  2   กระบวนการบริหารและการจัดการ 
เป้าหมายที่  9   ให้บริการสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อการเรียนรู้ เพ่ือสนับสนุน  
    การจัดประสบการณ์ 
แผนปฏิบัติงานอภิบาลและประกาศข่าวดี  สังฆมณฑลราชบุรี  ยุทธศาสตร์ 3.4 โครงการกิจกรรมที่ 5  
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
หัวหน้าโครงการ   นางสาวสุอังคณา     ทรัพย์เย็น 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  14 มิถุนายน 2564 – 31 มีนาคม 2565 
สถานที่ด าเนินการ  โรงเรียนธีรศาสตร์ 

1. หลักการและเหตุผล 
 มาตรฐานการศึกษาด้านพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โดยสถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน 
ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและบุคลากรในสถานศึกษา อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายในสถานศึกษาชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การ
ด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่อย่างเต็มศักยภาพ พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองเสนอแนะ
แนวทางการพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพมากขึ้น 
 โรงเรียนจึงจัดท างานเผยแพร่ข่าวสาร เพ่ือให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์ ความรู้  แก่
บุคลากร นักเรียนและผู้ปกครอง ที่ถูกต้องชัดเจนรวดเร็วทันเวลาที่ก าหนด พร้อมรับข้อมูลจากผู้ปกครองเพ่ือสนอง
นโยบายการจัดการศึกษาของโรงเรียน ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ผู้รับผิดชอบโครงการจึงเห็นสมควรด าเนินการ
โครงการนี้ต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือใช้สารสนเทศในการจัดระบบและน าเสนอข้อมูล ข่าวสารที่เป็นประโยชน์และทันต่อเหตุการณ์  ให้
ผู้ปกครองรับทราบ  

3. เป้าหมาย 
 ด้านปริมาณ ร้อยละ 90 ได้เผยแพร่ข่าวสารของโรงเรียน 
 ด้านคุณภาพ การจัดระบบและน าเสนอข้อมูล ข่าวสารมีความทันสมัยรวดเร็ว ทั่วถึง มีประโยชน์  
    ต่อชุมชนและผู้ที่สนใจ 
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4. การด าเนินงานและระยะเวลา 
งาน วิธีการด าเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

งานเผยแพร่
ข่าวสาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ประชุมวางแผน 
2. ประชุ ม ชี้ แ จ งค รู ทุ กท่ า น เ พ่ื อแจ้ ง 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
3. จัดพิมพ์เอกสารกลุ่มงาน/จัดท าข้อมูล

วารสารในระดับปฐมวัย 
4. ขายใบสมัครและรับสมัครนักเรียน 
5. แจกแบบส ารวจนักเรียนเพ่ือยืนยันการ

เรียนต่อในสถานศึกษาเดิม 
6. สอบสัมภาษณ์/ประกาศผล/มอบตัว 
7. รวบรวมใบมอบตัว 
8. ลงทะเบียนนักเรียนใหม่และกรอกข้อมูล

นักเรียนลงระบบ MAS School 
9. ประเมินผล 
10. สรุปผลการด าเนินงาน 

2,500 
 
 
 
 
 
 
 
 

มิ.ย.64 
มิ.ย.64 

 
มิ.ย.64 – ก.พ.65 

 
พ.ย.64 เป็นต้นไป 

ม.ค.65 
 

ม.ค.65 
ม.ค.65 – มี.ค.65 

มี.ค.65 
 

มี.ค.65 
มี.ค.65 

นางสาวสุอังคณา 
 
 
 
 
 
 
 

5.งบประมาณ 2,500 บาท 
6.ระดับความส าเร็จ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ด้านปริมาณ 
       ร้อยละ 90 ได้เผยแพร่ข่าวสารของโรงเรียน 
ด้านคุณภาพ 
       การจัดระบบและน าเสนอข้อมูลข่าวสาร มีความ
ทันสมัยรวดเร็ว ทั่วถึง มีประโยชน์ต่อชุมชนและผู้ที่
สนใจ 

 
- ประเมินความพึงพอใจ 
 
- ประเมินความพึงพอใจ 
 

 
- แบบประเมินความพึงพอใจ 
 
- แบบประเมินความพึงพอใจ 
  

7. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  - 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ครู ผู้ปกครอง และผู้ที่สนใจ ได้รับข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ ทันต่อเหตุการณ์ รวดเร็ว และสาระ
ความรู้ที่เป็นประโยชน์ 
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ชื่อโครงการ   พัฒนางานสารสนเทศ(ปฐมวัย)  งานบริการ 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2561 – 2565  
กลยุทธ์ที่  2   กระบวนการบริหารและการจัดการ 
เป้าหมายที่  9   ให้บริการสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อการเรียนรู้ เพ่ือสนับสนุน  
    การจัดประสบการณ์ 
แผนปฏิบัติงานอภิบาลและประกาศข่าวดี  สังฆมณฑลราชบุรี  ยุทธศาสตร์ 3.4 โครงการกิจกรรมที่ 5  
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
หัวหน้าโครงการ   นางจินตนา     นิสัยตรง 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  14 มิถุนายน 2564 – 31 มีนาคม 2565 
สถานที่ด าเนินการ  โรงเรียนธีรศาสตร์ 

1. หลักการและเหตุผล 
 พัฒนางานสารสนเทศ(ปฐมวัย) ในงานบริการให้ความรู้ ข่าวสาร การติดต่อสอบถามตลอดจนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในโรงเรียน เพ่ือให้งานบรรลุเป้าหมาย ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่อย่างเต็มศักยภาพพร้อม
เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองเสนอแนะ แนวทางการพัฒนาต่อไป 
 โรงเรียนจึงจัดท า งาน บริการ เพ่ือให้บริการด้านข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศและเทคโนโลยี ความรู้ต่างๆ
ภายในโรงเรียน ให้ด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้อง ผู้รับผิดชอบงานจึงเห็นสมควรด าเนินการ
โครงการนี้ต่อไป  

2. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้บริการด้านสารสนเทศและเทคโนโลยี ความรู้ต่างๆภายในโรงเรียน ให้ด าเนินงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและถูกต้อง 

3. เป้าหมาย 
 ด้านปริมาณ ร้อยละ 90  ให้บริการด้านสารสนเทศและเทคโนโลยีของโรงเรียน 
 ด้านคุณภาพ ให้บริการด้านสารสนเทศและเทคโนโลยี ในการด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและ 

ถูกต้อง 
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4. การด าเนินงานและระยะเวลา 
งาน วิธีการด าเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

งานบริการ 
 
 
 
 

1. ประชุมวางแผน 
2. ประชุมชี้แจงครูทุกท่านเพ่ือแจ้ง 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
3. ให้บริการทางด้านสารสนเทศและ

เทคโนโลยี 
4. ประเมินผล 
5. สรุปผลการด าเนินงาน 

450 
 
 
 
 
 

มิ.ย.64 
มิ.ย.64 

 
มิ.ย.64 – ก.พ.65 

 
มี.ค.65 
มี.ค.65 

นางจินตนา 
 
 
 
 
 

5.งบประมาณ 450 บาท 

6.ระดับความส าเร็จ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ด้านปริมาณ 
       ร้ อยละ 90 ให้ บริ การด้ านสารสน เทศและ
เทคโนโลยีของโรงเรียน 
ด้านคุณภาพ 
       ให้บริการด้านสารสนเทศและเทคโนโลยีในการ
ด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้อง 

 
- ประเมินความพึงพอใจ 
 

- ประเมินความพึงพอใจ 
 

 
- แบบประเมินความพึงพอใจ 
 

- แบบประเมินความพึงพอใจ 
  

7. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
- 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ครู นักเรียน และผู้ปกครอง ได้รับการบริการด้านสารสนเทศและเทคโนโลยี อย่างมีประสิทธิภาพและ
ถูกต้อง 
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ชื่อโครงการ   พัฒนางานสารสนเทศ(ปฐมวัย)  งานประชาสัมพันธ์ 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2561 – 2565 
กลยุทธ์ที่  2   กระบวนการบริหารและการจัดการ 
เป้าหมายที่  9   ให้บริการสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อการเรียนรู้ เพ่ือสนับสนุน  
    การจัดประสบการณ์ 
แผนปฏิบัติงานอภิบาลและประกาศข่าวดี  สังฆมณฑลราชบุรี  ยุทธศาสตร์ 3.4 โครงการกิจกรรมที่ 5  
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
หัวหน้าโครงการ   นางสาวสุอังคณา   ทรัพย์เย็น 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  14 มิถุนายน 2564 –31 มีนาคม 2565 
สถานที่ด าเนินการ  โรงเรียนธีรศาสตร์ 

1. หลักการและเหตุผล 
 มาตรฐานการศึกษาด้านพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โดยสถานศึกษามีการพัฒนางาน
สารสนเทศ   งานประชาสัมพันธ์ มีการประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสาย ป้ายนิเทศ ป้ายประชาสัมพันธ์ ซึ่งเป็น
ข้อมูลข่าวสารของสถานศึกษา อย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้อง มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายในสถานศึกษา
ชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่อย่ างมีคุณภาพมาก
ขึ้น  
 โรงเรียนจึงจัดท า งาน ประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้ผู้ปกครอง และนักเรียน ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารจากทาง
โรงเรียนโดยผ่านทาง ป้ายนิเทศ ป้ายประชาสัมพันธ์ กิจกรรมประจ าเดือน เสียงตามสายของโรงเรียน รวมทั้ง
ให้บริการติดต่อสอบถามข้อมูลแก่ผู้ปกครองหรือบุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่อ ผู้รับผิดชอบงานจึงเห็นสมควร
ด าเนินการโครงการนี้ต่อไป  

2. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้ผู้ปกครอง และนักเรียน ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารจากทางโรงเรียน โดยผ่านสื่อต่างๆอย่างรวดเร็ว
และถูกต้อง 

3. เป้าหมาย 
 ด้านปริมาณ ผู้ปกครอง และนักเรียน ร้อยละ 90 ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารจากทางโรงเรียน 
 ด้านคุณภาพ ผู้ปกครอง และนักเรียน รับข้อมูลข่าวสารของทางโรงเรียนอย่างครบถ้วน 
 
 
 
4. การด าเนินงานและระยะเวลา 
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งาน วิธีการด าเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
งานประชาสัมพันธ์ 
 
 
 
 

1. ประชุมชี้แจงขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
2. มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ 
3. จั ดป้ า ยนิ เ ทศน า เ สนอข่ า ว ส า ร 

กิ จ ก ร รมประจ า เ ดื อนของทา ง
โรงเรียน 

4. ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย 
5. ให้บริการติดต่อสอบถามข้อมูลของ

ทางโรงเรียนแก่ผู้ปกครองบุคคล 
ภายนอกที่เข้ามาติดต่อ 

6. ประเมินผล 
7. สรุปผลการด าเนินงาน 

4,000 
 
 
 
 
 

มิ.ย.64 
มิ.ย.64 

มิ.ย.64 – ก.พ.65 
 
 

มิ.ย.64 – ก.พ.65 
มิ.ย.64 – ก.พ.65 

 

มี.ค.65 
มี.ค.65 

นางสาวสุอังคณา 
 
 
 
 
 

5.งบประมาณ 4,000 บาท 

6.ระดับความส าเร็จ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ด้านปริมาณ 
       ผู้ปกครองและนักเรียนร้อยละ 90 ได้รับทราบข้อมูล
ข่าวสารจากทางโรงเรียน 
ด้านคุณภาพ 
       ผู้ปกครอง และนักเรียน รับข้อมูลข่าวสารของทาง
โรงเรียนอย่างครบถ้วน 

 
- ประเมินความพึงพอใจ 
 

- ประเมินความพึงพอใจ 
 

 
- แบบประเมินความพึงพอใจ 
 

- แบบประเมินความพึงพอใจ 
  

7. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 - 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ผู้ปกครอง และนักเรียน ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารจากทางโรงเรียน โดยผ่านสื่อต่างๆอย่างถูกต้อง 
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ชื่อโครงการ    พัฒนาสารสนเทศ(ปฐมวัย)   งานประกันอุบัติเหตุ 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  2561 – 2565 
กลยุทธ์ที ่ 2   กระบวนการบริหารและการจัดการ 
เป้าหมายที ่ 10   มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
แผนปฏิบัติงานอภิบาลและประกาศข่าวดี  สังฆมณฑลราชบุรี  ยุทธศาสตร์ 3.4 โครงการกิจกรรมที่ 5  
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ   กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
หัวหน้าโครงการ    นางสาวสุอังคณา    ทรัพย์เย็น 
ลักษณะโครงการ   ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ   14 มิถุนายน 2564 – 31 มีนาคม 2565 
สถานที่ด าเนินการ   โรงเรียนธีรศาสตร์ 

1.หลักการและเหตุผล 
มาตรฐานการศึกษาด้านพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โดยโรงเรียนธีรศาสตร์ระดับปฐมวัย มีการจัดการ

เรียนการสอน ตลอดจนกิจกรรมต่างๆ ซึ่งมีความจ าเป็นต่อการเรียนรู้และเพ่ิมศักยภาพในการเรียนของเด็ก การจัด
กิจกรรมต่างๆ มีผลต่อการพัฒนาการทั้ง 4 ด้านของเด็กเป็นอย่างยิ่ง ในกิจกรรมแต่ละกิจกรรมที่เด็กได้ลงมือปฏิบัติ
จริง อาจส่งผลท าให้เด็กประสบอุบัติเหตุที่ไม่คาดถึง ทั้งทางด้านชีวิต สูญเสียอวัยวะและอ่ืนๆ 

ดังนั้นทางโรงเรียนจึงได้ด าเนินการ จัดท าสวัสดิการกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส าหรับเด็ก โดยให้ความ
คุ้มครองความสูญเสีย หรือความเสียหาย อันเกิดจากอุบัติเหตุความบาดเจ็บทางร่างกายของผู้เอาประกันภัย  

2. วัตถุประสงค์โครงการ     
เพ่ือเป็นสวัสดิการให้กับเด็กระดับปฐมวัยของโรงเรียนธีรศาสตร์  

3. เป้าหมายโครงการ   
เป้าหมายด้านปริมาณ       

เด็กระดับปฐมวัยของโรงเรียนธีรศาสตร์ ร้อยละ 100 เข้าร่วม งานประกันอุบัติเหตุ 
เป้าหมายด้านคุณภาพ  

     เด็กระดับปฐมวัยของโรงเรียนธีรศาสตร์ทุกคนมีหลักประกันอุบัติเหตุคุ้มครอง 
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4. การด าเนินงานและระยะเวลา 

5. งบประมาณ 400 บาท 
6. การประเมินผลโครงการ/งาน/กิจกรรม 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช ้
ด้านปริมาณ 

เด็กระดับปฐมวัยของโรงเรียนธีรศาสตร์ร้อย
ละ 100 เข้าร่วมโครงการประกันอุบัติเหตุ 
ด้านคุณภาพ 
    เด็กระดับปฐมวัยของโรงเรียนธีรศาสตร์ทุกคน
มีหลักประกันอุบัติเหตุคุ้มครอง 

 
- ประเมินความพึงพอใจ 
 
 
- ประเมินความพึงพอใจ 
 

 
- แบบประเมินความพึงพอใจ 
 
 
- แบบประเมินความพึงพอใจ 

7. หน่วยงาน ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
บริษัท แอลเอ็มจี ประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 

     8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
เด็กและผู้ปกครองมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการประกันอุบัติเหตุ เพราะเมื่อเกิดอุบัติเหตุทาง

โรงเรียนจะจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้ทันที เพ่ือเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครอง  
 

งาน วิธีการด าเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
งาน 
ประกันอุบัติเหต ุ
 
 
 
 
 

1. เสนองานและจัดสรรงบประมาณ 
2. ประชุมชี้แจงครูทุกท่านเพ่ือแจ้ง  
   ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
3. ด าเนินการตามแผนปฏิบัติงาน-ดูแล 
   การเกิดอุบัติเหตุของเด็กในโรงเรียน 
   และนอกโรงเรียนตลอดปีการศึกษา 
4. ประเมินผล 
5. สรุปผลการด าเนินงาน 

400 
 

 
 
 
 
 
 

มิ.ย.64 
มิ.ย.64 

 
มิ.ย.64 – ก.พ.65 

 
 

มี.ค.65 
มี.ค.65 

นางสาวสุอังคณา 
 
 
 
 
 
 
 



238 แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  2564 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มงานบริหารบุคลากร 
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ชื่อโครงการ   ส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานบุคลากรครู  
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2561-2565 
กลยุทธ์ที่  1   คุณภาพของเด็ก 
กลยุทธ์ที่  2   กระบวนการการบริหารและการจัดการ 
เป้าหมายที่  1    มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของ     
                                          ตนเองได้ 
เป้าหมายที่  7     ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 
แผนปฏิบัติงานอภิบาลและประกาศข่าวดี  สังฆมณฑลราชบุร ี ยุทธศาสตร์  3.1, 3.4, 3.7, 5.2   

โครงการกิจกรรมที่ 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มงานบริหารงานบุคคล 
หัวหน้าโครงการ   นางจุไรพร  สวัสดิ์รักษ์กุล  
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินงาน  14 มิถุนายน 2564 – 28 กุมภาพันธ์ 2565 
สถานที่ด าเนินการ  โรงเรียนธีรศาสตร์ 
1. หลักการและเหตุผล                  

แนวการจัดการศึกษา “ ครู” เป็นตัวจักรส าคัญในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาให้เกิดประโยชน์อย่าง
เป็นรูปธรรมต่อผู้เรียนมากที่สุด ครูจ าเป็นต้องเร่งพัฒนาและปรับปรุงตนเอง โดยเฉพาะด้านการจัดการศึกษาที่
น าไปสู่การพัฒนาผู้เรียน และเพ่ือส่งเสริมประสิทธิภาพของครูในการปฏิบัติหน้าที่ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีใน
วิชาชีพครู ให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคม 
 กลุ่มงานบริหารบุคคลจึงจัดท าโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานบุคลากรครู เพ่ือส่งเสริม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้ครูมีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคมและพัฒนาตนเอง 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้บุคลากรครูเข้ารับการอบรม  สัมมนา  ศึกษา  ดูงานตามเกณฑ์ที่ก าหนด  
2. เพ่ือให้เด็กมีความปลอดภัย  
3. เพ่ือส่งเสริมให้ครูได้รับรางวัล เกิดความภาคภูมิใจ 

3. เป้าหมาย 
 ด้านปริมาณ     

1. ครรู้อยละ 100 ได้รับการอบรม สัมมนา  ศึกษา  ดูงานตามเกณฑ์ที่ก าหนด   
2. เด็กร้อยละ 100 ปลอดภัยในการเล่น 
3. ครูร้อยละ 90 ของครูที่เข้ารับการประเมินได้รับรางวัลครูดีเด่น 

 
 



240 แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  2564 
 

ด้านคุณภาพ  
      1.  ครพัูฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
      2.  ครูดูแลความปลอดภัยและแนะน าวิธีการเล่นที่ถูกต้องมีการจดบันทึกเหตุการณ์ทุกวัน 

    3.  ครปูฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและได้รับรางวัล 

4. การด าเนินงาน/กิจกรรม/งบประมาณ/ระยะเวลา/ผู้รับผิดชอบ   

5. งบประมาณ  23,350  บาท 

งาน/กิจกรรม วิธีด าเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

ง า น อ บ ร ม 
สัมมนา ศึกษา  
ดูงาน 
 

1. วางแผน/ประชุม/ประสานงาน                                                    
- เสนองานเพ่ือขออนุมัติ 

2. ด าเนินกิจกรรมตามงาน 
- กิจกรรมการอบรม สัมมนา ศึกษา ดูงาน 

3. ประเมินผลความพึงพอใจ 
4. สรุป 

- สรุปผลการด าเนินกิจกรรม 
- รายงานประเมินงาน 

22,000 
 
 
 

มิ.ย.64-ก.พ.65 
 

มิ.ย.64-ก.พ.65 
 

ก.พ.65 
ก.พ.65 

นางจุไรพร 
 

ง า น ดู แ ล ค ว า ม
ปลอดภัยของเด็ก 
 

1. วางแผน/ประชุม/ประสานงาน 
- เสนองานเพ่ือขออนุมัติ                 

2. ด าเนินกิจกรรมตามงาน         
- กิจกรรมโอวาทยามเช้า 
- กิจกรรมการดูแลเวรอภิบาล 
- การบันทึกเวรสวัสดิการ                

3. ประเมินผลความพึงพอใจ   
4. สรุป                                   

- สรุปผลการด าเนินกิจกรรม                 
- รายงานประเมินงาน          

650 มิ.ย.64 
 
มิ.ย.64-ก.พ.65 
 
 
 

ก.พ.65 
ก.พ.65 

นางอัมพร 
    

งานครูดีศรี 
ธีรศาสตร์                  

1. วางแผน/ประชุม/ประสานงาน    
- เสนองานเพ่ือขออนุมัติ 

2. ด าเนินกิจกรรมตามงาน            
- กิจกรรมการส่งครูเข้ารับการประเมินครู

ดีเด่นประเภทต่างๆ 
- กิจกรรมการจัดกิจกรรมทักษะการใช้

ภาษาสู่ตัวเด็ก 
3. ประเมินผลความพึงพอใจ     
4. สรุป                                     

- สรุปผลการด าเนินกิจกรรม            
- รายงานประเมินงาน   

700 มิ.ย.64 
 
มิ.ย.64-ก.พ.65 
 
 
 
 

ก.พ.65 
ก.พ.65 

นางจุไรพร 
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6. ระดับความส าเร็จ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ด้านปริมาณ 
1. ครูร้อยละ 90 เข้ารับการอบรม สัมมนา 

ศึกษา ดูงานตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
2. ครูร้อยละ 90 ดูแลเวรอภิบาลเด็กอย่างมี 

ประสิทธิภาพ 
3. ครูร้อยละ 90 ของครูที่เข้ารับการประเมิน

ได้รับรางวัลครูดีเด่น 
ด้านคุณภาพ 

1. ครู พัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้ มี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  

2. ครูดูแลความปลอดภัยและแนะน าวิธีการเล่น
ที่ถูกต้องมีการจดบันทึกเหตุการณ์ทุกวัน 

3. ครูเข้ารับการประเมินครูดีเด่น 

 
-ส ารวจข้อมูล 
 
-ส ารวจข้อมูล 
 
-ส ารวจข้อมูล 
 
 
-ส ารวจข้อมูล 
 
-ส ารวจข้อมูล 
 
-ส ารวจข้อมูล 
 

 
- บันทึกสรุปการอบรมสัมมนา ศึกษา  
  ดูงาน 
- บันทึกเวรสวัสดิการ 
 
- เกียรติบัตร 
 
 
- แบบบันทึกการปฏิบัติหน้าที่ 
 
- แบบบันทึกการดูแลเวรอภิบาล 
 
- เกียรติบัตร 
- ภาพถ่าย 

 

7. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
 - 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
           ครมูีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน และเป็นแบบอย่างที่ดี  
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ชื่อโครงการ        ส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานบุคลากรครู  
                                  งานการอบรม สัมมนา ศึกษา ดูงาน                                          
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2561 – 2565 
กลยุทธ์ที่  2          กระบวนการบริหารและการจัดการ  
เป้าหมายที ่ 7                       ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์                        
แผนปฏิบัติงานอภิบาลและประกาศข่าวดี  สังฆมณฑลราชบุรี  ยุทธศาสตร์ 5.2  โครงการกิจกรรมที่ 2  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มงานบริหารงานบุคคล 
หัวหน้างาน    นางจุไรพร  สวัสดิ์รักษ์กุล 
ลักษณะงาน   ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินงาน  14 มิถุนายน 2564 – 28 กุมภาพันธ์ 2565 
สถานที่ด าเนินการ  โรงเรียนธีรศาสตร์ 
1. หลักการและเหตุผล 

การพัฒนาครูอย่างมีระบบและมีคุณภาพตามแนวทางมาตรฐานการศึกษาของชาตินั้น ต้องได้รับการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง จากการแสวงหาความรู้และการเข้ารับการอบรมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ท าให้เป็นผู้มี
วิสัยทัศน์และโลกทัศน์ที่สอดคล้องกับยุคสมัยในการใช้สื่อและเทคโนโลยี ให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก
ปัจจุบันได้เป็นอย่างดีและเป็นการส่งเสริมให้ครูปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีใน
วิชาชีพครูให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคม 

ดังนั้นโรงเรียนธีรศาสตร์จึงจัดงานอบรม  สัมมนาเพ่ือส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการเรียนการ
สอนโดยครูน าความรู้ที่ได้รับจากการอบรมมาประยุกต์ใช้กับเด็กให้เหมาะสม จนเกิดประสิทธิผลกับเด็กมากท่ีสุด 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้ครเูข้ารับการอบรม  สัมมนาตามเกณฑ์ท่ีก าหนด  
2. เพ่ือให้ครูไปศึกษาดูงาน 

3.  เป้าหมาย 
ด้านปริมาณ     

1. ครรู้อยละ 100 ได้รับการอบรม สัมมนา  ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด  
2. ครูไปศึกษา ดูงาน 

  ด้านคุณภาพ  
1. ครพัูฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  
2. ครูน าผลจากการไปศึกษาดูงานมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
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4.  การด าเนินงานและระยะเวลา  

5. งบประมาณ   22,000  บาท 
6. ระดับความส าเร็จ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ด้านปริมาณ 

1. ครูร้อยละ 90 เข้ารับการอบรม สัมมนาตามเกณฑ์ที่
ก าหนด 

2. ครูไปศึกษา ดูงาน 
ด้านคุณภาพ 

1. ครูพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล   

2. ครพัูฒนาการจัดการเรียนการสอนจากการศึกษาดูงาน          

 
-ส ารวจข้อมูล 
 
     
                                         
- สอบถาม 
 
- สอบถาม 

 
- สรุปบันทึกการเข้ารับการ

อบรม สัมมนา  
 

  
- แบบสอบถาม 

 
- แบบสอบถาม,ภาพกิจกรรม                                                     

 

7. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง    - 

8. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
 ครไูด้รับการอบรม สัมมนาตามเกณฑ์ท่ีก าหนดและน าความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาการเรียนการสอน และ
นิเทศให้แกผู่้อื่นทราบ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรม วิธีการด าเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมศึกษา ดูงาน 1.วางแผน/ประชุม/ประสานงาน                                                         

     -  เสนองานเพ่ือขออนุมัติ 
2.ด าเนินกิจกรรม 

- ประชาสัมพันธ์ 
- ออกค าสั่งอบรม สัมมนา ศึกษา 

ดูงาน 
3. ประเมินผลความพึงพอใจ 
4. สรุป 

- สรุปผลการด าเนินกิจกรรม 
- รายงานประเมินงาน 

 มิ.ย.64-ก.พ.65 
 
 
 
 
 

ก.พ.65 
ก.พ.65 

นางจุไรพร 
นางสาวศุจินธรา 
นางสาวศิลาพร 
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ชื่อโครงการ ส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานบุคลากรครู 
  งานการดูแลความปลอดภัยของเด็ก 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2561 - 2565 
กลยุทธ์ที่  1   คุณภาพของเด็ก 
เป้าหมายที่  1    มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของ     

ตนเองได้ 
แผนปฏิบัติงานอภิบาลและประกาศข่าวดี สังฆมณฑลราชบุรี  ยุทธศาสตร์ 3.1,3.4  โครงการกิจกรรมที่  9,1, 2 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานบริหารบุคคล 
หัวหน้างาน    นางจุไรพร  สวัสดิ์รักษ์กุล 
ลักษณะงาน ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินงาน 14 มิถุนายน 2564 – 28 กุมภาพันธ์ 2565 
สถานที่ด าเนินงาน โรงเรียนธีรศาสตร์  

1. หลักการและเหตุผล 
การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืนให้ความส าคัญกับการพัฒนาคุณภาพคนไทยให้มี

ภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพคนไทยทุกช่วงวัย สอดแทรกพัฒนาคนด้วยความรู้ที่เสริมสร้าง
วัฒนธรรม ปลูกฝังให้มีจิตใจที่มีคุณธรรม ซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัย รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ด้านความปลอดภัย
และการป้องกันตนเองไม่ให้ได้รับบาดเจ็บจากการเล่น โรงเรียนก าหนดนโยบายเรื่องความปลอดภัยในการดูแลเด็ก
เพ่ือให้ครดููแลเด็กไม่ให้เกิดอุบัติเหตุต่างๆที่จะท าให้เด็กบาดเจ็บได ้
 กลุ่มงานบริหารบุคคลจึงจัดท า งานการดูแลความปลอดภัยของเด็กได้จัดท าตารางการดูแลความปลอดภัย
ของเด็ก ให้ครูรับผิดชอบโดยดูแลเด็กให้ปลอดภัยและให้ค าแนะน าการเล่นที่ถูกวิธี บันทึกเหตุการณ์ให้เป็นปัจจุบัน
เพ่ือน าไปพัฒนาระบบการดูแลความปลอดภัยของให้เด็กให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น  

2. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้เด็กมีความปลอดภัย  

3. เป้าหมาย                            
 ด้านปริมาณ ร้อยละ 100 ของเด็กปลอดภัยในการเล่น  

ด้านคุณภาพ ครูดูแลความปลอดภัยและแนะน าวิธีการเล่นที่ถูกต้อง มีการจดบันทึกเหตุการณ์ 
ประจ าวันทุกวัน 

4. การด าเนินงาน/ระยะเวลา/งบประมาณ 
กิจกรรม วิธีการด าเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมโอวาทยาม
เช้า 

1.วางแผน/ประชุม/ประสานงาน                                                         
- เสนองานเพ่ือขออนุมัติ 

650 
 

มิ.ย.64 
 

นางอัมพร 
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5. งบประมาณ  650  บาท 

6. ระดับความส าเร็จ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ด้านปริมาณ 
       เด็กร้อยละ 90 มีความปลอดภัยในการเล่น 
ด้านคุณภาพ 
        ครูดูแลความปลอดภัยและแนะน าวิธีการเล่นที่
ถูกต้อง มีการจดบันทึกเหตุการณ์ประจ าวันทุกวัน 

 
- ส ารวจข้อมูล 
 
- สอบถาม 
 

 
- บันทึกการรักษาพยาบาล 
 
-แบบสอบถาม 
-ภาพกิจกรรม 

7. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง     
   - 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  นักเรียนปลอดภัยจากการเล่นโดยโรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
ปลอดภัย มีครูรับผิดชอบดูแลแนะน าเด็กเก่ียวกับการเล่นที่ถูกวิธี 
 
 

กิจกรรม วิธีการด าเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
 2.ด าเนินกิจกรรม 

- ประชาสัมพันธ์ 
- ก าหนดตารางการให้โอวาทและ

การบันทกึ 
3. ประเมินผล 

- ประเมินความพึงพอใจ 
4. สรุป 

- สรุปผลการด าเนินกิจกรรม 
รายงานประเมินงาน 

 มิ.ย.64-ก.พ.65 
 
 
 

ก.พ.65 
 

ก.พ.65 

 

กิจกรรมการดูแลเวร
อภิบาล และ    
บันทึกเวรสวัสดิการ                
 

1.วางแผน/ประชุม/ประสานงาน                                                         
- เสนองานเพ่ือขออนุมัติ 

2.ด าเนินกิจกรรม 
- ประชาสัมพันธ์ 
- ก าหนดตารางการดูแลเวรอภิบาล 

และการบันทึก     
3. ประเมินผล 

- ประเมินความพึงพอใจ 
4. สรุป 

- สรุปผลการด าเนินกิจกรรม 
- รายงานประเมินงาน 

 มิ.ย.64 
 

มิ.ย.64-ก.พ.65 
 
 
 

ก.พ.65 
 

ก.พ.65 

นางอัมพร 
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ชื่อโครงการ  ส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานบุคลากรครู 

งานครูดีศรีธีรศาสตร์ 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2561 – 2565 
กลยุทธ์ที่  2          กระบวนการบริหารและการจัดการ  
เป้าหมายที่  7                       ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์                        
แผนปฏิบัติงานอภิบาลและประกาศข่าวดี  สังฆมณฑลราชบุรี  ยุทธศาสตร์  3.4  โครงการกิจกรรมที่ 4, 5  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มงานบริหารงานบุคคล 
หัวหน้างาน   นางจุไรพร   สวัสดิ์รักษ์กุล 
ลักษณะงาน   ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินงาน  14 มิถุนายน 2564 – 28 กุมภาพันธ์ 2565 
สถานที่ด าเนินการ  โรงเรียนธีรศาสตร์ 

1. หลักการและเหตุผล 
 “ ครู” เป็นตัวจักรส าคัญในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมต่อผู้เรียน

มากที่สุด ดังนั้นหากครูมีคุณภาพ มีความรู้ มีความสามารถย่อมเป็นผลดีแก่ตัวเด็ก ในปัจจุบันสถานศึกษาต่างๆ
สนับสนุนและส่งเสริมให้ครูหาความรู้และพัฒนาตนเอง เพ่ือบ่งบอกความสามารถของตน และสนับสนุนส่งเสริมให้
ครูเข้ารับการประเมินเพ่ือเป็นครูดีเด่นในประเภทต่างๆตามหน่วยงานที่มีการประเมินครูดีเด่นประเภทต่างๆ 
 กลุ่มงานบริหารบุคคลจึงจัดท างานครูดีศรีธีรศาสตร์ขึ้น   เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรครูเข้ารับการประเมินครู
ดีเด่นประเภทต่างๆเพ่ือบ่งบอกถึงศักยภาพ รวบรวมข้อมูลครูที่น าชื่อเสียงมาสู่โรงเรียน  

2 .  วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือส่งเสริมให้ครเูข้ารับการประเมินครูดีเด่น  
2. ครมูีความภาคภูมิใจในอาชีพครู 

3. เป้าหมาย 
1. ด้านปริมาณ ครรู้อยละ 90 เข้ารับการประเมินครูดีศรีธีรศาสตร์ 

          ด้านคุณภาพ ครูมีความภาคภูมิใจในอาชีพครู 

4. การด าเนินงาน/ระยะเวลา/งบประมาณ 
กิจกรรม วิธีการด าเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

งานครูดีศรีธีรศาสตร์ 
 
 
 
 

1.วางแผน/ประชุม/ประสานงาน                                                         
- เสนองานเพ่ือขออนุมัติ 

2.ด าเนินกิจกรรม 
- แจ้งให้คุณครูทราบ 
- ติดตามงาน 

700 
 
 

 

มิ.ย.64 
 

มิ.ย.64-ก.พ.65 
 
 

นางจุไรพร 
นางสาวศิริรัตน์ 
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5.  งบประมาณ  700  บาท 
6. ระดับความส าเร็จ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ด้านปริมาณ  

1. ครรู้อยละ 90 เข้ารับการประเมินครูดีศรีธีรศาสตร์ 
ด้านคุณภาพ 

1. ครมูีความภาคภูมิใจในอาชีพครู 

 
- ส ารวจข้อมูล  
                          
- สอบถาม 
 

 
- สรุปแบบประเมิน 
      
- แบบสอบถาม 
- ภาพกิจกรรม 

7. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
 - 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ                      
 ครปูฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษกับเด็กมากข้ึน 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                        
 

 
 

กิจกรรม วิธีการด าเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
 3. ประเมินผล 

- ประเมินความพึงพอใจ 
4. สรุป 

- สรุปผลการด าเนินกิจกรรม 
- รายงานประเมินงาน 

 ก.พ.65 
 

ก.พ.65 
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ชื่อโครงการ  ขวัญและก าลังใจ 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2561-2565 
กลยุทธ์ที่  2          กระบวนการบริหารและการจัดการ  
เป้าหมายที่  7                       ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์                        
แผนปฏิบัติงานอภิบาลและประกาศข่าวดี  สังฆมณฑลราชบุรี  ยุทธศาสตร์ 3.1, 4.4, 5.2  โครงการกิจกรรมที่  

1, 2,5, 6, 10 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ        กลุ่มงานบริหารงานบุคคล 
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นางจุไรพร  สวัสดิ์รักษ์กุล 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินงาน       14 มิถุนายน 2564 – 28 กุมภาพันธ์ 2565 
สถานที่ด าเนินการ   โรงเรียนธีรศาสตร์ 

1. หลักการและเหตุผล 
 การสร้างขวัญและก าลังใจของบุคลากรครูเป็นสิ่งส าคัญที่ส่งผลให้บุคลากรครูปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงต้องมีการพัฒนาให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ที่ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง 
 โรงเรียนธีรศาสตร์จึงจัดท าโครงการขวัญและก าลังใจขึ้น  เพ่ือเสริมสร้างขวัญและก าลังใจเป็นแรง
เสริม และกระตุ้นให้บุคลากรครูมีความมุ่งมั่นที่จะอุทิศตนในการพัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ ส่งผลให้การ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของนักเรียน 

2. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้ครไูด้รับขวัญและก าลังใจจากสังฆมณฑล 
2. เพ่ือให้ครูได้รับขวัญและก าลังใจจากโรงเรียน 
3. เพ่ือให้ครไูด้รับขวัญและก าลังใจไปพักผ่อนประจ าปี 

3. เป้าหมาย 
ด้านปริมาณ   

1. ครูร้อยละ 100 ได้รับขวัญและก าลังใจจากสังฆมณฑล  
2. ครูร้อยละ 100 ได้รับขวัญและก าลังใจจากโรงเรียน 
3. ครูร้อยละ 100 ได้รับขวัญและก าลังใจไปพักผ่อนประจ าปี         

ด้านคุณภาพ  
1. ครูพึงพอใจกับขวัญและก าลังใจจากสังฆมณฑล 
2. ครพึูงพอใจกับขวัญและก าลังใจจากโรงเรียน  
3. ครูพึงพอใจไปพักผ่อนประจ าปี          
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4. การด าเนินงานและระยะเวลา  

งาน/กิจกรรม วิธีด าเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
งานสวัสดิการ 
จากสังฆมณฑล 

1. วางแผน/ประชุม/ ประสานงาน 
- เสนองานเพ่ือขออนุมัติ 

2. ด าเนินกิจกรรมตามงาน                      
- กิจกรรมสวัสดิการการสมรส                 
- กิจกรรมสวัสดิการคลอดบุตร 
- กิจกรรมสวัสดิการขึ้นบ้านใหม่ 
- กิจกรรมสวัสดิการขึ้นขั้นเงินเดือน 
- กิจกรรมสวัสดิการการสอนนานปี 

3. ประเมินผล 
- ประเมินความพึงพอใจ                

4.  สรุป 
- สรุปผลการด าเนินกิจกรรม 
- รายงานประเมนิงาน   

3,100 มิ.ย.64 
 

มิ.ย.64-ก.พ.65 
 
 
 
 
 

ก.พ.65 
 

ก.พ.65 

นางจุไรพร 
นางสาวศุจินธรา 
นางสาวศิลาพร 
 

ง า น ส วั ส ดิ ก า ร
โรงเรียน 
 

1. วางแผน/ประชุม/ประสานงาน          
- เสนองานเพ่ือขออนุมัติ                        

2. ด าเนินกิจกรรมตามงาน 
- กิจกรรมสวัสดิการวันเกิด 
- กิจกรรมสวัสดิการการแต่งกาย 
- กิจกรรมสวัสดิการเยี่ยมเยียนเพื่อนครู 
- กิจกรรมสวัสดิการเบี้ยขยันสรรค์สร้าง 
  แรงใจ  
- กิจกรรมสวัสดิการโบนัสสิ้นปี     

3. ประเมินผล 
- ประเมินความพึงพอใจ                

4. สรุป 
- สรุปผลการด าเนินกิจกรรม 
- รายงานประเมนิงาน   

12,000 มิ.ย.64 
 

มิ.ย.64-ก.พ.65 
 
 
 
 
 
 

ก.พ.65 
 

ก.พ.65 

นางจุไรพร 
นางสาวศุจินธรา 
นางสาวศิลาพร 

 
 

 
 
 
 

ง า น พั ก ผ่ อ น
ประจ าปี                                                                                    

1. วางแผน/ประชุม/ประสานงาน                     
- เสนองานเพ่ือขออนุมัติ       

2. ด าเนินกิจกรรมตามงาน 
- กิจกรรมพักผ่อนประจ าปี   

3. ประเมินผล 
- ประเมินความพึงพอใจ 
 

32,000 มิ.ย.64 
 

มิ.ย.64-ก.พ.65 
 

ก.พ.65 
 

นางจุไรพร 
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5. งบประมาณ  47,100  บาท 
 

6. ระดับความส าเร็จ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ด้านปริมาณ 
1. ครูร้อยละ 90 ได้รับขวัญและก าลังใจจากสังฆ

มณฑล 
2. ครูร้อยละ 90 ได้รับขวัญและก าลังใจจาก

โรงเรียน 
3. ครูร้อยละ 90 พักผ่อนประจ าปี 

ด้านคุณภาพ    
1. ครูพึงพอใจกับขวัญและก าลังใจจากสังฆ

มณฑล 
2. ครูพึงพอใจกับขวัญและก าลังใจจากโรงเรียน 
3. ครูพึงพอใจไปพักผ่อนประจ าปี  

 
- ส ารวจข้อมูล 
 
- ส ารวจความพึงพอใจ 
 
- ส ารวจความพึงพอใจ 
 
- ส ารวจความพึงพอใจ 
 
- สอบถาม  

 
- สมุดส ารวจการมาโรงเรียน 
 
- แบบส ารวจความพึงพอใจ 
 
- แบบส ารวจความพึงพอใจ 
 
- แบบส ารวจความพึงพอใจ 
 
- แบบสอบถาม  
- ภาพถ่าย 

7. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
           - 
8. ผลที่คาดว่าได้รับ 

 บุคลากรครูพึงพอใจในขวัญและก าลังใจที่ได้รับ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งาน/กิจกรรม วิธีด าเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
 4. สรุป 

- สรุปผลการด าเนินกิจกรรม 
     - รายงานประเมนิงาน             

 ก.พ.65  



โรงเรียนธีรศาสตร์ 
ส่วนที่ 3 รายละเอียดโครงการ 

251 

 

 

                                        
 
 

ชื่อโครงการ  ขวัญและก าลังใจ  งานสวัสดิการจากสังฆมณฑล 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2561 – 2565 
กลยุทธ์ที่  2          กระบวนการบริหารและการจัดการ  
เป้าหมายที่  7                       ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์                        
แผนปฏิบัติงานอภิบาลและประกาศข่าวดี  สังฆมณฑลราชบุรี  ยุทธศาสตร์  3.1  โครงการกิจกรรมที่ 10 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล 
หัวหน้างาน นางจุไรพร   สวัสดิ์รักษ์กุล 
ลักษณะงาน ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินงาน 14 มิถุนายน 2564 – 28 กุมภาพันธ์ 2565 
สถานที่ด าเนินการ  โรงเรียนธีรศาสตร์                    

1. หลักการและเหตุผล 
 การสร้างขวัญและก าลังใจของบุคลากรครูเป็นสิ่งส าคัญที่ส่งผลให้บุคลากรครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่
ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงต้องมีการพัฒนาให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

กลุ่มงานบริหารบุคคลจึงจัดท ากิจกรรมนี้ เพ่ือเสริมสร้างขวัญและก าลังใจ เป็นแรงเสริม และกระตุ้นให้
บุคลากรครูมีความมุ่งมั่นที่จะอุทิศตนในการพัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ ส่งผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของนักเรียน 
2. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้ครูได้รับขวัญและก าลังใจปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ  
3. เป้าหมาย 

ด้านปริมาณ  ครูร้อยละ 100 ได้รับขวัญและก าลังใจจากสังฆมณฑล    
ด้านคุณภาพ ครูมีความพึงพอใจกับขวัญและก าลังใจที่ได้รับและปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ  

4. การด าเนินงานและระยะเวลา 
กิจกรรม วิธีด าเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมสวัสดิการการ
สมรส     
 

1.วางแผน/ประชุม/ประสานงาน 
- เสนองานเพ่ือขออนุมัติ 

2. ด าเนินกิจกรรม                           
- ประชาสัมพันธ์ 
- ส ารวจ ข้อมูล 
- น าเสนอเพ่ือด าเนินการต่อไป 

3. ประเมินผล 
- ประเมินความพึงพอใจ               

4. สรุป 

3,100 มิ.ย.64 
 

มิ.ย.64-ก.พ.65 
 
 
 

ก.พ.65 
 

ก.พ.65 

นางจุไรพร 
นางสาวศุจินธรา 
นางสาวศิลาพร 
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กิจกรรม วิธีด าเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
- สรุปผลการด าเนินกิจกรรม 
- รายงานประเมินงาน   

กิจกรรมสวัสดิการ
คลอดบุตร 

1.วางแผน/ประชุม/ประสานงาน 
- เสนองานเพ่ือขออนุมัติ 

2. ด าเนินกิจกรรม  
- ประชาสัมพันธ์ 
- ส ารวจ ข้อมูล 
- น าเสนอเพ่ือด าเนินการต่อไป 

3. ประเมินผล 
- ประเมินความพึงพอใจ                

4. สรุป 
- สรุปผลการด าเนินกิจกรรม 
- รายงานประเมินงาน   

 มิ.ย.64 
 

มิ.ย.64-ก.พ.65 
 
 
 

ก.พ.65 
 

ก.พ.65 

นางจุไรพร 
นางสาวศุจินธรา 
นางสาวศิลาพร 
 

กิจกรรมสวัสดิการขึ้น
บ้านใหม่ 

1.วางแผน/ประชุม/ประสานงาน 
- เสนองานเพ่ือขออนุมัติ 

2. ด าเนินกิจกรรม 
- ประชาสัมพันธ์ 
- ส ารวจ ข้อมูล 
- น าเสนอเพ่ือด าเนินการต่อไป 

3. ประเมินผล 
- ประเมินความพึงพอใจ     

4. สรุป 
- สรุปผลการด าเนินกิจกรรม          
- รายงานประเมินงาน   

 มิ.ย.64 
 

มิ.ย.64-ก.พ.65 
 
 
 

ก.พ.65 
 

ก.พ.65 

นางจุไรพร 
นางสาวศุจินธรา 
นางสาวศิลาพร 
 

กิจกรรมสวัสดิการขึ้น
ขั้นเงินเดือน 

 

1.วางแผน/ประชุม/ประสานงาน 
- เสนองานเพ่ือขออนุมัติ 

2. ด าเนินกิจกรรม 
- ประชาสัมพันธ์ 
- ส ารวจ ข้อมูล 

3. ประเมินผล 
- ประเมินความพึงพอใจ                

4. สรุป 
- สรุปผลการด าเนินกิจกรรม 
- รายงานประเมินงาน   

 มิ.ย.64 
 

มิ.ย.64-ก.พ.65 
 
 

ก.พ.65 
 

ก.พ.65 

นางจุไรพร 
นางสาวศุจินธรา 
นางสาวศิลาพร 
 

กิจกรรมสวัสดิการการ
สอนนานปี 

1.วางแผน/ประชุม/ประสานงาน 
- เสนองานเพ่ือขออนุมัติ 

 มิ.ย.64 
 

นางจุไรพร 
นางสาวศุจินธรา 
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กิจกรรม วิธีด าเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ด าเนินกิจกรรม 
- ประชาสัมพันธ์ 
- ส ารวจ ข้อมูล 
- น าเสนอเพ่ือด าเนินการต่อไป 

3. ประเมินผล 
- ประเมินความพึงพอใจ                

4. สรุป 
- สรุปผลการด าเนินกิจกรรม 
- รายงานประเมินงาน 

มิ.ย.64-ก.พ.65 
 
 
 

ก.พ.65 
 

ก.พ.65 

นางสาวศิลาพร 
 

5. งบประมาณ  3,100  บาท     
6. ระดับความส าเร็จ 

7. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง     ศูนยส์ังฆมณฑล ราชบุรี         

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ครูพึงพอใจกับขวัญและก าลังใจที่ได้รับจากสังฆมณฑล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ด้านปริมาณ 
       ครรู้อยละ 90 ได้รับขวัญและก าลังใจจากสังฆมณฑล  
ด้านคุณภาพ 
       ครูพึงพอใจกับขวัญและก าลังใจที่ได้รับ 

 
-ส ารวจข้อมูล 

 
-สอบถาม 

 
- แบบส ารวจความพึงพอใจ 
 
- แบบสอบถาม 
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ชื่อโครงการ   ขวัญและก าลังใจ    งานสวัสดิการจากโรงเรียน 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา     2561 – 2565 
กลยุทธ์ที่  2          กระบวนการบริหารและการจัดการ  
เป้าหมายที่  7                       ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์                        
แผนปฏิบัติงานอภิบาลและประกาศข่าวดี  สังฆมณฑลราชบุรี  ยุทธศาสตร์  3.1 โครงการกิจกรรมที่ 10 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ             กลุ่มงานบริหารงานบุคคล 
หัวหน้างาน                          นางจุไรพร  สวัสดิ์รักษ์กุล 
ลักษณะงาน  ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินงาน               14 มิถุนายน 2564 – 28 กุมภาพันธ์ 2565 
สถานที่ด าเนินการ             โรงเรียนธีรศาสตร์ 

1. หลักการและเหตุผล 
 การสร้างขวัญและก าลังใจของบุคลากรครูเป็นสิ่งส าคัญที่ส่งผลให้บุคลากรครูปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าที่ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงต้องมีการให้แรงเสริม ขวัญก าลังใจแก่บุคลลากรครูในการท างาน 
 กลุ่มงานบริหารบุคคลจึงจัดท า งานสวัสดิการจากโรงเรียน เพ่ือเป็นแรงเสริม และกระตุ้นให้ครูมีความ
มุ่งมั่นที่จะอุทิศตนในการพัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ เป็นก าลังใจส่งผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของนักเรียน  

2. วัตถุประสงค์ 
               เพ่ือให้ครูได้รับขวัญและก าลังใจปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. เป้าหมาย 

    ด้านปริมาณ  ครูร้อยละ 100  ได้รับขวัญและก าลังใจจากโรงเรียน    
    ด้านคุณภาพ  ครูมีความพึงพอใจกับขวัญและก าลังใจที่ได้รับและปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. การด าเนินงานและระยะเวลา   

กิจกรรม วิธีด าเนินงาน งบประมาณ     ระยะเวลา           ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมสวัสดิการวัน
เกิด 

1.วางแผน/ประชุมประสานงาน                                    
- เสนองานเพ่ือขออนุมัติ                 

2.ด าเนินกิจกรรม  
- ประชาสัมพันธ์ 
- ส ารวจ ข้อมูล 
- ติดตามงาน   

3. ประเมินผล 
- ประเมินความพึงพอใจ 

12,000 มิ.ย.64 
 

มิ.ย.64-ก.พ.65 
 
 
 

ก.พ.65 
 

นางจุไรพร 
นางสาวศุจินธรา 
นางสาวศิลาพร 
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กิจกรรม วิธีด าเนินงาน งบประมาณ     ระยะเวลา           ผู้รับผิดชอบ 
 4. สรุป 

- สรุปผลการด าเนินกิจกรรม 
- รายงานประเมินงาน   

 ก.พ.65  

กิจกรรมสวัสดิการการ
แต่งกาย 

 

1.วางแผน/ประชุมประสานงาน                                    
- เสนองานเพ่ือขออนุมัติ  

2 .ด าเนินกิจกรรม   
- ประชาสัมพันธ์ 
- ส ารวจ ข้อมูล 
- ติดตามงาน   

3. ประเมินผล 
- ประเมินความพึงพอใจ 

4. สรุป 
- สรุปผลการด าเนินกิจกรรม 
- รายงานประเมินงาน   

 มิ.ย.64 
 

มิ.ย.64-ก.พ.65 
 
 
 

ก.พ.65 
 

ก.พ.65 

นางจุไรพร 
นางสาวศุจินธรา 
นางสาวศิลาพร 
 

กิ จกร รมสวั สดิ ก า ร
เยี่ยมเยียนเพ่ือนครู 

1.วางแผน/ประชุมประสานงาน                                   
- เสนองานเพ่ือขออนุมัติ                        

2.ด าเนินกิจกรรม   
- ประชาสัมพันธ์ 
- ส ารวจ ข้อมูล 
- ติดตามงาน   

3. ประเมินผล 
     - ประเมินความพึงพอใจ 
4. สรุป 

- สรุปผลการด าเนินกิจกรรม 
- รายงานประเมินงาน 

 มิ.ย.64 
 

มิ.ย.64-ก.พ.65 
 
 
 

ก.พ.65 
 

ก.พ.65 

นางจุไรพร 
นางสาวศุจินธรา 
นางสาวศิลาพร 

 

กิจกรรมสวัสดิการเบี้ย
ขยันสรรค์สร้างแรงใจ  

 

1.วางแผน/ประชุมประสานงาน                                   
- เสนองานเพ่ือขออนุมัติ    

2. ด าเนินกิจกรรม   
- ประชาสัมพันธ์ 
- ส ารวจ ข้อมูล 
- ติดตามงาน   

3. ประเมินผล 
-  ประเมินความพึงพอใจ 

4. สรุป 
- สรุปผลการด าเนินกิจกรรม 

 

 มิ.ย.64 
 

มิ.ย.64-ก.พ.65 
 
 
 

ก.พ.65 
 

ก.พ.65 

นางจุไรพร 
นางสาวศุจินธรา 
นางสาวศิลาพร 
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5.  งบประมาณ  12,000    บาท 

6. ระดับความส าเร็จ 

7. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง    - 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ครูพึงพอใจกับขวัญและก าลังใจที่ได้รับจากโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรม วิธีด าเนินงาน งบประมาณ     ระยะเวลา           ผู้รับผิดชอบ 
 - รายงานประเมินงาน    

กิจกรรมสวัสดิการ
โบนัสสิ้นปี                               

1.วางแผน/ประชุมประสานงาน                                   
- เสนองานเพ่ือขออนุมัติ  

2.ด าเนินกิจกรรม  
- ประชาสัมพันธ์ 
- ส ารวจ ข้อมูล 
- ติดตามงาน   

3. ประเมินผล 
-  ประเมินความพึงพอใจ 

4. สรุป 
- สรุปผลการด าเนินกิจกรรม 
- รายงานประเมินงาน   

 มิ.ย.64 
 

มิ.ย.64-ก.พ.65 
 
 
 

ก.พ.65 
 

ก.พ.65 

นางจุไรพร 
นางสาวศุจินธรา 
นางสาวศิลาพร 

 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ด้านปริมาณ 
        ครรู้อยละ 90 ได้รับขวัญและก าลังใจจากโรงเรียน 
ด้านคุณภาพ 
        ครูมีความพึงพอใจกับขวัญและก าลังใจที่ได้รับและ
ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ  

 
- ส ารวจข้อมูล 

 
- สอบถาม 
 

 
- แบบส ารวจความพึงพอใจ 
 
- แบบสอบถาม 
- ภาพกิจกรรม 
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ชื่อโครงการ   ขวัญและก าลังใจ    งานพักผ่อนประจ าปี 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2561 – 2565 
กลยุทธ์ที่  2          กระบวนการบริหารและการจัดการ  
เป้าหมายที่  7                       ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์                        
แผนปฏิบัติงานอภิบาลและประกาศข่าวดี  สังฆมณฑลราชบุรี  ยุทธศาสตร์  3.1  โครงการกิจกรรมที่ 10  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มงานบริหารงานบุคคล 
หัวหน้างาน   นางจุไรพร    สวัสดิ์รักษ์กุล  
ลักษณะงาน   ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินงาน  14 มิถุนายน 2564 – 28 กุมภาพันธ์ 2565 
สถานที่ด าเนินการ   โรงเรียนธีรศาสตร์ 

1. หลักการและเหตุผล 
  ครูเป็นผู้มีความส าคัญในการพัฒนาการศึกษาเพ่ือให้เกิดคุณภาพและประสิทธิภาพแก่ผู้เรียนให้บรรลุตาม
จุดมุ่งหมาย ขวัญก าลังใจของบุคลากรเป็นสิ่งส าคัญที่ส่งผลให้บุคลากรมีการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ และมี
คุณภาพ  จึงต้องมีการพัฒนาให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีความรู้ความสามารถ    การ
ได้รับขวัญและก าลังใจเป็นแรงเสริมสร้างและกระตุ้นให้ครูมีความมุ่งมั่นที่จะอุทิศตนในการสอนและพัฒนาผู้เรียน 
เพ่ือให้ครูเกิดความสุขในการอยู่ร่วมกัน มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีแรงบันดาลใจในการ
ปฏิบัติตนเพื่อเป็นแบบอย่างท่ีดี และเป็นสมาชิกท่ีดีของสถานศึกษามากยิ่งข้ึน    
 กลุ่มงานบริหารบุคคลจึงจัดท างานพักผ่อนประจ าปี  เพ่ือเป็นแรงเสริมและกระตุ้นให้บุคลากรครูมีความ
มุ่งมั่นที่จะอุทิศตนในการพัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ ส่งผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างที่ดีของนักเรียนและเป็นสมาชิกท่ีดีของสถานศึกษา 

2. วัตถุประสงค ์
 เพ่ือให้ครูได้รับขวัญและก าลังใจไปพักผ่อนประจ าปี  

3. เป้าหมาย 
ด้านปริมาณ ครูร้อยละ 100  ได้รับขวัญและก าลังใจไปพักผ่อนประจ าปี   
ด้านคุณภาพ 1.  ครูมีความพึงพอใจไปพักผ่อนประจ าปี  

      2.  ครูมีความพึงพอใจกับขวัญและก าลังใจที่ได้รับ 
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4. การด าเนินงานและระยะเวลา   
งาน/กิจกรรม วิธีด าเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

งานพักผ่อน
ประจ าปี 
   

1. วางแผน/ประชุม/ประสานงาน                  
- เสนองานเพ่ือขออนุมัติ            

2. ด าเนินกิจกรรมตามงาน 
- ประชาสัมพันธ์ 
- ส ารวจข้อมูล 
- ติดตามงาน 

3. ประเมินผล 
- ประเมินความพึงพอใจ 

4. สรุป 
- สรุปผลการด าเนินกิจกรรม 
- รายงานประเมินงาน 

32,000 
 

มิ.ย.64 
 

มิ.ย.64-ก.พ.65 
 
 
 

ก.พ.65 
 

ก.พ.65 

นางจุไรพร 
 
 

5. งบประมาณ    32,000   บาท 
6. ระดับความส าเร็จ 

7. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (หน่วยงานภายนอก  ชุมชน ผู้ปกครอง  ที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมนี้) 
           1.  ผู้บริหาร 

2.  กลุ่มงานบริหารบุคล                           
3.  บุคลากรครู   

8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
  ครพึูงพอใจกับการไปพักผ่อนประจ าปีมีก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้ดียิ่งขึ้น 

 
 
 
                                        
 
 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ด้านปริมาณ 
      ครูร้อยละ 90 ได้รับขวัญและก าลังใจไปพักผ่อน
ประจ าป ี
ด้านคุณภาพ 

1. ครูพึงพอใจไปพักผ่อนประจ าปี 
2. ครูพึงพอใจกับขวัญและก าลังใจที่ได้รับ 

 
-ส ารวจข้อมูล 

 
 
-สอบถาม 
-สอบถาม 

 
- แบบส ารวจความพึงพอใจ 
 
 
- แบบสอบถาม 
- ภาพกิจกรรม 
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ชื่อโครงการ                         สุขภาพดี ชีวีมีสุข 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา    2561 – 2565 
กลยุทธ์ที่  2          กระบวนการบริหารและการจัดการ  
เป้าหมายที่  7                       ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์                        
แผนปฏิบัติงานอภิบาลและประกาศข่าวดี  สังฆมณฑลราชบุรี  ยุทธศาสตร์ 5.2,4.3   โครงการกิจกรรมที่  2,4 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ          กลุ่มงานบริหารบุคคล โรงเรียนธีรศาสตร์ 
หัวหน้าโครงการ           นางอัมพร   ภักดี 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ          14 มิถุนายน 2564 – 28 กุมภาพันธ์ 2565 
สถานที ่           บริเวณโดม โรงเรียนธีรศาสตร์    

1. หลักการและเหตุผล 
ปัจจุบันกระแสของการสร้างเสริมสุขภาพก าลังเป็นที่กล่าวถึงในประเทศต่างๆ ทั่วโลก รวมทั้งองค์กร

ระหว่างประเทศเกี่ยวกับสุขภาพได้ให้ความส าคัญในประเด็นดังกล่าวเป็นอย่างมาก  เพ่ือป้องกันมิให้เกิดการ
เจ็บป่วย  ระบบสุขภาพจึงควรมุ่งเน้นที่การ  “สุขภาพ” ต้องเป็นต้นแบบที่ดีเพ่ือการส่งเสริมและการป้องกันโรค  
เพ่ือลดภาวะเสี่ยงต่างๆ ที่จะตามมา 

 ดังนั้นทางโรงเรียนธีรศาสตร์จึงได้จัดโครงการสุขภาพดี ชีวีมีสุขขึ้น เพ่ือเป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
เพ่ิมความรู้ที่ถูกต้องในการดูแลสุขภาพของตนเองที่ดียิ่งขึ้น  ลดภาวะเสี่ยงของโรคที่เกิดจากพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่
ถูกต้อง  และอยู่ร่วมกันในสังคมร่วมกันได้อย่างมีความสุขต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้ครูมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์มีสุขภาพจิตที่ดี รักการออกก าลังกาย  
2. เพ่ือให้ครูมีความสามัคคีในหมู่คณะ   

3. เป้าหมาย 
ด้านปริมาณ    ครูร้อยละ 90 เข้าร่วมออกก าลังกายทุกวันศุกร์ที่ 3 ของเดือน  
ด้านคุณภาพ  

          1. บุคลากรครูมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ 
        2. บุคลากรครูให้ความสามัคคี  ร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรม       
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4. การด าเนินงาน/กิจกรรม  งบประมาณ  ระยะเวลา  และผู้รับผิดชอบ 
งาน/กิจกรรม วิธีด าเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

โครงการสุขภาพดี
ชีวีมีสุข 
 
 
 

1. วางแผน/ประชุม/ประสานงาน 
- เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 

2. ด าเนินตามโครงการ 
- กิจกรรมการเต้นแอร์โรบิค 
- กิจกรรมการแข่งขันวอลเล่ย์บอล 
- กิจกรรมการแข่งขันเปตอง 
- กิจกรรมการแข่งขันแชร์บอล 

3. ประเมินผล 
- ประเมินความพึงพอใจ 

4. สรุป 
- สรุปผลการด าเนินโครงการ 
- รายงานประเมินโครงการ 

    450 มิ.ย.64 
 

มิ.ย.64-ก.พ.65 
 
 
 
 

ก.พ.65 
 

ก.พ.65 

นางอัมพร 
 
 
 

5. งบประมาณ 450  บาท 
6. ระดับความส าเร็จ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ด้านปริมาณ 
       ครูร้อยละ 90 เข้าร่วมออกก าลังกายทุกวันศุกร์ที่ 
3 ของเดือน  
ด้านคุณภาพ 
       1. บุคลากรครูมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ 
       2. บุคลากรครูให้ความสามัคคี  ร่วมมือในการเข้า
ร่วมกิจกรรม       

 
- ส ารวจข้อมูล                                     
  
 
-สอบถาม 
-สอบถาม 

 
-สรุปการเข้าร่วมโครงการ 
 
 
-แบบสอบถาม 
-ภาพกิจกรรม 

7. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง     - 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
             ครูมสีุขภาพดี มีนิสัยรักการออกก าลังกาย เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียนในการใช้เวลาว่างให้เกิด 
ประโยชน์  
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ชื่อโครงการ   วันกตัญญูคณะผู้บริหาร 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2561 – 2565 
กลยุทธ์ที่  1   คุณภาพของเด็ก 
เป้าหมายที่  2   มีพัฒนาการด้านอารมณ์  จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ 
แผนปฏิบัติงานอภิบาลและประกาศข่าวดี  สังฆมณฑลราชบุรี  ยุทธศาสตร์ 4.4 โครงการกิจกรรมที่ 1, 5, 6 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ           กลุ่มงานบริหารงานบุคคล 
หัวหน้าโครงการ   นางอัมพร ภักดี 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินงาน  14 มิถุนายน 2564 – 28 กุมภาพันธ์ 2565 
สถานที่ด าเนินการ   โรงเรียนธีรศาสตร์ 

1. หลักการและเหตุผล 
 การเสริมสร้างให้นักเรียนมีพัฒนาการด้านสังคมเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็ง และพัฒนาบทบาท
ของสถาบันให้เอ้ือต่อการพัฒนาคน สร้างค่านิยมให้คนไทยภูมิใจในวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ ยอมรับ
ความแตกต่างที่หลากหลายทางวัฒนธรรม สามารถจัดองค์ความรู้และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข การ
ปฏิบัติงานร่วมกันในโรงเรียนต้องมีการเสริมสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างคณะครู นักเรี ยน และผู้บริหารให้เกิด
ความรัก ความสามัคคี รวมถึงการแสดงความเคารพและความกตัญญูกตเวทีต่อผู้บริหาร ซึ่งเป็นการสร้าง
สัมพันธภาพอันดีให้แก่กัน รวมทั้งได้รู้จักประวัตินักบุญต่างๆและคุณงานความดีของนักบุญแต่ละองค์ เพ่ือจะได้
น าไปใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน 
 กลุ่มงานบริหารบุคคล จึงได้จัด งานวันกตัญญูต่อคณะผู้บริหารขึ้น เพ่ือให้เด็กได้แสดงความรักความ
กตัญญูต่อผู้บริหารซึ่งเป็นการสร้างสัมพันธภาพอันดีให้แก่กัน 
 

2. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้เด็กแสดงความรักความกตัญญูและปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทยและหลักศาสนาที่นับถือ   
2. เพ่ือให้เด็กแสดงความรักเชื่อฟังค าสั่งสอนของครูอาจารย์ ความกตัญญูกตเวทีต่อคณะผู้บริหาร 
3. เพ่ือให้เด็กปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทยและหลักศาสนาที่นับถือ  
 

3. เป้าหมาย 
  ด้านปริมาณ  เด็กร้อยละ 90  เข้าร่วมงานวันกตัญญูต่อคณะผู้บริหาร 
  ด้านคุณภาพ  เด็กแสดงความรักความกตัญญูและปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทยและหลักศาสนาที่นับถือ  
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4. การด าเนินงานและระยะเวลา 
กิจกรรม วิธีด าเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

กิ จ ก ร ร ม ฉ ล อ ง
ศา ส น า ม คุ ณ พ่ อ
ธาดา  พลอยจินดา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.วางแผน/ประชุม/ประสานงาน 
- เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 

2 ด าเนินกิจกรรมตามงาน 
- ตัวแทนนักเรียนอนุบาล 3 ร่วมแสดง

ความยินดี 
-  ตัวแทนนักเรียนมอบของที่ระลึก 
- คุณพ่อธาดา  พลอยจินดา  ให้โอวาท   

3. ประเมินผล 
- ประเมินกิจกรรม 

 4. สรุป 
- สรุปผลและรายงาน การด าเนินงาน 
- รายงานประเมินกิจกรรม 

650 มิ.ย.64 
 

มิ.ย.64 
 
 
 
 

มิ.ย.64 
 

มิ.ย.64 
 
 

นางอัมพร 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

ฉลองศาสนาม 
ซิสเตอร์ 
 

1.วางแผน/ประชุม/ประสานงาน 
-  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 

2 ด าเนินกิจกรรมตามงาน 
-  ตัวแทนนักเรียนมอบของที่ระลึก 
-  คุณพ่อธาดา  พลอยจินดาและซิสเตอร์ 

3.ประเมินผล 
-  ประเมินความพึงพอใจ 

4.สรุป 
-  สรุปผลการด าเนินโครงการ 
-  รายงานประเมินโครงการ 

 มิ.ย.64 
 

มิ.ย.64-ก.พ.65 
 
 

ก.พ.65 
 

ก.พ.65 
 

นางอัมพร 
 

กิจกรรมวันเกิด 
บาทหลว งธ าด า  
พลอยจินดา 

1. วางแผน/ประชุม/ประสานงาน 
     - เสนองานเพ่ือขออนุมัติ 
2. ด าเนินกิจกรรมตามงาน 
     - ตัวแทนนักเรียนอนุบาล3ร่วมแสดง 
       ความยินดี 
     - ตัวแทนนักเรียนมอบของที่ระลึก 
     - บาทหลวงธาดา  พลอยจินดาให้     
      โอวาท 
3. ประเมินผล 
     - ประเมินกิจกรรม 
4. สรุป 
     -  สรุปผลการด าเนินกิจกรรม 

 มิ.ย.64 
 

มิ.ย.64-ก.พ.65 
 
 
 
 
 

ก.พ.65 
 

ก.พ.65 

นางอัมพร 
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5. งบประมาณ  650  บาท 
6. ระดับความส าเร็จ 

7.  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 - 
8.  ผลที่คาดว่าได้รับ 
 เด็กแสดงออกถึงความรักความกตัญญูกตเวทีต่อคณะผู้บริหาร รู้จักประวัตินักบุญและวันส าคัญของวัน
กตัญญูต่อคณะผู้บริหาร 
 

กิจกรรม วิธีด าเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
      -  รายงานประเมินงาน    
กิจกรรมวันเกิด 
ซิสเตอร์ 

1.วางแผน/ประชุม/ประสานงาน 
- เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 

2 ด าเนินกิจกรรมตามงาน 
- ตัวแทนนักเรียนมอบของที่ระลึก 
- คุณพ่อธาดา พลอยจินดาและซิสเตอร์ 

        ให้โอวาท   
3.ประเมินผล 

- ประเมินความพึงพอใจ 
4.สรุป 

- สรุปผลการด าเนินโครงการ 
- รายงานประเมินโครงการ 

 มิ.ย.64 
 

มิ.ย.64-ก.พ.65 
 
 
 

ก.พ.65 
 

    ก.พ.65 
 

นางอัมพร 
 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ด้านปริมาณ 
       เด็กร้อยละ 90 เข้ าร่ วมงานวันกตัญญูต่อคณะ
ผู้บริหาร 
ด้านคุณภาพ 
       เด็กแสดงความรักความกตัญญูและปฏิบัติตนตาม
วัฒนธรรมไทยและหลักศาสนาที่นับถือ   

 
- ส ารวจข้อมูล 

 
 

- สอบถาม 

 
-สมุดส ารวจการมาโรงเรียน 
 
- แบบสอบถาม 
- ภาพกิจกรรม 
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กลุ่มงานบริหารจิตตาภิบาล 
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ชื่อโครงการ   เรียนรู้เกี่ยวกับคริสต์ศาสนา  
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2561 - 2565 
กลยุทธ์ที ่ 1   คุณภาพของเด็ก 
กลยุทธ์ที่  3   การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
กลยุทธ์ที ่ 4   การจัดการศึกษาคาทอลิก  
เป้าหมายที ่ 2   มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ 
เป้าหมายที ่ 3   มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีต่อสังคม 
เป้าหมายที ่ 13   จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
เป้าหมายที ่ 15   การพัฒนาระบบการจัดการศึกษาคาทอลิก 
แผนปฏิบัติงานอภิบาลและประกาศข่าวดี  สังฆมณฑลราชบุรี  ยุทธศาสตร์ 3.7  โครงการกิจกรรมที่ 2 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มงานบริหารจิตตาภิบาล 
หัวหน้าโครงการ   นางสาวจีรนุช   ทาค า 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง    
ระยะเวลาด าเนินงาน  14 มิถุนายน 2564 – 28 กุมภาพันธุ์ 2565 
สถานที่ด าเนินการ  โรงเรียนธีรศาสตร์ 
1. หลักการและเหตุผล 

การส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมและด้านสติปัญญาและประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและ
ศาสนาที่ตนนับถือ และยังสนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว ซักถามอย่างตั้งใจ และรักการเรียนรู้ โดยการจัดกระบวนการ
เรียนรู้และกิจกรรมเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม การปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ เด็กมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมนั้นๆ ทั้งนี้เพ่ือทั้งนี้เพ่ือเสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และร่วมพิธีกรรม ทางศาสนาตามโอกาสที่
เหมาะสม เด็กสามารถน าประสบการจากการเรียนรู้มาปฏิบัติตนในการใช้ชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้อง  

2. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้เด็กปฏิบัติตนตามศาสนาที่ตนนับถือได้อย่างเหมาะสม  
2. เพ่ือให้เด็กท่ีใฝ่รู้ในเรื่องรอบตัวเกี่ยวกับสถานที่และบุคคลที่ส าคัญของศาสนาคริสต์ 
3. เพ่ือให้เด็กรู้บทบาทหน้าที่และปฏิบัติตนเป็นคริสต์ศาสนิกชนที่ด ี  
4. เพ่ือเป็นการปลูกฝังให้เด็กมีความรักและศรัทธาในพระเจ้าและเข้าใจถึงหลักธรรมค าสอนของศาสนา

คริสต์และสวดบทภาวนาสั้นๆ  ได้เหมาะสมตามวัย 
5. เพ่ือให้เด็กทราบประวัติความเป็นมาของวันคริสต์มาสและเปิดโอกาสให้เด็กสนุกสนานรื่นเริง กับ

บรรยากาศวันคริสต์มาส 
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3. เป้าหมาย 
 ด้านปริมาณ         

- เด็กร้อยละ 100 มีความวางใจกับการเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือขอพรจากแม่พระและปฏิบัติตนได้
อย่างเหมาะสมตามวัย 

- เด็กร้อยละ 100 มีความรู้เกี่ยวกับบุคคลส าคัญสามารถปฏิบัติตนต่อสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ได้อย่าง
เหมาะสม 

- เด็กคาทอลิก ระดับอนุบาล 1-3  ร้อยละ 100 ได้เรียนค าสอนและปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่
ของตนเองอย่างเหมาะสมตามวัย 

- เด็กร้อยละ 100 ได้เข้าร่วมชมบรรยากาศวันคริสต์มาส  
 ด้านคุณภาพ        

- เด็กได้เรียนรู้และร่วมพิธีกรรมฝากตัวไว้กับแม่พระอย่างเหมาะสมในโอกาสเปิดปีการศึกษา 
- เด็กมีความรู้เกี่ยวกับศาสนาคริสต์เพ่ิมมากขึ้น และรู้จักให้ความเคารพต่อพระรูปและสถานที่

ศักดิ์สิทธิ์ 
- เด็กคาทอลิกทุกคนได้เรียนค าสอนและปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ของตนเองอย่างเหมาะสมตาม

วัย 
- เด็กได้เรียนรู้ประวัติความเป็นมาวันคริสต์มาสจากบรรยากาศท่ีจัดเตรียมไว้ 

4. การด าเนินงาน/กิจกรรม  งบประมาณ  ระยะเวลา  และผู้รับผิดชอบ 
งาน/กิจกรรม วิธีด าเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

งานวจนพิธีกรรม
เปิดปีการศึกษา 

 
 
 

1. วางแผน 
- ประชุมก าหนดวันจัดกิจกรรม 
- ก าหนดรูปแบบของการจัดกิจกรรม 

2. ด าเนินการตามแผน 
- ประชาสัมพันธ์ให้ครูและเด็กทราบ 
- ฝึกซ้อมวจนพิธีกรรม 
- จัดสถานที่และเตรียมดอกไม้ 

3. ประเมินผล 
-   ประเมินความพึงพอใจของครูและเด็ก 

4. สรุป 
สรุปและรายงานผลการจัดงาน 

650 มิ.ย.64 
 

 
ก.ค.64 

 
 
 

ก.ค.64 
 

ก.ค.64 
 

นางสาวจีรนุช 
 

งานแหล่ ง เ รี ยนรู้
ของศาสนาภายใน
โรงเรียน 
 

1. วางแผน 
     -   วางแผนและเสนอเพ่ือขออนุมัติ       
2. ด าเนินการตามงาน 
- จัดท าบอร์ดเกี่ยวกับคริสต์ศาสนา 
- พาเด็กทุกคนในระดับ อ.1- อ.3 ไป

เรียนรู้ตามแหล่งเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับ

1,800 
 
 
 
 
 

มิ.ย.64 
 

มิ.ย.64-ก.พ.65 
 
 
 

นางสาวจีรนุช 
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งาน/กิจกรรม วิธีด าเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ศาสนาคริสต์ 

3. ประเมินผล 
- ประเมินความพึงพอใจ 

4. สรุป 
- สรุปและรายงานเมินผลการด าเนิน 

งาน 

 
 
 
 

 
ก.พ.65 

 
ก.พ.65 

 

งานเรียนค าสอน 
 
 
 

1. วางแผน 
- เสนอกิจกรรมเพื่อขออนุมัติ 

2. ด าเนินการตามแผน 
- เรียนค าสอนสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ในทุก 

        วันศุกร์ 
3. ประเมินผล 
- ประเมินความพึงพอใจ 

4. สรุป 
- สรุปและรายงานเมินผลการด าเนินงาน 

450 
 

มิ.ย.64 
 
มิ.ย.64-ก.พ.65 

 
 

ก.พ.65 
 

ก.พ.65 
 

นางสาวจีรนุช 
 
 
 

งานจัดบรรยากาศ 
วันคริสต์มาส 
 

1. วางแผน 
- เสนอกิจกรรมเพื่อขออนุมัติ 

2. ด าเนินการตามแผน 
- การจัดบรรยากาศ วันคริสต์มาส 

3. ประเมินผล 
- ประเมินความพึงพอใจของครูและเด็ก 

4. สรุป 
    -   สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 

11,500 พ.ย.64 
 

พ.ย.64-ธ.ค.64 
 

ธ.ค.64 
 

ธ.ค.64 
 

นางสาวจีรนุช 
 

5. งบประมาณ 14,400 บาท 

6. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ด้านปริมาณ 
- เด็กร้อยละ 90 มีความวางใจกับการเข้าร่วม

กิจกรรมเพ่ือขอพรจากแม่พระและปฏิบัติตนได้
อย่างเหมาะสม 

- เด็กร้อยละ 90 มีความรู้เกี่ยวกับบุคคลส าคัญ
สามารถปฏิบัติตนต่อสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ได้อย่าง
เหมาะสม 

- เด็กคาทอลิก ระดับอนุบาล 1-3  ร้อยละ 90 ได้

 
- สถิติการมาเรียน 
 
 
- การสอบถาม 
 
 
- การตรวจใบเช็ครายชื่อ 

 
- สถิติการมาเรียน 
 
 
- แบบสอบถามความพึงพอใจ 
 
 
- ใบเช็ครายชื่อเด็กคาทอลิก 
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เรียนค าสอนและปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ของ
ตนเองอย่างเหมาะสม 

- เด็กร้อยละ 90 ได้ เข้าร่วมชมบรรยากาศวัน
คริสต์มาส  

ด้านคุณภาพ 
- เด็กได้เรียนรู้และร่วมพิธีกรรมฝากตัวไว้กับแม่

พระอย่างเหมาะสมในโอกาสเปิดปีการศึกษา 
- เด็กมีความรู้เกี่ยวกับศาสนาคริสต์เพ่ิมมากขึ้น 

และรู้จักให้ความเคารพต่อพระรูปและสถานที่
ศักดิ์สิทธิ์ 

- เด็กคาทอลิกทุกคนได้เรียนค าสอนและปฏิบัติตน
ตามบทบาทหน้าที่ของตนเองอย่างเหมาะสม 

- เด็กได้เรียนรู้ประวัติความเป็นมาวันคริสต์มาส
จากบรรยากาศท่ีจัดเตรียมไว้ 

  นักเรียนคาทอลิก 
 
- การสอบถาม 
 
 
- การสอบถาม 
 
- การสอบถาม 
 
- การทดสอบ 
 
- การสอบถาม 
 

 
 
- แบบสอบถามความพึงพอใจ 
 
 
- แบบสอบถามความพึงพอใจ 
 
- แบบสอบถามความพึงพอใจ 
 
- แบบทดสอบ 
 
- แบบสอบถามความพึงพอใจ 

7. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมนี้ 
  -  

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
เด็กได้รับความรู้เกี่ยวกับศาสนาคริสต์และปฏิบัตตินได้อย่างเหมาะสม และมีส่วนร่วมในทุกๆ กิจกรรม 
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ชื่อโครงการ   เรียนรู้เกี่ยวกับคริสต์ศาสนา   งานวจนพิธีกรรมเปิดปีการศึกษา 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2561 - 2565 
กลยุทธ์ที ่ 1   คุณภาพของเด็ก 
กลยุทธ์ที ่ 4   การจัดการศึกษาคาทอลิก  
เป้าหมายที ่ 3   มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีต่อสังคม 
เป้าหมายที ่ 15   การพัฒนาระบบการจัดการศึกษาคาทอลิก 
แผนปฏิบัติงานอภิบาลและประกาศข่าวดี  สังฆมณฑลราชบุรี  ยุทธศาสตร์ 3.7  โครงการกิจกรรมที่ 10 
หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ  กลุ่มงานบริหารจิตตาภิบาล 
หัวหน้างาน นางสาวจีรนุช   ทาค า 
ระยะเวลาด าเนินงาน  14 มิถุนายน 2564 – 30 กรกฎาคม 2564 
สถานที ่   โรงเรียนธีรศาสตร์ 

1.  หลักการและเหตุผล      
          การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตมุ่งสร้างกระแสสังคมให้การเรียนรู้เป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคน ส่งเสริม
การอยู่ร่วมกันของคนต่างวัย เด็กที่อยู่ในช่วงเรียนส่วนมากจะนับถือศาสนาอ่ืน ซึ่งควรจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับศาสนา
คริสต์ โดยการจัดกระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมเสริมด้วยคุณธรรม จริยธรรม การปฏิบัติตนตามหลักธรรมของ
ศาสนาที่ตนนับถือ เด็กมีส่วนร่วมในกิจกรรมนั้น ๆ ทั้งนี้เพ่ือเสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ และการร่วมพิธีกรรม 
ทางศาสนาตามโอกาสที่เหมาะสม โดยการจัดกิจกรรมพิธีกรรมเปิดปีการศึกษา เพ่ือเป็นการฝากตัวเด็ก ครู 
ผู้บริหารไว้ในความคุ้มครองของแม่พระ และสามารถปฏิบัติตนได้เหมาะสมขณะร่วมกิจกรรม จึงเห็นควรที่จะจัด
กิจกรรมนี้ต่อไป 

2.  วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้เด็กปฏิบัติตนขณะเข้าร่วมกิจกรรมพิธีกรรมเปิดปีการศึกษาได้อย่างเหมาะสม  

3.  เป้าหมาย 
   ด้านปริมาณ   
    เด็กร้อยละ 100 มีความวางใจกับการเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือขอพรจากแม่พระและปฏิบัติตนได้

อย่างเหมาะสม 
ด้านคุณภาพ  

เด็กได้เรียนรู้ และร่วมพิธีกรรมฝากตัวไว้กับแม่พระอย่างเหมาะสมในโอกาสเปิดปีการศึกษา 
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4. การด าเนินงาน/กิจกรรม  งบประมาณ  ระยะเวลา  และผู้รับผิดชอบ 
งาน/กิจกรรม วิธีด าเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

งานวจนพิธีการมเปิด
ปีการศึกษา 
 
 

1. วางแผน 
    - ประชุมก าหนดวันจัดงาน 
    - ก าหนดรูปแบบของการจัดงาน 
2. ด าเนินการตามแผน 
    - ประชาสัมพันธ์ให้ครูและเด็กทราบ 
    - ฝึกซ้อมวจนพิธีกรรมเตรียมเพลง 
    - จัดสถานที่และเตรียมดอกไม้ 
3. ประเมินผล 
    - ประเมินความพึงพอใจของครูและ 
      เด็ก 
4. สรุป 
    - สรุปและรายงานผลการจัดงาน 

650 
 
 
 
 
 

มิ.ย.64 
 
 

มิ.ย.-ก.ค.64 
 
 
 
 

ก.ค.64 
 
 

ก.ค.64 

นางสาวจีรนุช 
 
 
 
 
 

5. งบประมาณ     650    บาท 

6. ระดับความส าเร็จ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ด้านปริมาณ  
        เด็กร้อยละ 90 มีความวางใจกับการเข้า
ร่วมกิจกรรมเพ่ือขอพรจากแม่พระและปฏิบัติ
ตนได้อย่างเหมาะสม 
ด้านคุณภาพ 
        เด็กได้เรียนรู้ และร่วมพิธีกรรมฝากตัวไว้
กับแม่พระอย่างเหมาะสมในโอกาสเปิดปี
การศึกษา 

 
- ตรวจสมุดส ารวจการมาเรียน 
 
 
 
- ตรวจแบบสอบถาม 

 
- สมุดส ารวจการมาโรงเรียน 
 
 
 
- แบบสอบถามความพึงพอใจ 
 
 

7.  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมนี้ -  
8. ผลที่คาดว่าได้รับ 
       ครูและเด็กเข้าร่วมพิธีกรรมเปิดปีการศึกษาอย่างส ารวมด้วยความเหมาะสม 
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ชื่อโครงการ   เรียนรู้เกี่ยวกับคริสต์ศาสนา   งานแหล่งเรียนรู้ของศาสนาภายในโรงเรียน 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2561 - 2565 
กลยุทธ์ที่  3   การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
กลยุทธ์ที ่ 4   การจัดการศึกษาคาทอลิก  
เป้าหมายที ่ 13   จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
เป้าหมายที ่ 15   การพัฒนาระบบการจัดการศึกษาคาทอลิก 
แผนปฏิบัติงานอภิบาลและประกาศข่าวดี  สังฆมณฑลราชบุรี  ยุทธศาสตร์ 3.7  โครงการกิจกรรมที่ 2 
หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ  กลุ่มงานบริหารจิตตาภิบาล 
หัวหน้างาน นางสาวจีรนุช   ทาค า 
ลักษณะงาน ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินงาน  14 มิถุนายน 2564 – 28 กุมภาพันธุ์ 2565 
สถานที ่   โรงเรียนธีรศาสตร์ 

1. หลักการและเหตุผล 
          เนื่องจากโรงเรียนธีรศาสตร์เป็นโรงเรียนคาทอลิกที่ด าเนินการโดยบาทหลวง เด็กที่อยู่ในโรงเรียนส่วนมาก
จะนับถือศาสนาอื่น จึงจ าเป็นต้องสร้างบรรยากาศการศึกษาในโรงเรียนคาทอลิก  ซึ่งเด็กควรจะได้เรียนรู้ถึงประวัติ
ของบุคคลส าคัญของศาสนาและสถานที่ส าคัญที่ต้องเคารพในโรงเรียน ดังนั้นกลุ่มงานจิตตาภิบาลจึงจัดกิจกรรม
แหล่งเรียนรู้ของศาสนาภายในโรงเรียนเพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้ตามแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน และปฏิบัติตนได้อย่าง
เหมาะสม และส่งเสริมให้มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว ซักถามอย่างตั้งใจ และรักการเรียนรู้  

2. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้เด็กที่ใฝ่รู้ในเรื่องรอบตัวเกี่ยวกับสถานที่และบุคคลที่ส าคัญของศาสนาคริสต์  ปฏิบัติตนได้อย่าง

เหมาะสมตามวัย  

3. เป้าหมาย 
 ด้านปริมาณ   เด็กร้อยละ 100 มีความรู้เกี่ยวกับบุคคลส าคัญสามารถปฏิบัติตนต่อสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ 

สิทธิ์ได้อย่างเหมาะสม 
ด้านคุณภาพ    เด็กมีความรู้เกี่ยวกับศาสนาคริสต์เพ่ิมมากข้ึน และรู้จักให้ความเคารพต่อพระรูปและ 

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์                    
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4. การด าเนินงาน/กิจกรรม  งบประมาณ  ระยะเวลา  และผู้รับผิดชอบ 
งาน/กิจกรรม วิธีด าเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

งานแหล่งเรียนรู้
ข อ ง ศ า ส น า
ภายในโรงเรียน 

1. วางแผน 
    - วางแผนและเสนอเพ่ือขออนุมัติ 
2. ด าเนินการตามงาน 
    - จัดท าบอร์ดเกี่ยวกับคริสต์ศาสนา 
    - พาเด็ก อ.1- อ.3 ไปเรียนรู้ตาม 
      แหล่งเรียนรู้ที่เก่ียวข้องกับศาสนาคริสต์ 
3. ประเมินผล 
    - ประเมินความพึงพอใจ 
4. สรุป 
    - สรุปและรายงานเมินผลการ 
      ด าเนินงาน 

1,800 
 
 
 
 
 
 
 

มิ.ย.64 
 
 

มิ.ย.64-ก.พ.65 
 
 

ก.พ.65 
 

ก.พ.65 

นางสาวจีรนุช 
 
 

5. งบประมาณ    1,800   บาท 

6.  ระดับความส าเร็จ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ด้านปริมาณ 
        เด็กร้อยละ 90 มีความรู้ เกี่ยวกับบุคคลส าคัญ
สามารถปฏิบัติตนต่อสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สิทธิ์ ได้อย่าง
เหมาะสม 
ด้านคุณภาพ     
         เด็กมีความรู้เกี่ยวกับศาสนาคริสต์เพิ่มมากขึ้น และ
รู้จักให้ความเคารพต่อพระรูปและสถานที่ศักดิ์สิทธิ์                                                         

 
- การสอบถาม 
 
 
 
- การสอบถาม 

 
- แบบสอบถามความพึงพอใจ 
 
 
 
- แบบสอบถามความพึงพอใจ 

 
7. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีส่วนร่วมในโครงการนี้  
    -  
8. ผลที่คาดว่าได้รับ 
        เด็กได้รู้จักแหล่งเรียนรู้ของศาสนาคริสต์และสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ควรเคารพและปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสม 
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ชื่อโครงการ   เรียนรู้เกี่ยวกับคริสต์ศาสนา งานการเรียนค าสอน 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2556 - 2560 
กลยุทธ์ที ่ 1   คุณภาพของเด็ก 
กลยุทธ์ที ่ 4   การจัดการศึกษาคาทอลิก  
เป้าหมายที ่ 3   มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีต่อสังคม 
เป้าหมายที ่ 15   การพัฒนาระบบการจัดการศึกษาคาทอลิก 
มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในฯ  ด้านที่ 1, 4  ตัวบ่งชี้ที่ 1.3,4.1 
แผนปฏิบัติงานอภิบาลและประกาศข่าวดี  สังฆมณฑลราชบุรี  ยุทธศาสตร์ 3.7  โครงการกิจกรรมที่  5 
หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ กลุ่มงานบริหารจิตตาภิบาล 
หัวหน้างาน นางสาวจีรนุช   ทาค า 
ระยะเวลาด าเนินงาน  14 มิถุนายน 2564 – 28 กุมภาพันธุ์ 2565 
สถานที ่   โรงเรียนธีรศาสตร์ 

1. หลักการและเหตุผล 
          ให้ความส าคัญกับการพัฒนาคนให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกช่วงวัย เด็กมีการพัฒนาการด้าน
สังคมประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ โดยพัฒนาด้านสังคมควบคู่กับการเรียนรู้ของคนทุก
กลุ่มวัยตลอดชีวิต จึงได้จัดกิจกรรมเรียนค าสอน มีการเรียนค าสอน การร่วมปฏิบัติศาสนกิจ  โดยส่งเสริมให้เด็ก
รู้จักหลักธรรม และปฏิบัติตามหลักของศาสนาเพ่ือพัฒนาตนเองในการอยู่ร่วมกันในชุมชนตามวัฒนธรรมประเพณี  
มีการแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง   

2. วัตถุประสงค์ 
1.  เพ่ือให้เด็กรู้บทบาทหน้าที่และปฏิบัติตนเป็นคริสต์ศาสนิกชนที่ด ี  
2.  เพ่ือเป็นการปลูกฝังให้เด็กมีความรักและศรัทธาในพระเจ้าและ เข้าใจถึงหลักธรรมค าสอนของศาสนา

คริสต์ และสวดบทภาวนาสั้น ๆ ได้เหมาะสมตามวัย  

3. เป้าหมาย 
 ด้านปริมาณ เด็กคาทอลิก ระดับ อนุบาล 1-3  ร้อยละ 100 ได้เรียนค าสอนและปฏิบัติตนตามบทบาท  

หน้าที่ของตนเองไดเ้หมาะสม 
 ด้านคุณภาพ เด็กมีความรักและศรัทธาในพระเจ้าและ เข้าใจถึงหลักธรรมค าสอนของศาสนาคริสต์ และ 

สวดบทภาวนาสั้น ๆ ได้เหมาะสมตามวัย 
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4. การด าเนินงาน/กิจกรรม  งบประมาณ  ระยะเวลา  และผู้รับผิดชอบ 
งาน/กิจกรรม วิธีด าเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
งานการเรียน
ค าสอน 

1. วางแผน 
    - เสนอกิจกรรมเพ่ือขออนุมัติ 
2. ด าเนินการตามแผน 
    - เรียนค าสอนสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ใน 
      ทุกวันศุกร์ 
3. ประเมินผล 
    - ประเมินความพึงพอใจ 
4. สรุป 
    สรุปและรายงานผลการจัดงาน 

450 มิ.ย.64 
 

มิ.ย.64 – ก.พ.65 
 
 

ก.พ.65 
 

ก.พ.65 

นางสาวจีรนุช 
 
 

5. งบประมาณ      450   บาท 
6. ระดับความส าเร็จ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ด้านปริมาณ         
       เด็กคาทอลิก ระดับ อนุบาล 1 - 3  ร้อยละ 90 ได้
เรียนค าสอนและปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ของตนเอง
ไดเ้หมาะสมตามวัย 
ด้านคุณภาพ       
      เด็กมีความรักและศรัทธาในพระเจ้าและ เข้าใจถึง
หลักธรรมค าสอนของศาสนาคริสต์ และสวดบทภาวนา
สั้น ๆ ได้เหมาะสมตามวัย                                                 

 
- การตรวจใบเช็ครายชื่อ 
  นักเรียนคาทอลิก 
 
 
- การทดสอบด้วยค าถาม 
  เหมาะสมกับวัยของ 
  นักเรียน 

 
- ใบเช็ครายชื่อเด็กคาทอลิก 
 
 
 

- แบบทดสอบถาม–ตอบ 

7. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีส่วนร่วมในโครงการนี้  
  -  
8. ผลที่คาดว่าได้รับ 
  เด็กมีความรู้เกี่ยวกับศาสนาคริสต์ และบทบาทหน้าที่ของตน และปฏิบัติตนตามศาสนกิจและอยู่ร่วมกัน
ในชุมชน สังคมอย่างมีความสุข 
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ชื่อโครงการ   เรียนรู้เกี่ยวกับคริสต์ศาสนา    งานการจัดบรรยากาศงานวันคริสต์มาส 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2561-2565 
กลยุทธ์ที ่ 1   คุณภาพของเด็ก 
กลยุทธ์ที ่ 4   การจัดการศึกษาคาทอลิก  
เป้าหมายที ่ 2   มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ 
เป้าหมายที ่ 15   การพัฒนาระบบการจัดการศึกษาคาทอลิก 
แผนปฏิบัติงานอภิบาลและประกาศข่าวดี  สังฆมณฑลราชบุรี  ยุทธศาสตร์ 3.7  โครงการกิจกรรมที่ 10 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มงานบริหารจิตตาภิบาล 
หัวหน้างาน   นางสาวจีรนุช  ทาค า 
ลักษณะงาน   ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเดินงาน 1 พฤศจิกายน 2564 – 30 ธันวาคม 2564 
สถานที่ด าเนินงาน  หน้าอาคารอันนา และอาคารยอแซฟ 

1. หลักการและเหตุผล 

เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ ชื่นชม ศิลปะ ดนตรีการเคลื่อนไหวและรักธรรมชาติ เนื่องจากวันที่ 
25 ธันวาคม ของทุกปีถือว่าเป็นวันส าคัญส าหรับชาวคริสต์ คือ ประเพณีฉลองวันคริสต์มาส ซึ่งเป็นการฉลองการ
ประสูติของพระเยซูเจ้า พระองค์เป็นผู้ประทานความชื่นชมยินดี ความรัก ความสามัคคี และสันติลงมาสู่ชาวโลก 
และเป็นวันที่ทุกคนมีความสุข และสมควรที่จะมีการเฉลิมฉลองเพ่ือแสดงความยินดี ทางโรงเรียนจึงจัดกิจกรรม
การจัดบรรยากาศวันคริสต์มาสขึ้นเพ่ือให้เด็กเห็นความส าคัญของวันนี้ และผู้เรียนทุกคนร่วมแสดงความยินดีกับวัน
คริสต์มาส 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือให้เด็กทราบประวัติความเป็นมาของวันคริสต์มาส  
2.2 เพ่ือเปิดโอกาสให้เด็กสนุกสนานรื่นเริงกับบรรยากาศวันคริสต์มาส  

3. เป้าหมาย 
ด้านปริมาณ เด็กร้อยละ 100 ได้เข้าร่วมชมบรรยากาศวันคริสต์มาสโดยการเดินชม ถ้ า ดาว และต้น 

คริสต์มาสที่จัดเตรียมไว้ 
ด้านคุณภาพ เด็กได้เรียนรู้ประวัติความเป็นมาวันคริสต์มาสจากบรรยากาศท่ีจัดเตรียมไว้ 
 
 



276 แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  2564 
 

4. การด าเนินงาน/กิจกรรม  งบประมาณ  ระยะเวลา  และผู้รับผิดชอบ 
งาน/กิจกรรม วิธีด าเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

งานจัดบรรยากาศ 
วันคริสต์มาส 
 

1. วางแผน 
    - เสนอกิจกรรมเพื่อขออนุมัติ 
2. ด าเนินการตามแผน 
    - การจัดบรรยากาศ วันคริสต์มาส 
3. ประเมินผล 
    - ประเมินความพึงพอใจของครแูละ 
      ผู้เรียน 
4. สรุป 
    - สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 

11,500 
 
 

พ.ย.64 
 

พ.ย.64-ธ.ค.64 
 

ธ.ค.64 
 

ธ.ค.64 
 

นางสาวจีรนุช 
 
 
 

5. งบประมาณ   11,500   บาท 
6. ระดับความส าเร็จ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ด้านปริมาณ 
        เด็กร้อยละ 90 ได้เข้าร่วมชมบรรยากาศ
วันคริสต์มาสโดยการเดินชม ถ้ า ดาว และต้น
คริสต์มาส ที่จัดเตรียมไว้ 
ด้านคุณภาพ 
        เด็กได้ เรียนรู้ประวัติความเป็นมาวัน
คริสต์มาสจากบรรยากาศที่จัดเตรียมไว้ 

 
- การสอบถาม 

 
 
 

  - การสอบถาม 

 
- แบบสอบถามความพึงพอใจ 

 
 
 

- แบบสอบถามความพึงพอใจ 
 

7. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องท่ีมีส่วนร่วมในโครงการนี้  
- 

8. ผลที่คาดว่าได้รับ  
เด็ก ครู และผู้ปกครองเข้าร่วมชมบรรยากาศวันคริสต์มาส และรู้ถึงประวัติความเป็นมาของวันคริสต์มาส 

ที่ทางโรงเรียนจัดขึ้นด้วยความสนุกสนานรื่นเริง 
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ชื่อโครงการ   อาสาท าดี 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2561 - 2565 
กลยุทธ์ที ่ 1   คุณภาพของเด็ก 
เป้าหมายที ่ 3   มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 
แผนปฏิบัติงานอภิบาลและประกาศข่าวดี  สังฆมณฑลราชบุรี  ยุทธศาสตร์ 3.7   โครงการกิจกรรมที่ 4 
หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ  กลุ่มงานบริหารจิตตาภิบาล 
หัวหน้าโครงการ   นางสาวจีรนุช ทาค า 
ระยะเวลาด าเนินงาน  14 มิถุนายน 2564 – 28 กุมภาพันธุ์ 2565 
สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนธีรศาสตร์ 

1. หลักการและเหตุผล 
นอกจากสาระการเรียนรู้ และกระบวนการเรียนรู้ต่างๆ ที่นักเรียนจะได้รับแล้ว เด็กควรมีพัฒนาการด้าน

สังคม เด็กจ าเป็นต้องได้รับการปลูกฝังให้เป็นคนดี มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ และจิตสาธารณะ เป็น
คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการมีส่วนร่วมในกิจกรรม หรือ สถานการณ์ที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้อ่ืน ชุมชน และ
สังคม ด้วยความเต็มใจกระตือรือร้น โดยไม่หวังผลตอบแทน ที่จะร่วมกันเสริมสร้างคุณธรรมแลกเปลี่ยนความรู้ จัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กระตุ้นการปฏิบัติกิจกรรม บนพ้ืนฐานการพ่ึงพาอาศัยกันและเด็กจ าเป็นต้องได้รับการ
ปลูกฝังให้เป็นคนดี ส่งเสริมให้มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ในการด าเนินชีวิตอย่างพอเพียง 
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสร้างสุขนิสัยที่ดีในชีวิตที่ไม่ประมาท และปลูกฝังให้รู้ จักการประหยัดและอด
ออมตั้งแต่วัยเด็ก 

โรงเรียนธีรศาสตร์ เห็นความส าคัญในการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติของนักเรียนที่มีความเสียสละ 
ยินดีช่วยเหลือผู้อื่น โดยไม่หวังผลตอบแทน ส่งเสริมให้มีสุขภาพจิต และชีวิตอ่ิมเอิบ มีความสุขทั้งกายและใจ จาก
การเป็นผู้ให้และผู้รับ รู้จักความเป็นอยู่อย่างพอเพียง และรู้จักการประหยัดอดออมเพ่ือเป็นมนุษย์ ที่เพียบพร้อม
และสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือส่งเสริมเด็กได้ปฏิบัติกิจกรรมดีเป็นประโยชน์ รู้จักเสียสละ ยินดีช่วยเหลือผู้อ่ืนตามโอกาส และ 

ที่มีน้ าใจ มีความสามัคคี รู้จักอุทิศตน ด้วยความศรัทธา มีส่วนร่วมในการสร้างสังคม ที่นักเรียน
อาศัยอยู่ 

2. เพ่ือส่งเสริมให้เด็กรู้จักพ่ึงพาอาศัยกัน มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีระเบียบวินัย 
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3. เป้าหมาย 
ด้านปริมาณ - เด็กร้อยละ 100 บันทึกความดีที่ตนได้ปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความเสียสละลงในแบบ 

  บันทึกความดี 
- เด็กร้อยละ 100 มีความรับผิดชอบใช้ชีวิตอย่างพอเพียงรู้จักประหยัด อดออม 

ด้านคุณภาพ     - เด็กมีคุณชีวิตและจิตใจที่ดี เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ สร้างสังคมให้มีความสุขยั่งยืนใช้ความ 
  มีจิตส านึกและจิตสาธารณะ ในการสร้างสังคมให้ดียิ่งขึ้น 
- เด็กมีความรับผิดชอบใช้ชีวิตอย่างพอเพียงรู้จักประหยัด  อดออม 

4. การด าเนินงาน/กิจกรรม  งบประมาณ  ระยะเวลา  และผู้รับผิดชอบ 
งาน/กิจกรรม วิธีด าเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

งานบันทึกความด ี 1. วางแผน 
    - วางแผนการจัดการกิจกรรม  
    - น าเสนอเพ่ือขออนุมัติ 
2. ด าเนินกิจกรรมตามงาน 
    - ด าเนินงานจดบันทึกความดีที่เด็กได้ท า 
      ในแต่ละวัน 
3. ประเมินผล 
    - ประเมินบันทึกความดี 
    - ประเมินความพึงพอใจ 
4. สรุป 
    - สรุปผลและรายงานการประเมินงาน 

450 มิ.ย.64 
 
 

มิ.ย.64-ก.พ.65 
 
 

ก.พ.65 
 
 

ก.พ.65 

นางสาวจีรนุช 
นางสาวสนธยา 
 
 
 

งานนักประหยัด
ตัวน้อย 

1 วางแผน 
   - วางแผนการจัดกิจกรรมการออมเงินใส่ 
     กระปุก 
   - น าเสนอเพ่ือขออนุมัติ 
2 ด าเนินการตามแผน 
   - ด าเนินงานและจัดกิจกรรมตามแผน 
3 ประเมินผล 
   - ประเมินสมุดบันทึกการออม 
   - ประเมินความพึงพอใจ 
4 สรุป 
   - สรุปผลและรายงานประเมินผลการจัด
งาน 

1,300 มิ.ย.64 
 
 
 

มิ.ย.64–ก.พ.65 
 

ก.พ.65 
 
 

ก.พ.65 
 

นางสาวจีรนุช 
นางสาวสนธยา 

 

5. งบประมาณ    1,750   บาท 
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6. ระดับความส าเร็จ 

 

7. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีส่วนร่วมในโครงการนี้  
-  

8. ผลที่คาดว่าได้รับ  
เด็กมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่รู้จักปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสม  มีสุขนิสัยที่ดีรักความสะอาดและอยู่ใน

สังคมร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างดี 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ด้านปริมาน 

1. เด็กร้อยละ 90 มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ใน
สังคม  มีความซื่อสัตย์สุจริต  มีน้ าใจรู้จักช่วยเหลือ
แบ่งปัน 

2. เด็กร้อยละ 90 มีความรับผิดชอบใช้ชีวิตอย่าง
พอเพียงรู้จักประหยัดอดออม 

ด้านคุณภาพ 
1. เด็กมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ในสังคม  มีความ

ซื่อสัตย์สุจริต  มีน้ าใจรู้จักช่วยเหลือแบ่งปัน 
2. เด็กมีความรับผิดชอบใช้ชีวิตอย่างพอเพียงรู้จัก

ประหยัดอดออม 

 
- การบันทึกความดี 
 
 
- การบันทึกการออม 
 
 
- การสอบถาม 
 
- การสอบถาม 
 

 
- แบบบันทึกความดี 
 
 
- สมุดบันทึกการออม 
 
 
- แบบสอบถาม 

 
- แบบสอบถาม 



280 แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  2564 
 

 

 

 

ชื่อโครงการ   อาสาท าดี    งาน บันทึกความดี 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2561 - 2565 
กลยุทธ์ที ่ 1   คุณภาพของเด็ก 
เป้าหมายที ่ 3   มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 
แผนปฏิบัติงานอภิบาลและประกาศข่าวดี  สังฆมณฑลราชบุรี  ยุทธศาสตร์ 3.7   โครงการกิจกรรมที่ 4 

หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ  กลุ่มงานบริหารจิตตาภิบาล 

หัวหน้างาน   นางสาวจีรนุช  ทาค า และ นางสาวสนธยา  สมณะ 

ระยะเวลาด าเนินงาน  14 มิถุนายน 2564 – 28 กุมภาพันธุ์ 2565 

สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนธีรศาสตร์ 

1. หลักการและเหตุผล 
นอกจากสาระการเรียนรู้ และกระบวนการเรียนรู้ต่างๆ ที่นักเรียนจะได้รับแล้ว เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม

แล้วยังจ าเป็นต้องได้รับการปลูกฝังให้เป็นคนดี มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ และจิตสาธารณะ เป็น
คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการมีส่วนร่วมในกิจกรรม หรือ สถานการณ์ที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้อ่ืน ชุมชน และ
สังคม ด้วยความเต็มใจกระตือรือร้น โดยไม่หวังผลตอบแทน ที่จะร่วมกันเสริมสร้างคุณธรรม จัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน กระตุ้นการปฏิบัติกิจกรรม บนพื้นฐานการพึ่งพาอาศัยกัน 

โรงเรียนธีรศาสตร์ เห็นความส าคัญในการพัฒนาและส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะให้เด็กเป็นคนดีจึงได้
จัดท ากิจกรรมบันทึกความดี เพ่ือปลูกจิตส านึก  ส่งเสริม การปฏิบัติดี ของนักเรียนที่มีความเสียสละ ยินดี
ช่วยเหลือสังคมและผู้อ่ืน โดยไม่หวังผลตอบแทน ส่งเสริมให้มีสุขภาพจิต มีความสุขทั้งกายและใจ จากการเป็นผู้ให้
และผู้รับเป็นมนุษย์ที่เพียบพร้อมและสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 

 

2. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้เด็กมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ในสังคม  
2. เพ่ือให้เด็กมีความซื่อสัตย์สุจริต มีน้ าใจช่วยเหลือผู้อื่นรู้จักแบ่งปัน  

 

3. เป้าหมาย  
ด้านปริมาณ เด็กร้อยละ 100 มีความรับผิดชอบ ต่อหน้าที่ในสังคม มีความซื่อสัตย์สุจริต มีน้ าใจ รู้จัก 

ช่วยเหลือแบ่งปัน 
ด้านคุณภาพ  เด็กมีความรับผิดชอบ ต่อหน้าที่ในสังคม มีความซื่อสัตย์สุจริต มีน้ าใจ รู้จักช่วยเหลือ 

แบ่งปันผู้อื่นได้ดีขึ้น 
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4. การด าเนินงาน/กิจกรรม  งบประมาณ  ระยะเวลา  และผู้รับผิดชอบ 
งาน/กิจกรรม วิธีด าเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
บันทึกความดี 1. วางแผน 

    - วางแผนการจัดการกิจกรรม  
    - น าเสนอเพ่ือขออนุมัติ 
2. ด าเนินกิจกรรมตามงาน 
    - ด าเนินงานและจัดกิจกรรมตามงาน 
3. ประเมินผล 
    - ประเมินบันทึกความด ี
    - ประเมินความพึงพอใจ 
4. สรุป 
    - สรุปผลและรายงานการประเมินงาน 

450 
 
 
 
 

มิ.ย.64 
 
 

มิ.ย.64– ก.พ.65 
 

 
ก.พ.65 

 
 

ก.พ.65 

นางสาวจีรนุช 
นางสาวสนธยา 

 

5. งบประมาณ     450    บาท 

6. ระดับความส าเร็จ 

7.  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีส่วนร่วมในโครงการนี้     - 

8.  ผลที่คาดว่าได้รับ  
 เด็กมีความรับผิดชอบ ต่อหน้าที่รู้จักปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสม มีสุขนิสัยที่ดี รักความสะอาดและอยู่ใน
สังคมร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างดี 
 

 

 

 

 

 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ด้านปริมาน 
        เด็กร้อยละ 90 มีความรับผิดชอบ ต่อหน้าที่ในสังคม 
มีความซื่อสัตย์สุจริต มีน้ าใจ รู้จักช่วยเหลือแบ่งปัน 
ด้านคุณภาพ 
        เด็กมีความรับผิดชอบ ต่อหน้าที่ในสังคม มีความ
ซื่อสัตย์สุจริต มีน้ าใจ รู้จักช่วยเหลือแบ่งปันผู้อื่นได้ดีขึ้น 

 
- ตรวจสอบบันทึกความดี 
 
 
- ตรวจสอบแบบสอบถาม 

 
- แบบบันทึกความดี 
 
 
- แบบสอบถามความพึง 
  พอใจ 
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ชื่อโครงการ   อาสาท าดี   งานนักประหยัดตัวน้อย 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2561 - 2565 
กลยุทธ์ที ่ 1   คุณภาพของเด็ก 
เป้าหมายที ่ 3   มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 
แผนปฏิบัติงานอภิบาลและประกาศข่าวดี  สังฆมณฑลราชบุรี  ยุทธศาสตร์ 4.3  โครงการกิจกรรมที่ 4 

หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ  กลุ่มงานบริหารจิตตาภิบาล 

หัวหน้างาน   นางสาวจีรนุช  ทาค า และ นางสาวสนธยา  สมณะ 

ระยะเวลาด าเนินงาน  14 มิถุนายน 2564 – 28 กุมภาพันธุ์ 2565 

สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนธีรศาสตร์ 

1. หลักการและเหตุผล 
นอกจากสาระการเรียนรู้ และกระบวนการเรียนรู้ต่างๆ ที่เด็กจะได้รับแล้วผู้ยังต้องมีพัฒนาการด้านสังคม 

จึงจ าเป็นต้องได้รับการปลูกฝังให้เป็นคนดี ส่งเสริมให้มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ในการ
ด าเนินชีวิตอย่างพอเพียง ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสร้างสุขนิสัยที่ดีในชีวิตที่ไม่ประมาท และปลูกฝังให้
รู้จักการประหยัดและอดออม 

โรงเรียนธีรศาสตร์ เห็นความส าคัญในการพัฒนาและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะให้ผู้เรียนเป็นคนดีจึง
ได้จัดท ากิจกรรมนักประหยัดตัวน้อย เพ่ือปลูกจิตส านึก  ส่งเสริม การปฏิบัติดี ของผู้เรียนที่มีความประหยัดอด
ออม ใช้จ่ายอย่างพอประมาณ และน าเงินที่เหลือจากการใช้เก็บออมไว้ด้วยการหยอดกระปุกออมสิน ให้เด็กรู้จัก
ออมเงินไว้ใช้ยามจ าเป็น อันเป็นการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเข้าใจและยั่งยืน 

 

2. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้เด็กรู้จักประหยัด  มัธยัสถ์ อดออมและรู้จักความพอเพียง 
 

3. เป้าหมาย  
ด้านปริมาณ  เด็กร้อยละ 100  มีความรับผิดชอบ ใช้ชีวิตอย่างพอเพียงรู้จักประหยัด อดออม 
ด้านคุณภาพ  เด็กได้รับการปลูกฝังให้รู้จักประหยัด อดออม  
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4. การด าเนินงาน/กิจกรรม  งบประมาณ  ระยะเวลา  และผู้รับผิดชอบ 
งาน/กิจกรรม วิธีด าเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

นักประหยัดตัว
น้อย 

1 วางแผน 
   - วางแผนการจัดกิจกรรมการออม 
     เงินใส่กระปุก 
   - น าเสนอเพ่ือขออนุมัติ 
2 ด าเนินการตามแผน 
   - ด าเนินงานการฝึกให้เด็กน าเงินที่ 
     เหลือมาหยอดใส่กระปุกออมสิน  
     และมีการจดบันทึกของแต่ละเดือน 
3 ประเมินผล 
   - ประเมินสมุดบันทึกการออม 
   - ประเมินความพึงพอใจ 
4 สรุป 
   - สรุปและรายงานประเมินผลการจัด 
     งาน 

1,300 มิ.ย.64 
 
 

มิ.ย.64-ก.พ.65 
 
 

ก.พ.65 
 

ก.พ.65 

นางสาวจีรนุช 
นางสาวสนธยา 

 

5. งบประมาณ         1,300   บาท 

6. ระดับความส าเร็จ 

7.  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
 ผู้ปกครอง 

8. ผลที่คาดว่าได้รับ  
เด็กมีความรับผิดชอบ ต่อหน้าที่รู้จักปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสม มีสุขนิสัยที่ดี รักความสะอาดและ อยู่ใน

สังคมร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างดี 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ด้านปริมาณ  
        เด็กร้อยละ 90  มีความรับผิดชอบ ใช้ชีวิตอย่าง
พอเพียงรู้จักประหยัด อดออม 
ด้านคุณภาพ  
        เด็กได้รับการปลูกฝังให้รู้จักประหยัด อดออม 

 
- การบันทึกการออม 
 
 
-  การแบบสอบถาม 

 
- แบบบันทึกการออม 
 
 
- แบบสอบถามความพึง

พอใจ 
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ส่วนที่  4 
การก ากับ ติดตาม ประเมิน และรายงาน 

4.1 แผนก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2564  
     ระดับการศึกษาปฐมวัย 

1. กลุ่มงานบริหารวิชาการ 
เป้าหมาย 

(ตามแผนฯ) 
โครงการ กิจกรรม 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
โครงการ งาน กิจกรรม 

วิธีการและ
เคร่ืองมือ 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

5,7,9,11 1. โ ค ร ง ก า ร
พัฒนาการเรี ยน
การสอนปฐมวัย 

- ครูร้อยละ 90  มีแผนการ
จั ดป ร ะสบ กา รณ์ แบ บ
บูรณาการ 6 กิจกรรม 
- ครูร้อยละ 90  มีวิจัยใน

เรียนที่เหมาะสมกับวัย   
- ครูร้อยละ 90 ได้รับการ

นิเทศการสอน 
- ครูร้อยละ 90 ส่งสื่อการ

สอนตามก าหนด 

- แบบบันทึก
ก า ร ส่ ง
แผนการจัด
ประสบการ
ณ์ 

- แบบบันทึก
ก า ร ส่ ง
งานวิจัย 

- แบบบันทึก
การส่งสื่อ 

- แบบบันทึก
การนิเทศ 

14 มิ.ย.64-28 ก.พ.65 นางกัญญา 

11 - ง า น จั ด ท า
แ ผ น ก า ร จั ด
ประสบการณ์ 

- ครูร้อยละ  90   มีความรู้ 
คว าม เข้ า ใจ ในการท า
แผนการจัดประสบการณ์
การเรียนและสามารถจัด
ประสบการณ์ให้เด็กเกิด
ก า ร เ รี ย น รู้ เ ต็ ม ต า ม
ศักยภาพ 

- แบบบันทึก
ก า ร ส่ ง
แผนการจัด
ประสบการ
ณ์ 

14 มิ.ย.64-28 ก.พ.65 นางกัญญา 

5,7 - ง า น นิ เ ท ศ ก า ร
สอน 

- ครูร้อยละ  90 ได้รับการ
นิเทศการสอน 

- แบบบันทึก
การนิเทศ 

14 มิ.ย.64-28 ก.พ.65 นางกัญญา 

9 - งานผลิตสื่อการ
เรียนการสอน 

- ครูร้อยละ 90  ส่งสื่อการ
สอนตามก าหนด 

- แบบบันทึก
การส่งสื่อ 

14 มิ.ย.64-28 ก.พ.65 น า ง ส า ว
ปรีชญา 

7 - ง าน วิ จั ย ใ นชั้ น
เรียน 

- ครูร้อยละ 90  จัดท าวิจัย
ในชั้นเรียน 

- แบบบันทึก
การส่งวิจัย 

14 มิ.ย.64-28 ก.พ.65 นางกัญญา 

2,3,4 2. โครงการอ่านแต่
เล็กเด็กฉลาด 

- เด็กอนุบาล 1-3 ร้อยละ  
90 เข้าร่วมโครงการอ่าน 

- แบบบันทึก
รักการอ่าน 
- แบบบันทึก

ร า ย ชื่ อ
นักเรียน 

14 มิ.ย.64-31 ต.ค.64 นางกัญญา 
 
 
 

10,11 3. โ ค ร ง ก า ร พ บ - ผู้ปกครองร้อยละ  90  - แบบบันทึก 14 มิ.ย.64-31 มี.ค.65 นางอนงค์ 
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เป้าหมาย 
(ตามแผนฯ) 

โครงการ กิจกรรม 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ  

โครงการ งาน กิจกรรม 
วิธีการและ
เคร่ืองมือ 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

ผู้ปกครอง ของนั ก เ รี ยน ในระดั บ
อนุบาล 1-3 มีความพึง
พอใจต่องานปฐมนิเทศ
นักเรียนเข้าใหม่ ระดับ
ปฐมวัย 
- ร้อยละ 90 ของผู้ปกครอง

เข้าร่วมงานพบผู้ปกครอง 

รายชื่อ 
- แ บ บ

ประเมิน 

10,11 - ง านปฐมนิ เ ทศ
ผู้ ป ก ค ร อ ง
นั ก เ รี ย น ใ ห ม่ 
ระดับปฐมวัย 

- ผู้ปกครองร้อยละ  90  
ของนั ก เ รี ยน ในระดั บ
อนุบาล 1-3 มีความพึง
พอใจต่องานปฐมนิเทศ
นักเรียนเข้าใหม่ ระดับ
ปฐมวัย 

- แบบบันทึก
รายชื่อ 
- แ บ บ

ประเมิน 

14 มิ.ย.64-31 มี.ค.65 นางอนงค์ 

10,11 - งานพบผู้ปกครอง - ร้อยละ 90 ของผู้ปกครอง
เข้าร่วมงานพบผู้ปกครอง 

- แบบบันทึก
รายชื่อ 
- แบบประเมิน 

14 มิ.ย.64-31 มี.ค.65 นางอนงค์ 

2,3,9,11,12 4. โ ค ร ง ก า ร ห นึ่ ง
ห้ อ ง เ รี ย น ห นึ่ ง
คุณธรรม 

- เด็กร้อยละ 90 มีวินัย มี
ความรับผิ ดชอบ และ
ปฏิบัติตนตาม ข้อตกลง 
เบื้องต้นได้  
- เด็ กร้ อยละ 90 ร่ า เ ริ ง

แจ่มใส มีความรู้สึกที่ดีต่อ
ตนเอง 
- เด็กร้อยละ 90 มีความ

มั่นใจและกล้าแสดงออก 
- เด็กร้อยละ 90 มีเมตตา 

กรุณา เ อ้ือ เ ฟ้ือ เผื่ อแผ่ 
เสียสละ มี ความรู้สึกที่ดี
ต่อตนเองและผู้อ่ืน 
- เด็กร้อยละ 90 เล่นและ

ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
- เด็กร้อยละ 90 มีมารยาท 

ปฏิบัติตนตามวัฒนธรรม 
- เด็กร้อยละ 90 ประพฤติ

ตนตามวัฒนธรรมไทย
และศาสนาที่ตนนับถือ 

- แบบสังเกต 14 มิ.ย.64-28 ก.พ.65 นางสาวดวงพร 

2,3,4,8,10, 5. โ ค ร ง ก า ร แ ห ล่ ง - เด็กร้อยละ  90 เข้าร่วม - แบบส ารวจ 14 มิ.ย.64-28 ก.พ.65 น า ง ส า ว



286 แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  2564 
 

เป้าหมาย 
(ตามแผนฯ) 

โครงการ กิจกรรม 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ  

โครงการ งาน กิจกรรม 
วิธีการและ
เคร่ืองมือ 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

12 เรียนรู้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

ในการใช้แหล่งการเรียนรู้
ทั้งภายในและภายนอก
โรงเรียน 

แ ห ล่ ง ก า ร
เรียนรู้ 
- แบบบันทึก

การใช้แหล่ง
การเรียนรู้ 

ปรีชญา 

5 6. โครงการส่ง เสริม
ร ะ บ บ ป ร ะ กั น
คุณภาพภายใน 

- โ ร ง เ รี ย น มี ม า ต ร ฐ า น
การศึกษาของสถานศึกษา 
- โรงเรียนมีแผนปฏิบัติการ

และปฏิทิ นปฏิบั ติ ง าน
ป ร ะ จ า ปี  2 5 6 4  ที่
เหมาะสม 
- โ ร ง เ รี ยนมีการจั ด เก็บ

ข้อมูลสารสนเทศอย่าง
เป็นระบบทันสมัย พร้อม
ใช้ 
- มีการประเมินคุณภาพ

การจัดการศึกษา จัดท า
ร า ย ง า นก า รป ระ เ มิ น
ต น เ อ ง  ( SAR)  แ ล ะ
เผยแพร่ผลการด าเนินงาน 
- ผู้ เกี่ยวข้องร้อยละ 100 

ให้ความร่วมมือในการวาง
ระบบและด า เนิ น งาน
ประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาเป็นอย่าง
ดี 
- พ่ อ แ ม่ ผู้ ป ก ค ร อ ง

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
สถานศึกษา ชุมชน/
ท้องถิ่น และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องร้อยละ 100 มี
ความมั่นใจต่อระบบการ
บริหารและการจัดการ
ข อ ง ส ถ า น ศึ ก ษ า ใ น
ระดับสูง 

- เอกสาร
หลักฐาน 
- เอกสาร

หลักฐาน 
 
 

- เอกสาร
หลักฐาน 
 
 
-  แบบสังเกต  

 
 
 
 
- แบบสอบถา

ม 
 
 
 
 

- แบบสอบถา
ม 

 

14 มิ.ย.64-31 มี.ค.65 นางสาวดวง
พร 

1,2,3,4 7. โ ค ร งก า ร พัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 

- เด็กร้อยละ 90  เข้าร่วมกิ
จ ร ร ม ส่ ง เ ส ริ ม พั ฒ น า

- แ บ บ
ประเมินการ

14 มิ.ย.64-31 มี.ค.65 นางกัญญา 



        โรงเรียนธีรศาสตร ์
ส่วนที่ 4 การก ากับ ติดตาม ประเมินและรายงาน 
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เป้าหมาย 
(ตามแผนฯ) 

โครงการ กิจกรรม 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ  

โครงการ งาน กิจกรรม 
วิธีการและ
เคร่ืองมือ 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

ผู้เรียน เ ข้ า ร่ ว ม
กิจกรรม 
- แบบทดสอบ 

1,2,3,4 - ง า น ส่ ง เ ส ริ ม
ค ว า ม ส า ม า ร ถ
พิเศษ 

- เด็กร้อยละ 90  ที่ได้เข้า
ร่วมกิจกรรมรับการคัด
ก ร อ ง เ พ่ื อ ส่ ง เ ส ริ ม
ความสามารถพิเศษ 

- เด็กร้อยละ 90 ที่มีผลการ
แข่งขันทางวิชาการผ่าน
เกณฑ ์ 

- แบบบันทึก 
- แบบสังเกต 
- ผ ล ง า น

ร า ง วั ล ที่
ไ ด้ รั บ ข อ ง
เด็ก 

14 มิ.ย.64-31 มี.ค.65 นางกัญญา 

2,3,4 - งานส่งเสริมและ
พัฒนาทักษะการ
อ่ า น แ ล ะ ก า ร
เขียน 

- เด็กร้อยละ 90 เข้าร่วม
กิ จ กร รม ส่ ง เ ส ริ มแล ะ
พัฒนาทักษะการอ่านและ
การเขียน 

- เด็กร้อยละ 90 มีทักษะ
การอ่านและเขียนดีขึ้น 

- แบบบันทึก
การเข้าร่วม 
- แบบทดสอบ 
- บัตรค า 
 

14 มิ.ย.64-31 มี.ค.65 นางกัญญา 

2,3,4 - ง า น ส่ ง เ ส ริ ม
ทั กษะ เ พ่ื อก า ร
สื่อสาร 

- เด็กร้อยละ 90 ฝึกทักษะ
เพ่ือการใช้ภาษาเพ่ือการ
สื่อสาร   

- บั นทึ ก กา ร
ฝึ ก ทั ก ษ ะ
เ พ่ือการ ใช้
ภ า ษ า เ พ่ื อ
การสื่อสาร  

14 มิ.ย.64-31 มี.ค.65 นางกัญญา 

2,3,4,13 8. โ ค ร ง ก า ร บ้ า น
วิทยาศาสตร์น้อย 

- ร้อยละ 90 ของเด็กปฐมวัย
ได้รับประสบการณ์ตรงกับ
ก า ร เ ข้ า ร่ ว มกิ จ ก ร ร ม
นักวิทยาศาสตร์น้อย 
- ร้อยละ 90 ของเด็ก ได้

เรียนรู้ สิ่ งต่ างๆรอบตัว
และรักการเรียนรู้ 
- ร้ อยละ 90 ของเ ด็ ก มี

ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับ
สิ่ ง ต่ า ง ๆ ที่ เ กิ ด จ า ก
ประสบการณ์การเรียนรู้ 
- ร้ อยละ 90 ของเ ด็ ก มี

ทั ก ษ ะ ท า ง ภ า ษ า ที่
เหมาะสมกับวัย 
- ร้ อยละ 90  ของ เด็ กมี

ทักษะกระบวนการทาง
วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ แ ล ะ

- แบบสังเกต 
 
 
 
- แบบสังเกต 
 
 
- แบบสังเกต   
 
 
 
- แบบส ารวจ 
 
 
- แบบส ารวจ 
 
 

14 มิ.ย.64-28 ก.พ.65 นางสาวดวงพร 



288 แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  2564 
 

เป้าหมาย 
(ตามแผนฯ) 

โครงการ กิจกรรม 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ  

โครงการ งาน กิจกรรม 
วิธีการและ
เคร่ืองมือ 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

คณิตศาสตร์ 
- ร้อยละ 90 ของครูจัดท า

แผนการจัดประสบการณ์
เ พ่ื อ พั ฒ น า ทั ก ษ ะ
ก ร ะ บ ว น ก า ร ท า ง
วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
คณิตศาสตร์ 
- ร้อยละ 90 ของเด็กเข้า

ร่ ว ม กิ จ ก ร ร ม สั ป ด า ห์
วิทยาศาสตร์และกิจกรรม
จั ด ท า โ ค ร ง ง า น
วิทยาศาสตร์ 

 
- แบบส ารวจ 
 
 
 
 
 
- แบบส ารวจ 
 

1,2,3,4,13 9. โครงการหนูน้ อย
อนุบาลคนดี 

- เด็กร้อยละ 90 ได้เจริญ
สมาธิฟังเทศน์ฟังธรรม 
- เด็กร้อยละ 90 ได้รับการ

ส่ง เสริมให้ รู้ จักแบ่งปัน
ด้วยใจให้ด้วยรัก 
- เด็กร้อยละ 90 ได้รับการ

ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม
ตามฐานคุณธรรมครบทุก
ฐาน 

- แบบสังเกต 
- แ บ บ

ป ร ะ เ มิ น
ค ว า ม พึ ง
พอใจ 
- แบบบันทึก

การเข้าร่วม
กิจกรรม 

 

14 มิ.ย.64-30 ก.ย.64 นางสาว
ปรีชญา 

2,3,4,9 10. โครงการคุณหนู
รอบรู้ 

- เด็กร้อยละ 90  ได้ เข้า
ร่วมกิจกรรมสืบค้นข้อมูล
จากสื่อเทคโนโลยี 
- เด็ กร้ อยละ90   ได้ รั บ

บริการมัลติมีเดีย 

- แบบบันทึก
การเข้าร่วม 
กิจกรรม 
- แบบบันทึก

การสังเกต 

1 พ.ย.64-31 มี.ค.65 นางอนงค์ 

1,2,3,4,12 11. โ ค ร ง ก า ร ทั ศ น
ศึกษา 

- เด็กร้อยละ 90 เข้าร่วม
กิจกรรมทัศนศึกษาตาม
แหล่งเรียนรู้ต่างๆ 

- ส มุ ด ส ถิ ติ
ก า ร ม า
โรงเรียน 

1 พ.ย.64-31 มี.ค.65 นางกัญญา 

2,3,4,8,11,
12 

12. โครงการเปิดบ้าน
วิชาการ คาราวาน 

     ความรู้ 

- เด็กร้อยละ 90 ได้เข้าร่วม
กิ จกร รม  วั น เปิ ดบ้ าน
วิชาการ คาราวานความรู้ 

- แบบบันทึก 
- แบบส ารวจ

ชิ้นงาน 

14 มิ.ย.64-28 ก.พ.65 นางกัญญา 

1,2,3,4,10 13. โครงการวันบัณฑิต
น้อย 

- เด็กอนุบาล 3 ร้อยละ 90  
เข้าร่วมกิจกรรมวันบัณฑิต
น้อย         

- แบบบันทึ ก
การเข้าร่วม
กิจกรรม 

14 มิ.ย.64-28 ก.พ.65 นางอนงค์ 

1,2,3,4,5,8,
10,11,14 

14. โ ค ร งก า ร พัฒนา
ห ลั ก สู ต ร
สถานศึกษาปฐมวัย 

- ร้อยละ 90 ของครูมีความรู้
ค ว า ม เ ข้ า ใ จ ป รั ช ญ า 
หลักการ และธรรมชาติ

- แบบสังเกต 
 
 

14 มิ.ย.64-28 ก.พ.65 นางสาวดวงพร 



        โรงเรียนธีรศาสตร ์
ส่วนที่ 4 การก ากับ ติดตาม ประเมินและรายงาน 
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เป้าหมาย 
(ตามแผนฯ) 

โครงการ กิจกรรม 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ  

โครงการ งาน กิจกรรม 
วิธีการและ
เคร่ืองมือ 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

ของก า ร จั ด ก า ร ศึ กษ า
ปฐมวัย  สามารถน ามา
ป ร ะยุ ก ต์ ใ ช้ ใ น ก า ร จั ด
ประสบการณ ์
- ร้อยละ 90 ของครูสามารถ
จั ด ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ ก า ร
เ รี ย น รู้ ที่ ห ล า ก ห ล า ย
สอดคล้องกับหลักสู ตร
สถานศึกษา 
- ร้อยละ 90 ของครูสามารถ
บริหารจัดการชั้นเรียนที่
สร้างวินัยเชิงบวก 
- ร้อยละ 90 ของครูสามารถ
ใ ช้ สื่ อ แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ยี
เหมาะสม สอดคล้องกับ
พัฒนาการของเด็ก 
- ร้อยละ 90 ของครูสามารถ
ใ ช้ เ ค รื่ อ ง มื อ วั ด แ ล ะ
ประเมินพัฒนาการของ
เด็กอย่างหลากหลายและ
สรุปรายงานผลพัฒนาการ
ของเด็กแก่ผู้ปกครอง 
- ร้อยละ 90 ของครูสามารถ
จัดสิ่งแวดล้อมให้เกิดการ
เรียนรู้ได้ตลอดเวลา 
- ร้อยละ 90 ของครูสามารถ
จัดท าสารนิทัศน์และน ามา
ไตร่ตรอง เ พ่ือใช้ ให้ เกิด
ประโยชน์ในการพัฒนา
เด็ก 
- ร้ อ ย ล ะ  9 0  ข อ ง ค รู มี
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและ
ผู้ปกครอง 

 
 
 
 
- แบบสังเกต 
 
 
 
- แบบสังเกต 
 
 
- แบบส ารวจ   
 
 
 
- บบสอบถาม 
 
 
 
 
 
- แบบสังเกต 
 
 
- แบบสังเกต 
 
 
 
- แบบสังเกต 

1,2,3,4,14 15. โครงการประเมิน
พั ฒ น า ก า ร เ ด็ ก
ปฐมวัย 

- ร้ อยละ  90  ของ เด็ ก มี
พัฒนาการด้านร่างกาย 
- ร้ อยละ  90  ของ เด็ ก มี
พัฒนาการด้านอารมณ์ – 
จิตใจ 

- แบบประเมิน
พัฒนาการ 
- การสอบถาม 
- สมุ ด บั น ทึ ก

พั ฒ น า ก า ร

14 มิ.ย.64-28 ก.พ.65 นางสาวดวงพร 



290 แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  2564 
 

เป้าหมาย 
(ตามแผนฯ) 

โครงการ กิจกรรม 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ  

โครงการ งาน กิจกรรม 
วิธีการและ
เคร่ืองมือ 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

- ร้ อยละ  90  ของ เด็ ก มี
พัฒนาการด้านสังคม 
- ร้ อยละ  90  ของ เด็ ก มี
พัฒนาการด้านสติปัญญา 

เด็ก 

1,2,3,4,10 16.โครงการวันแห่ง 
   ความภาคภูมิใจ 

- เด็กร้อยละ 90 ได้เข้ารับ
ก า ร คั ด เ ลื อ ก ใ ห้ เ ป็ น
ตัวแทนเข้ารับโล่เกียรติ
คุณเด็กมีพัฒนาการด้าน
ส ติ ปั ญ ญ า ย อ ด เ ยี่ ย ม 
(เรียนดี 3 ปีการศึกษา) 
เด็ กที่ มี พัฒนาการดี  4 
ด้ า น  ห นู น้ อ ย ค น เ ก่ ง 
อันดับ 1 ของห้องเรียน
และหนูน้อยมารยาทงาม 

 

- แบบทดสอ
บ ค ว า ม
พ ร้ อ ม
(พัฒนาการ
ด้ า น
สติปัญญา) 
- แ บ บ

ป ร ะ เ มิ น
คุณลักษณะ
อั น พึ ง
ประสงค ์
- แบบเกณฑ์

การคัดเลือก
ห นู น้ อ ย
มารยาทงาม
ร ะ ดั บ
ปฐมวัย 

14 มิ.ย.64-28 ก.พ.65 นางสาวดวงพร 

3,4 17.โครงการโรงเรียน 
    สุจริต 

- เด็กปฐมวัยร้อยละ 90 มี
ความซื่อสัตย์ 

- เด็กปฐมวัยร้อยละ 90 มี
จิตสาธารณะ    

- เด็กปฐมวัยร้อยละ 90 มี
วินัย 

- เด็กปฐมวัยร้อยละ 90 อยู่
อย่างพอเพียง 

- เด็กปฐมวัยร้อยละ 90 มี
ทักษะกระบวนการคิด 

- แบบสังเกต 
- แบบสังเกต 
- แบบสังเกต 
- แบบสังเกต 
- แบบสังเกต 
 

14 มิ.ย.64-28 ก.พ.65 นางสาวดวงพร 

2,3,4,5,8,  
10,12 

18.โครงการหนูน้อย 
     พอเพียง 

- เด็กร้อยละ 90 มีความรู้
ค ว า ม เ ข้ า ใ จ เ กี่ ย ว กั บ
แ น ว คิ ด ห ลั ก ป รั ช ญ า
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ พ อ เ พี ย ง
เหมาะสมตามวัย 

- แ บ บ
ป ร ะ เ มิ น
คุณลักษณะ
อั น พึ ง
ป ร ะ ส ง ค์ 
“อ ยู่ อ ย่ า ง

14 มิ.ย.64-28 ก.พ.65 นางสาวปรีชญา 
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เป้าหมาย 
(ตามแผนฯ) 

โครงการ กิจกรรม 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ  

โครงการ งาน กิจกรรม 
วิธีการและ
เคร่ืองมือ 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

พอเพียง” 

2. กลุ่มงานบริหารงบประมาณ 
เป้าหมาย 

(ตามแผนฯ) 
โครงการ งาน กิจกรรม 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ โครงการ 
งาน กิจกรรม 

วิธีการและ
เคร่ืองมือ 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

10 1. โ ค ร ง ก า ร
งบประมาณอนุบาล 

- บุคลากรร้อยละ  90  ใช้
งบประมาณในการจั ด
โ ค ร ง ก า ร  ง า น แ ล ะ
กิ จ ก ร ร ม ต่ า ง ๆ  ข อ ง
โ ร ง เ รี ย น ไ ด้ ต า ม
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

- ร้ อ ย ล ะ  9 0  ก า ร ใ ช้
งบประมาณมีหลักฐาน
ครบ 

- แบบ 
ป ร ะ เ มิ น
โครงการ 

- ตรวจสอบ 

14 มิ.ย.64-31 มี.ค.65 น า ง ส า ว
ศยามล 

3. กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
เป้าหมาย 

(ตามแผนฯ) 
โครงการ งาน 

กิจกรรม 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

โครงการ งาน กิจกรรม 
วิธีการและ
เครื่องมือ 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

งานกิจการ 
1 1. โครงการห้องเรียนสี 

   ขาวปลอดยาเสพติด 
   และอบายมุข 

- ร้อยละ 90 ของเด็กมี
คุณลักษณะและค่านิยม
ที่ดี ตามวัฒนธรรมอันดี
ของสังคม 

- ร้อยละ 90 ของเด็ก
ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง 

- แ บ บ
รายงาน  

- แบบบันทึก
สถิติการมา
เรียน 
 
 

14 มิ.ย.64-28 ก.พ.65 นางผ่องพรรณ 

1 2. โครงการหนูน้อย 
   สุขภาพดี 

- เด็กร้อยละ 90 ได้รับการ
อบรมเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ตนเป็นให้มีสุขนิสัยที่ดี 

- เด็กร้อยละ 90 ได้รับการ
อบรมเกี่ยวกับการ 
รับประทานอาหารที่มี
ประโยชน์ มีคุณค่าทาง
โภชนาการ 

- เด็กร้อยละ 90 ได้รับการ 
 

อบรมเกี่ยวกับมารยาทที่  
ดี ใ นกา ร รั บป ระทาน
อาหาร  

- เด็กร้อยละ 90 รู้จักการ

- แบบประเมิน 
 
 
- แบบประเมิน 
 
 
 
 
- แบบประเมิน 
 
 
 
 
- แบบประเมิน 

14 มิ.ย.64-28 ก.พ.65 นางพรกมล 



292 แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  2564 
 

เป้าหมาย 
(ตามแผนฯ) 

โครงการ งาน 
กิจกรรม 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
โครงการ งาน กิจกรรม 

วิธีการและ
เครื่องมือ 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

อ อ ก ก า ลั ง ก า ย
เคลื่อนไหวร่างกายได้
คล่องแคล่วตามวัย 

- เด็กร้อยละ 90 ได้ได้รับ
การอบรมเกี่ยวกับการ
หลีกเลี่ ยงต่อสภาวะที่
เสี่ยงต่อโรค  อุบัติเหตุ 
ภัย และสิ่งเสพติด 

 
 
 
- แบบประเมิน 
 
 
 
 

1 - งานผมหอม ฟัน
สวย มือสะอาด 

- เด็กร้อยละ 90 ได้รับการ
อบรมเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ตนเป็นผู้มีสุขนิสัยที่ดีใน
การดูแลความสะอาด
ศีรษะ ผม และมือ การ
แ ป ร ง ฟั น ห ลั ง
รับประทานอาหารอย่าง
ถูกวิธี  การล้างมือก่อน
รับประทานอาหารและ
หลังเข้าห้องน้ า  

- แบบสังเกต 
- แบบบันทึก
ตรวจความ
ส ะ อ า ด ผ ม 
ฟัน เล็บ มือ 

 

14 มิ.ย.64-28 ก.พ.65 นางพรกมล 

1 - งานอาหารดีชี วี
สดใส 

- เด็กร้อยละ 90 มีสุขนิสัย
ที่ดี ในการรับประทาน
อ า ห า ร  ต า ม ห ลั ก
โภชนาการ 

- แบบสังเกต 
- แบบบันทึก

ร า ย ก า ร
อาหาร 

14 มิ.ย.64-28 ก.พ.65 นางพรกมล 

1 - งานออกก าลังกาย - เด็กร้อยละ 90 ได้รับการ
อบรมเกี่ยวกับสุขนิสัยที่
ดี ใ นการ รั บประทาน
อ า ห า ร  ต า ม ห ลั ก
โภชนาการ และรู้จักการ
ออกก าลังกาย 

- แบบสังเกต  
- บันทึก 
  น้ าหนัก- 
  ส่วนสูง 
- บันทึกการ 
  ออกก าลัง 
  กาย 

14 มิ.ย.64-28 ก.พ.65 นางพรกมล 

1 - งานบริการห้อง
พยาบาล 

- เด็กร้อยละ 90 ได้รับการ
บริ การปฐมพยาบาล
เบื้องต้นอย่างเหมาะสม 

- แบบบันทึก
การจ่ายยา 

14 มิ.ย.64-28 ก.พ.65 นางสาววรรณา(วัง) 

3 3. โครงการรู้เวลา  
   มารยาทดี มีระเบียบ 

- เด็กร้อยละ 90 ได้รับการ
อบรมเกี่ยวกับความมี
วินัย และรู้จักรับผิดชอบ
ต่อการมาโรงเรียนและ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบ

- แบบประเมิน 
 
 
 
 

14 มิ.ย.64-28 ก.พ.65 นางผ่องพรรณ 
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เป้าหมาย 
(ตามแผนฯ) 

โครงการ งาน 
กิจกรรม 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
โครงการ งาน กิจกรรม 

วิธีการและ
เครื่องมือ 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

ของโรงเรียน 
- เด็กร้อยละ 90 ได้รับการ

ฝึ ก อ บ ร ม เ กี่ ย ว กั บ
มารยาทที่ถูกต้องตาม
วัฒนธ ร รม ไทย  และ
ศาสนาที่ตนนับถือ 

- เด็กร้อยละ 90 ได้รับ
อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
ระเบียบการแต่งกายของ
โรงเรียนระเบียบในการ
เข้ าแถวและเดินแถว 
การปฏิบัติตามกฎของ
ห้องเรียนและโรงเรียน 

 
 
- แบบประเมิน 
 
 
 
- แบบประเมิน 
 

3 - งานตรงต่อเวลา - เด็กร้อยละ 90 ได้รับการ
อบรมเกี่ยวกับความมี
วินัย และรู้จักรับผิดชอบ
ต่อการมาโรงเรียนและ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ของโรงเรียน 

- แบบสังเกต 
- แบบบันทึก
พัฒนากา ร
นักเรียนและ
บั ญ ชี
เรียกชื่อ 

14 มิ.ย.64-28 ก.พ.65 นางพรกมล 

3 - ง า น เ ด็ ก ดี มี
มารยาท 

- เด็กร้อยละ 90 ได้รับการ
ฝึ ก อ บ ร ม เ กี่ ย ว กั บ
มารยาทที่ถูกต้องตาม
วัฒนธ ร รม ไทย  และ
ศาสนา 

- ที่ตนนับถือ 

- แบบสังเกต  
 

14 มิ.ย.64-28 ก.พ.65 นางผ่องพรรณ 

3 - งานระเบียบดีมี
เสน่ห์ 

- เด็กร้อยละ 90 ได้รับ
อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
ระเบียบการแต่งกายของ
โรงเรียนระเบียบในการ
เข้ าแถวและเดินแถว 
การปฏิบัติตามกฎของ
ห้องเรียนและโรงเรียน 
 

- แบบสังเกต 14 มิ.ย.64-28 ก.พ.65 นางผ่องพรรณ 

งานอาคาร สถานที่ 
1,3,8 4. โครงการสิ่งแวดล้อม 

   สร้างสรรค์ อนุบาล 
   น่าอยู่ 

- ร้อยละ 90 โรงเรียนได้
จัดสภาพแวดล้อมเป็น
แหล่งเรียนรู้ พัฒนาการ

- แบบบันทึก
การเข้าร่วม
กิจกรรม 

14 มิ.ย.64-28 ก.พ.65 นางสมใจ 



294 แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  2564 
 

เป้าหมาย 
(ตามแผนฯ) 

โครงการ งาน 
กิจกรรม 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
โครงการ งาน กิจกรรม 

วิธีการและ
เครื่องมือ 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

เ รี ย น รู้ ข อ ง เ ด็ ก แ ล ะ
บุคลากรในโรงเรียน      

- แบบบันทึก
การสังเกต 

3 - ง า น รั ก ษ์
สิ่งแวดล้อม 

- เด็กร้อยละ  90 ดูแล
และรักษาความสะอาด
และท้ิงขยะได้ถูกที่ 

- แบบบันทึก
การเข้าร่วม
กิจกรรม 

- แบบบันทึก
การสังเกต 

14 มิ.ย.64-28 ก.พ.65 นางสาว
กานดา 

1 - งานปลอดภัย ไว้
ก่อน 

- ร้อยละ 90 โรงเรียนจัด
สภาพแวดล้อมภายใน
อาคาร และนอกอาคาร 
ให้ปลอดภัย 

- แบบบันทึก
การเข้าร่วม
กิจกรรม 

- แบบบันทึก
การสังเกต 

14 มิ.ย.64-28 ก.พ.65 นางสาวเตือนตา 

8 - งานห้องเรียนน่า
อยู่ 

- ครูร้อยละ 90 โรงเรียน
ได้จัดสภาพแวดล้อมใน   
ห้องเรียนให้เหมาะสม
กับวัยนักเรียน 

- แบบบันทึก
การเข้าร่วม
กิจกรรม 

- แบบบันทึก
การสังเกต 

14 มิ.ย.64-28 ก.พ.65 นางสาวเตือนตา 

1 - งานห้องน้ าน่าใช้ 
สบายใจเมื่อเข้า 

- เด็กร้อยละ 90 เข้าร่วม
กิจกรรม ห้องน้ าน่าใช้ 
สบายใจเมื่อเข้า   

- แบบบันทึก
การเข้าร่วม
กิจกรรม 

- แบบบันทึก
การสังเกต 

14 มิ.ย.64-28 ก.พ.65 นางสมใจ 

8 5. โครงการจัดซื้อและ
ซ่ อ ม แ ซ ม วั ส ดุ  – 
ครุภัณฑ์ 

- ร้อยละ 90 ห้องเรียน 
ห้ อ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร แ ล ะ
อาคารเรียนได้รับการ
ซ่อมแซม ปรับปรุงให้มี
ความมั่นคงพร้อมใช้งาน 
- ร้อยละ 90 มีการจัดซื้อ

วั ส ดุ ค รุ ภั ณฑ์ ส า ห รั บ
ซ่อมแซมปรับปรุงพร้อม
ใช้งาน 
- ร้อยละ 90 มีการบันทึก

ก า ร ซ่ อ ม แ ซ ม แ ล ะ
ปรับปรุง 

- แบบบันทึก
การเข้าร่วม
กิจกรรม 
- แบบบันทึก
การสังเกต 

 

14 มิ.ย.64-28 ก.พ.65 นายอนันต์ 

งานสัมพันธ์ชุมชน 
1,2,3,12 6. โครงการหนูน้อย

หรรษา 
- เ ด็ ก ร้ อ ย ล ะ  9 0  เ ข้ า

ร่วมงานกีฬาภายใน 
- แบบส ารวจ
สถิติการมา

14 มิ.ย.64-28 ก.พ.65 นางสาวยุวดี 
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เป้าหมาย 
(ตามแผนฯ) 

โครงการ งาน 
กิจกรรม 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
โครงการ งาน กิจกรรม 

วิธีการและ
เครื่องมือ 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

- เ ด็ ก ร้ อ ย ล ะ  9 0  เ ข้ า
ร่ ว ม ง า น วั น รื่ น เ ริ ง
คริสต์มาส 

- เ ด็ ก ร้ อ ย ล ะ  9 0  เ ข้ า
ร่ วมงานวัน เด็ กอย่ า ง
สนุกสนาน  

เรียน 
 

1,2,3,12 - งานกีฬาสีภายใน
ระดับปฐมวัย 

- เ ด็ ก ร้ อ ย ล ะ  9 0  เ ข้ า
ร่วมงานกีฬาภายใน 

- สถิติการมา
เรียน 

14 มิ.ย.64-30 ก.ย.64 นางสาวยุวดี 

1,2,3,12 - ง า น วั น รื่ น เ ริ ง
คริสต์มาส 

- เ ด็ ก ร้ อ ย ล ะ  9 0  เ ข้ า
ร่ วมงานวันรื่ น เริ ง วั น
คริสต์มาส 

- แบบสังเกต 
 

1 -31 ธ.ค.64 นางสาวยุวดี 

1,2,3,12 - งานวันเด็ก - เด็กร้อยละ 90 เข้าร่วม
กิจกรรมวันเด็ก 

- สถิติการมา
เรียน 

15 ธ.ค.64-25 ม.ค.65 นางสาวยุวดี 

2 7. โครงการวันกตัญญู - เ ด็ ก ร้ อ ย ล ะ  9 0 เ ข้ า
ร่วมงานวันแม่ 

- เด็กร้อยละ 90 แสดง
ความรักความกตัญญู 
และปฏิบัติตนต่อพ่อแม่ 
ครูอาจารย์ และสถาบัน
กษัตริย์ 

- สถิติการมา
เรียน 

- แบบสังเกต 

1 ก.ค.64-31 ธ.ค.64 นางสาวชุติมา 

2 - งานวันไหว้ครู - เ ด็ ก ร้ อ ย ล ะ  9 0  เ ข้ า
ร่วมงานวันไหว้ครู 

- สถิติการมา
เรียน 

1 – 31 ก.ค.64 นางสาวชุติมา 

2 - งานวันแม่ - เ ด็ ก ร้ อ ย ล ะ  9 0  เ ข้ า
ร่วมงานวันแม่ 

- สถิติการมา
เรียน 

- แบบสังเกต 

1 ก.ค.64-21 ส.ค.64 นางสาวชุติมา 

2 - งานวันพ่อ - เ ด็ ก ร้ อ ย ล ะ  9 0  เ ข้ า
ร่วมงานวันพ่อ 

- สถิติการมา
เรียน 

- แบบสังเกต 

15 พ.ย.64-15 ธ.ค.64 นางสาวชุติมา 

3 8. โครงการสื บสาน
วัฒนธรรมไทย 

- เ ด็ ก ร้ อยละ  90  ร่ ว ม
อ นุ รั ก ษ์ สื บ ส า น
วัฒนธรรมไทย 

- สถิติการมา
เรียน 

- แบบสังเกต 

14 มิ.ย.64-30 พ.ย.64 นางสาววนิดา 

3 - ง า น วั น
อาสาฬหบูชาและ
วันเข้าพรรษา 

เ ด็ ก ร้ อ ย ล ะ  9 0  เ ข้ า
ร่วมงานวันอาสาฬหบูชา
และวันเข้าพรรษา 

- สถิติการมา
เรียน 

- แบบสังเกต 

1-30 ก.ค.64 นางสาววนิดา 

3 - ง า น วั น ล อ ย
กระทง 

- เด็กร้อยละ 90 ร่วมงาน
วันลอยกระทง 

- สถิติการมา
เรียน 

1-30 พ.ย.64 นางสาววนิดา 

10,14 9. โ ค ร ง ก า ร ส า ย - เด็กร้อยละ 90 ได้รับการ - แบบสอบถา 14 มิ.ย.64-28 ก.พ.65 นางสาวจินดารัตน์ 
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เป้าหมาย 
(ตามแผนฯ) 

โครงการ งาน 
กิจกรรม 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
โครงการ งาน กิจกรรม 

วิธีการและ
เครื่องมือ 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

สั ม พันธ์บ้ านและ
โรงเรียน 

เยี่ยมบ้านจากคุณครู ม 
- ภาพถ่าย 

งานธุรการ 
9 10. โครงการพัฒนางาน

ส า ร ส น เ ท ศ 
(ปฐมวัย) 

- ร้อยละ 90 โรงเรียนมี
ข้อมูลสารสนเทศในการ
ให้บริการอย่างถูกต้อง
และครบถ้วน 

- แ บ บ
ป ร ะ เ มิ น
ค ว า ม พึ ง
พอใจ 

14 มิ.ย.64-31 มี.ค.65 นางสาวสุอังคณา 

9 - ง า น เ ผ ย แ พ ร่
ข่าวสาร 

- ร้อยละ 90  ได้เผยแพร่
ข่าวสารของโรงเรียน 

- แ บ บ
ป ร ะ เ มิ น
ค ว า ม พึ ง
พอใจ 

14 มิ.ย.64-31 มี.ค.65 นางสาวสุอังคณา 

9 - งานบริการ - ร้อยละ 90  ให้บริการ
ด้ านสารสน เทศและ
เทคโนโลยีของโรงเรียน 

- แ บ บ
ป ร ะ เ มิ น
ค ว า ม พึ ง
พอใจ 

14 มิ.ย.64-31 มี.ค.65 นางจินตนา          

9 - ง า น
ประชาสัมพันธ์ 

- ผู้ปกครองและนักเรียน
ร้อยละ 90 ได้รับทราบ
ข้อมูลข่าวสารจากทาง
โรงเรียน 

- แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 

14 มิ.ย.64-31 มี.ค.65 นางสาวสุอังคณา 

9 - ง า น ป ร ะ กั น
อุบัติเหตุ 

- เด็กระดับปฐมวัยของ
โรงเรียนธีรศาสตร์ร้อย
ละ 90 เข้าร่วมโครงการ
ประกันอุบัติเหตุ 

- แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 

14 มิ.ย.64-31 มี.ค.65 นางสาวสุ
อังคณา 

4. กลุ่มงานบริหารบุคคล  
เป้าหมาย 

(ตามแผนฯ) 
โครงการ งาน 

กิจกรรม 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

โครงการ งาน กิจกรรม 
วิธีการและ
เครื่องมือ 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1,6,7 1. โครงการส่งเสริม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานบุคลากร
ครู  

- ครู ร้อยละ 90 ปฏิบัติ
หน้าที่และปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างที่ดีในวิชาชีพ
คร ู

- ครูร้อยละ 90 เข้ารับ
ก า ร อ บ ร ม  สั ม ม น า  
ศึกษา  ดูงานตามเกณฑ์
ที่ก าหนด 

- ครูร้อยละ 90 ดูแลความ
ปลอดภัยและแนะน า
วิธีการเล่นที่ ถูกต้องมี

- บันทึ กการ
ป ฏิ บั ติ
หน้าที่ 

 
- บันทึ กการ

อ บ ร ม 
สั ม ม น า 
ศึกษา ดูงาน 

- บั น ทึ ก เ ว ร
สวัสดิการ 

 

14 มิ.ย.64-28 ก.พ.65 นางจุไรพร 
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เป้าหมาย 
(ตามแผนฯ) 

โครงการ งาน 
กิจกรรม 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
โครงการ งาน กิจกรรม 

วิธีการและ
เครื่องมือ 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

การจดบันทึกเหตุการณ์
ทุกวัน 

- ครูร้อยละ 90 ของครูที่
เข้ารับการประเมินได้รับ
รางวัลครูดีเด่น 

 
- บันทึกแบบ

ประเมิน 
 

7 - ง า นก า ร อบ ร ม 
สัมมนา ศึกษา - 
ดูงาน 

- ครูร้อยละ 90 เข้ารับ
การอบรม สัมมนาตาม
เกณฑ์ท่ีก าหนด 

- ครูไปศึกษาดูงาน 

- บั น ทึ ก ก า ร
เ ข้ า รั บ ก า ร
อ บ ร ม 
สัมมนา 

- บั น ทึ ก
การศึกษา  ดู
งาน  

14 มิ.ย.64-28 ก.พ.65 นางสาววรรณา 
(แซ่) 

1 - ง า น ก า ร ดู แ ล
ความปลอดภัย
ของเด็ก 

- เด็กร้อยละ 90 มีความ
ปลอดภัยในการเล่น 

- บั น ทึ ก เ ว ร
สวัสดิการ 

14 มิ.ย.64-28 ก.พ.65 นางจุไรพร   

7 - งานครูดีศรี 
ธีรศาสตร์ 

- ครูเข้ารับการประเมินครู
ดีเด่น 

- ร้อยละ 90 มีข้อมูลครู
ดีเด่น 

- แบบประเมิน 14 มิ.ย.64-28 ก.พ.65 นางจุไรพร   

7 2. โครงการขวัญและ
ก าลังใจ 

- ครูร้อยละ 90 ได้รับขวัญ
และก าลั ง ใจจากสั งฆ
มณฑล 

- ครูร้อยละ 90 ได้รับขวัญ
และก าลังใจจากโรงเรียน 

- ครูร้อยละ 90 พักผ่อน
ประจ าปี 

- สมุดส ารวจ
ก า ร ม า
โรงเรียน 

- แบบส ารวจ
ค ว า ม พึ ง
พอใจ 

14 มิ.ย.64-28 ก.พ.65 นางสาววรรณ(แซ่) 

7 - ง า น ส วั ส ดิ ก า ร
จากสังฆมณฑล 

- ครรู้อยละ 90 ได้รับขวัญ
และก าลั ง ใจจากสั งฆ
มณฑล 

- แบบส า ร ว จ
ความพึงพอใจ 

14 มิ.ย.64-28 ก.พ.65 นางสาววรรณ(แซ่) 

7 - ง า น ส วั ส ดิ ก า ร
โรงเรียน 

- ครรู้อยละ 90 ได้รับขวัญ
และก าลังใจจากโรงเรียน 

- แบบส า ร ว จ
ความพึงพอใจ 

14 มิ.ย.64-28 ก.พ.65 นางสาววรรณ(แซ่) 

7 - ง า น พั ก ผ่ อ น
ประจ าปี 

- ครูร้อยละ 90 ได้รับขวัญ
และก าลังใจไปพักผ่อน
ประจ าปี 

- แบบส ารวจ
ค ว า ม พึ ง
พอใจ 

14 มิ.ย.64-28 ก.พ.65 นางจุไรพร   

3 3. โครงการวันกตัญญู
ต่อคณะผู้บริหาร 

- เด็กร้อยละ 90  เข้า
ร่วมงานวันกตัญญูต่อ
คณะผู้บริหาร 

- สมุดส ารวจ
ก า ร ม า
โรงเรียน 

14 มิ.ย.64-28 ก.พ.65 นางอัมพร   
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เป้าหมาย 
(ตามแผนฯ) 

โครงการ งาน 
กิจกรรม 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
โครงการ งาน กิจกรรม 

วิธีการและ
เครื่องมือ 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

7 4. โครงการสุขภาพดี
ชีวีมีสุข 

- ครูร้อยละ 90 เข้าร่วม
ออกก าลังกายทุกวันศุกร์
ที่ 3 ของเดือน 

- ส ารวจข้อมูล                                     14 มิ.ย.64-28 ก.พ.65 นางอัมพร   

 

5. กลุ่มงานบริหารจิตตาภิบาล 
เป้าหมาย 

(ตามแผนฯ) 
โครงการ งาน 

กิจกรรม 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

โครงการ งาน กิจกรรม 
วิธีการและ
เครื่องมือ 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

2,3,13,15 1. โ ค ร งก า ร เ รี ย น รู้
เ กี่ ย ว กั บ ค ริ ส ต์
ศาสนา 

- เด็กร้อยละ 90 มีความ
วางใจกับการเข้าร่วม
กิจกรรมเพ่ือขอพรจาก
แม่พระและปฏิบัติตนได้
อย่างเหมาะสม 

- เด็กร้อยละ 90 มีความรู้
เกี่ยวกับบุคคลส าคัญ
สามารถปฏิบัติตนต่อ
ส ถ า น ที่ ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ไ ด้
อย่างเหมาะสม 

- เด็ กคาทอลิ ก  ร ะดั บ
อนุบาล 1-3  ร้อยละ 
90 ได้เรียนค าสอนและ
ปฏิบัติตนตามบทบาท
หน้าที่ของตนเองอย่าง
เหมาะสม 

- เด็กร้อยละ 90 ได้เข้า
ร่วมชมบรรยากาศวัน
คริสต์มาส  

- สถิ ติ ก า รมา
เรียน 
 
 
 

- แบบสอบถาม
ค ว า ม พึ ง
พอใจ 

 
 
- ใบเช็ครายชื่อ
เด็กคาทอลิก 

 
 
 
 
- แบบสอบถาม
ค ว า ม พึ ง
พอใจ 

14 มิ.ย.64-28 ก.พ.65 นางสาวจีรนุช   

3,15 - งานวจนพิธีกรรม
เปิดปีการศึกษา 

- เด็กร้อยละ 90 มีความ
วางใจกับการเข้าร่วม
กิจกรรมเพ่ือขอพรจาก
แม่พระและปฏิบัติตนได้
อย่างเหมาะสม 

- สมุดส ารวจ
ก า ร ม า
โรงเรียน 

14 มิ.ย.64-31 ก.ค.64 นางสาวจีรนุช   

3,15 - งานแหล่งเรียนรู้
ข อ ง ศ า ส น า
ภายในโรงเรียน 

- เด็กร้อยละ 90 มีความรู้
เกี่ยวกับบุคคลส าคัญ
สามารถปฏิบัติตนต่อ
สถานที่ศักดิ์สิทธิ์สิทธิ์ได้
อย่างเหมาะสม 

- แบบสอบถาม
ค ว า ม พึ ง
พอใจ 

14 มิ.ย.64-28 ก.พ.65 นางสาวจีรนุช   

3,15 - งานเรียนค าสอน - เด็ กคาทอลิ ก  ร ะดั บ 
อนุบาล 1 - 3  ร้อยละ 

- ใบเช็ครายชื่อ
เด็กคาทอลิก 

14 มิ.ย.64-28 ก.พ.65 นางสาวจีรนุช  
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เป้าหมาย 
(ตามแผนฯ) 

โครงการ งาน 
กิจกรรม 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
โครงการ งาน กิจกรรม 

วิธีการและ
เครื่องมือ 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

90 ได้เรียนค าสอนและ
ปฏิบัติตนตามบทบาท
หน้ าที่ ข อ งตน เอง ได้
เหมาะสมตามวัย 

2,15 - ง า น ก า ร จั ด
บ ร ร ย า ก าศ วั น
คริสต์มาส 

- เด็กร้อยละ 90 ได้เข้า
ร่วมชมบรรยากาศวัน
คริสต์มาสโดยการเดิน
ชมถ้ า  ด า ว  แล ะต้ น
คริสต์มาส ที่จัดเตรียม
ไว้ 

- แบบสอบถาม
ค ว า ม พึ ง
พอใจ 

 

1 พ.ย.64-31 ธ.ค.64 นางสาวจีรนุช   

3 2. โครงการอาสาท าดี - เด็กร้อยละ 90 มีความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่ใน
สังคม  มีความซื่อสัตย์
สุ จ ริ ต   มี น้ า ใ จ รู้ จั ก
ช่วยเหลือแบ่งปัน 

- เด็กร้อยละ 90 มีความ
รับผิดชอบใช้ชีวิตอย่าง
พอเพียงรู้จักประหยัด
อดออม 

- แบบบั นทึ ก
ความดี 
 
 
 

- สมุ ดบั นทึ ก
การออม 

14 มิ.ย.64-28 ก.พ.65 นางสาวจีรนุช   

3 - งานบันทึกความดี - เด็กร้อยละ 90 มีความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่ใน
สังคม  มีความซื่อสัตย์
สุ จ ริ ต   มี น้ า ใ จ รู้ จั ก
ช่วยเหลือแบ่งปัน 

- แบบบั นทึ ก
ความดี 

14 มิ.ย.64-28 ก.พ.65 นางสาวจีรนุช   

3 - งานนักประหยัด
ตัวน้อย 

- เด็กร้อยละ 90 มีความ
รับผิดชอบ ใช้ชีวิตอย่าง
พอเพียงรู้จักประหยัด   
อดออม 

- แบบบั นทึ ก
การออม 

14 มิ.ย.64-28 ก.พ.65 นางสาวจีรนุช   

 

4.2  การประเมินระดับคุณภาพงาน/โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
      ประเด็นการพิจารณา 

 การให้คะแนนและระดับคุณภาพโครงการ/กิจกรรมของสถานศึกษา  จะต้องสามารถท าได้ถูกต้องเป็น
แนวทางเดียวกัน  สรุปภาพรวม ได้ดังนี้ 

1. การค านวณคะแนนและระดับคุณภาพของโครงการ/กิจกรรม ด้านปริมาณ โดยใช้สูตร 
ร้อยละด้านปริมาณ  =      จ านวนผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม  100 

  

      จ านวนกลุ่มเปูาหมายทั้งหมด 
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จ านวนข้อของแบบส ารวจ/แบบสอบถาม 

2. การค านวณคะแนนและระดับคุณภาพของโครงการ/กิจกรรม ด้านคุณภาพ (ความพึงพอใจของผู้ที่
เกี่ยวข้อง)  

2.1 ระดับคุณภาพของแต่ละข้อ 
1)  น าผลรวมของจ านวนผู้ตอบ    ค่าระดับคุณภาพ 
2)             ผลรวมแต่ละระดับคุณภาพ  

      จ านวนข้อของแบบส ารวจ/แบบสอบถาม 
2.2  สรุประดับคุณภาพ   

                ผลรวมระดับคุณภาพของแต่ละข้อ  
     

2.3 ร้อยละคุณภาพ 
                    ระดับคุณภาพ   100 
                     5 (ค่าระดับคุณภาพ สูงสุด) 

 

3. การประเมินระดับคุณภาพภายในสถานศึกษา 

ร้อยละ ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
แปลผลคุณภาพ 
การปฏิบัติงาน 

(ธศ.3) 

แปลผล 
ความพึงพอใจ 

(ธศ.4) 
90.00 ขึ้นไป 4.50 – 5.00 5 ยอดเยี่ยม มากที่สุด 
75.00-89.99 3.50 – 4.49 4 ดีเลิศ มาก 
60.00-74.99 2.50 – 3.49 3 ดี ปานกลาง 
50.00-59.99 0.50 – 2.49 2 ปานกลาง น้อย 
0.00 – 49.99 0.00 –0.49 1 ปรับปรุง น้อยที่สุด 

4. การประเมินระดับคุณภาพการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
ประเด็นการพิจารณา 
1. มีการจัดท าโครงการ/กิจกรรม สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา 
2. มีการประชุมด าเนินการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ ก าหนดวันเวลาชัดเจน 
3. มีการติดตามตรวจสอบและพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
4. มีการสรุปผลการด าเนินงานว่าบรรลุ/ไม่บรรลุ ตามเปูาหมาย/ตัวชี้วัดผลส าเร็จ 
5. มีการรายงานผลเมื่อสิ้นสุดโครงการ/กิจกรรมและน าผลไปใช้อย่างชัดเจน 

 
ระดับคุณภาพ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

5 มีการด าเนินการได้ดีครบทั้ง 5 ข้อ มีร่องรอยหลักฐานชัดเจนสามารถตรวจสอบได้ 
4 มีการด าเนินการได้ดีครบทั้ง 5 ข้อ มี  ข้อ ร่อยรอยหลักฐานที่ปรากฏขาดความชัดเจนไม่สามารถ

ตรวจสอบได้ 
3 มีการด าเนินการได้ดีครบทั้ง 5 ข้อ มี 2 ข้อ ร่อยรอยหลักฐานที่ปรากฏขาดความชัดเจนไม่

สามารถตรวจสอบได้ 
2 มีการด าเนินการได้ดีครบทั้ง 5 ข้อ มี 3 ข้อ ร่อยรอยหลักฐานที่ปรากฏขาดความชัดเจนไม่

สามารถตรวจสอบได้ 
1 มีการด าเนินการได้ดีครบทั้ง 5 ข้อ ทุกข้อรายการร่องรอยหลักฐานที่ปรากฏที่ยังขาดความชัดเจน 

ไม่สามารถตรวจสอบได้ 
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การก ากับติดตาม 
1. ปรับปรุงเครื่องมือควบคุมก ากับการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม ตามแผนงานให้ใช้ได้คล่องตัว  

ตรวจสอบการด าเนินการได้เป็นระยะ 
2. จัดท าเครื่องมือก ากับ  ติดตาม รายงานผลการด าเนินงาน  เพ่ือติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ

ประจ าปีของโรงเรียน 
3. ก ากับติดตาม โดยใช้การประชุม   
4. การจัดท าแผนการด าเนินงาน 
5. รายงานผลการปฏิบัติงานเมื่อสิ้นสุดกิจกรรมแต่ละครั้ง ใช้แบบรายงานผลการด าเนินงาน 

 

การตรวจสอบ และทบทวน 
1. ตรวจสอบคุณภาพภายใน   

1.1 บุคลากรทุกคนตรวจสอบ  รวบรวมข้อมูล การด าเนินงานและผลการด าเนินงานเพ่ือน าข้อมูลใช้ใน
การปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานโดยจัดท าเอกสารประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกขั้นตอน 

1.2 โรงเรียนได้รับการตรวจสอบโดยคณะกรรมการฝุายอบรมศึกษาสังฆมณฑลราชบุรี  และเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 

2. ตรวจสอบคุณภาพภายนอก   โดยคณะผู้ประเมินจาก  สมศ.   
 

การประเมินผลและรายงาน 
1. รายงานประเมินผลการปฏิบัติงาน /โครงการ /กิจกรรม  ที่ก าหนดไว้ในแผนงาน เมื่อสิ้นปีการศึกษา 
2. รายงานผลเมื่อสิ้นสุดระยะเวลา แผนพัฒนาการศึกษา 5 ปี  คือ ปี 2561- 2565 

4.3 แบบก ากับ  ติดตาม ประเมิน 
ธ.ศ. 1    แบบขออนุมัติโครงการ งาน  กิจกรรม   
ธ.ศ. 2    รายละเอียดโครงการ งาน  กิจกรรม   
ธ.ศ. 3    รายงานการด าเนินงาน 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    ภาพกิจกรรมและหลักฐานการด าเนินงาน 

4.4 ค าชี้แจงการใช้เอกสาร แบบก ากับ  ติดตาม ประเมิน 
1. แบบขออนุมัติโครงการ / กิจกรรม  ( ธ.ศ.1 ) 

ใช้เมื่อต้องการขออนุมัติท าโครงการ ที่เกิดขึ้นระหว่างปี  หรือเร่งด่วน  พร้อมแนบรายละเอียดของ 
โครงการ ในการยื่นขออนุมัติ 

2. รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม   ( ธ.ศ.2 ) 
เป็นรายละเอียดของ โครงการ กิจกรรม ในการยื่นขออนุมัติ 

3. รายงานแผนการด าเนินงาน  และแบบสรุปผลการปฏิบัติงาน /โครงการ /กิจกรรม (ธ.ศ.3 ) 
ใช้ส าหรับรายงานแผนการด าเนินงาน  วัตถุประสงค์  เปูาหมาย  และวิธีการด าเนินงาน / โครงการ /
กิจกรรม   และใช้ส าหรับรายงานสรุปผลการประเมินเมื่อสิ้นสุดงาน / โครงการ /กิจกรรม  พร้อมเอกสาร
หลักฐานการด าเนินงานทั้งหมด  ต่อคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน  และผู้อ านวยการ 

4. สรุปแบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจในการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรม  (ธ.ศ.4) 
5. สรุปรายรับ – รายจ่ายโครงการ  /กิจกรรม  (ธ.ศ.5) 
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ใช้ส าหรับรายงานรายละเอียดการใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน /โครงการ /กิจกรรม 
6. แบบขอเสนอซื้อ/เบิกเงินงบประมาณโครงการ  งาน  กิจกรรม (ธ.ศ.6) 

ใช้ส าหรับขอเสนอซื้อ/ เบิกเงินงบประมาณโครงการ /งาน /กิจกรรม 
7. ภาพกิจกรรม (ธ.ศ.7) 

เป็นภาพถ่ายขณะท ากิจกรรมต่าง ๆของ โครงการ /กิจกรรม นั้นๆ เพียง 3 – 4 ภาพ เห็นร่องรอยการ
ปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        โรงเรียนธีรศาสตร ์
ส่วนที่ 4 การก ากับ ติดตาม ประเมินและรายงาน 

303 

 

 

 

       โรงเรียนธีรศาสตร์ 
       วันที่          เดือน               พ.ศ.     
 

เรื่อง ขออนุมัติการด าเนินโครงการ     
เรียน ผู้อ านวยการโรงเรียนธีรศาสตร์ 
สิ่งที่ส่งมาด้วย ธ.ศ.2 โครงการ……………………………………………………………………….. 

ด้วยข้าพเจ้า........................................................................   
ผู้รับผิดชอบ   โครงการ………………………………… 
ลักษณะของโครงการ   โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่องจากโครงการ.................................. 
โดยได้ผ่านการพิจารณาหลักการไปแล้วนั้น  ขณะนี้ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะเริ่มด าเนินโครงการ 
วันที่...........เดือน........................ พ.ศ.  .................        ถึงวันที่...........เดือน........................ พ.ศ.  .................             
ตามเอกสารรายละเอียดประกอบมาด้วยแล้ว 
 
 จึงเรียนมาเพ่ือทราบและพิจารณาอนุมัติสั่งการต่อไป 
 
 

          ขอแสดงความนับถือ 
  
      ลงชื่อ.......................................................... 
            (                                         ) 
      ต าแหน่ง..................................................... 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ธ.ศ.1 

 

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

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

……….. /………../ ……….. 

            ความคิดเห็นของผู้อ านวยการ 
    อนุมัติ  ................................................... 
    ไม่อนุมัติ…………………………………………… 
                    
 ลงชื่อ  
             (บาทหลวงธาดา   พลอยจินดา)              
            ผู้อ านวยการโรงเรียนธีรศาสตร์ 
             ……… / ……………../ ………….. 
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ชื่อโครงการ    ……………………………………………………………………… 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  2561 - 2565 
กลยุทธ์ที่ ............   ………………………………………………………………………  
เป้าหมายที่ ............   ……………………………………………………………………… 
มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในฯ     ด้านที่ ........ ตัวบ่งชี้ท่ี .......  
แผนปฏิบัติงานอภิบาลและประกาศข่าวดี สังฆมณฑลราชบุรี  ยุทธศาสตร์ ...... โครงการกิจกรรมที่ .......  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   ……………………………………………………………………… 
หัวหน้าโครงการ    ……………………………………………………………………… 
ลักษณะโครงการ     โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ   ……………………………………………………………………… 
สถานที ่    ……………………………………………………………………… 
  
 
1. หลักการและเหตุผล 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….....………….…… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….....…….……… 
 
2. วัตถุประสงค์    (สอดคล้องกับเป้าหมาย) 
 1)  …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

3. เป้าหมาย  (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์) 
เป้าหมายด้านปริมาณ       

   …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
   …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

เป้าหมายด้านคุณภาพ  
   …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
   ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

ธ.ศ.2 

ถ้าเป็นตัวลูก  
ชื่อโครงการ.............. งาน/กจิกรรม............... 
เช่น  โครงการรักษ์ภาษาไทย  งานวันสุนทรภู่ 
ไม่ใช้ค าว่า  มาจากโครงการ .......... 

ใส่เฉพาะตัวเลข 
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4. การด าเนินงานและระยะเวลา    

กิจกรรม 
วิธีการด าเนินงาน 

(ระบุให้ชัดเจนทีละกิจกรรม 
แบบ PDCA) 

งบประมาณ 
(ตาม

แผนพัฒนา) 

ระยะเวลา 
(ตาม 

ปฏิทินนโยบาย) 
ผู้รับผิดชอบ 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

5. งบประมาณ 
 
 

6. ระดับความส าเร็จ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ด้านปริมาณ 
  (สอดคล้องตัวชี้วัดความส าเร็จด้าน
ปริมาณ  และการด าเนินกิจกรรม)  
  
ด้านคุณภาพ 
   (สอดคล้องกับตัวชี้วัดความส าเร็จด้าน
คุณภาพ และความพึงพอใจผลการจัด
กิจกรรม) 

-การสังเกต 
-ตรวจสอบวิเคราะห์ 
 
 
-ส ารวจ 
-สอบถาม 

- แบบสังเกต/ผู้สังเกต
ได้แก่…………. 
- ตารางตรวจสอบ 
 
-แบบส ารวจ   
-แบบสอบถาม 

 

7. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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                  ผู้ขออนุมัติ 
 

ลงชื่อ  
   (.......................................................) 

                                    หัวหน้าโครงการ 
 

 
 
ลงชื่อ …………………………………………    ลงชื่อ ………………………………………… 
      (                                   )          (บาทหลวงธาดา   พลอยจินดา) 
   หัวหน้ากลุ่มงาน…………………………           ผู้อ านวยการโรงเรียนธีรศาสตร์ 
                 …………./……………/…………. 
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รายงานสรุปประเมินผลการปฏิบัติ (โครงการ  กิจกรรม  งาน)…………………………………………… 
 
1. สรุปผลการด าเนินงาน   
 อธิบายการด าเนินงาน………………………………………………………………………………………………………… 
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
2. สรุปผลตามวัตถุประสงค์  เป้าหมาย เชิงปริมาณ การด าเนินงาน และ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ   

1. .............................................................................................. ........... .....ร้อยละ............... 
2. ............................................................................................... ..............ร้อยละ............... 
3. ............................................................................................. ................ร้อยละ............... 

สรุปเฉลี่ยร้อยละ .......................   ระดับคุณภาพ .................      
 

3. สรุปผลความพึงพอใจ ด้านคุณภาพการด าเนนิงาน  (จาก ธศ.4 ) 
1……………………………………………………………………………………………………..ร้อยละ……...…… 
2……………………………………………………………………………………………………..ร้อยละ…………… 
3.…………………………………………………………………………………………………….ร้อยละ…………… 
4……………………………………………………………………………………………………..ร้อยละ…….…..… 
5……………………………………………………………………………………………………..ร้อยละ…………… 
       สรุปเฉลี่ยร้อยละ.........................  ระดับคุณภาพ ..............................   
 

4. ตอบสนองหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (จาก ธศ.4 เขียนระบ)ุ   
………………………………………………………………………………………………………..ร้อยละ……....……      
   สรุปร้อยละ…………………..…        ระดับคุณภาพ .............................. 

5. ตอบสนองอัตลักษณ์ของโรงเรียน (จาก ธศ.4 เขียนระบุ)   
    ………………………………………………………………………………………………………..ร้อยละ………...… 
           สรุปร้อยละ..........................       ระดับคุณภาพ ...............................  

6. การประเมิน  (ตามแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน ปีการศึกษา 2564 ก าหนดไว้ร้อยละ 90 ) 
            บรรลุ         ผลการประเมิน  ร้อยละ ................... ระดับคุณภาพ ................ แปลผล ................. 
            ไม่บรรลุ      ผลการประเมิน  ร้อยละ .................... ระดับคุณภาพ ............... แปลผล .................   
 
 
 

ธ.ศ.3 
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7. งบประมาณ    

ล าดับที่ รายการ 

งบประมาณ งบประมาณท่ีใช้ 
รัฐบาล/

หน่วยงาน
ภายนอก 

ผู้ปกครอง โรงเรียน 
งบประมาณ
สนับสนุน 

งบประมาณ
โรงเรียน 

1       
2       

3       

4       

รวม      
  
   ใช้หมด       คงเหลือ      จ่ายเกิน   งบประมาณสนับสนุน.........................บาท  
                                                             งบประมาณโรงเรียน..........................บาท 
 
8. ปัญหาและอุปสรรค  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
9. แนวทางในการพัฒนา 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

       
 
       ลงชื่อ  

         (………………………..……………….) 
               ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
          ………….. / ………… /  ………… 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

             ลงชื่อ ..................................................  

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

     …....…../ …....…/ ….....… 

 

   ลงชื่อ .......................................................  
                        (บาทหลวงธาดา   พลอยจินดา) 
                          ผู้อ านวยการโรงเรียนธีรศาสตร์ 
                           .……. / …………./ ………. 



        โรงเรียนธีรศาสตร ์
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309 

 

 

 

 
 

สรุปแบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจ 
โครงการ   กิจกรรม....................................... 

ระหว่างวันที่ ................................... 
แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจในการด าเนินงานของกิจกรรม 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  การด าเนินงานกิจกรรม  
ตัวชี้วัดผลส าเร็จ  ที่ปรากฏ 

ด้านความพึงพอใจ  ด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ด้านอัตลักษณ์ของโรงเรียน) 

ระดับความคิดเห็น / ความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย
ร้อยละ 

 
ค่าเฉลี่ย
ระดับ 

คุณภาพ 
 

5 4 3 2 1 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

 
สรุป/เฉลี่ย 

 

       

                                            จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม  _______ คน 
 

ธ.ศ.4 

สรุปแบบสอบถาม   ใชต้ัวเลขที่นับ
ได้จากแบบสอบถามมาสรุปใส่  จะใส่
เป็นจ านวนนับ หรือ ค่าระดับก็ได ้

เครื่องมือที่ใช้สอบถาม  เรยีกวา่ 

แบบสอบถาม ใช้    ตามระดับค่า 
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รายรับ – รายจ่าย โครงการ งาน  กิจกรรม.............................. 
ระหว่างวันที่   .................................................... 

 
รายละเอียดการใช้จ่าย 
รายรับ  รายจ่าย  

รายการ จ านวนเงิน รายการ จ านวนเงิน 
    
    
    
    

    
    

รวมเงิน  รวมเงิน  
 
หักแล้ว     ใช้หมด      คงเหลือ        จ่ายเกิน   
จ านวน.....................บาท  (................................................................) 
 

 
 
                                               

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

 
รับทราบ       รับทราบ 
ลงชื่อ                                                                ลงชื่อ 
              (                                      )                                (บาทหลวงธาดา   พลอยจินดา) 
                 หวัหน้ากลุ่มงาน......................                                 ผู้อ านวยการโรงเรียนธีรศาสตร์ 
                    …………./…………../………                          …………./…………../……… 

 
      
 
 

ธ.ศ.5 
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แบบขอเสนอซื้อ/เบิกเงินงบประมาณโครงการ  โรงเรียนธีรศาสตร ์
 

วันที่...............เดือน.................................................พ.ศ. 2564 
 

เรื่อง        ขอเสนอซื้อ/เบิกเงิน  (วัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ ของรางวัล)................................................................ 
เรียน       ผู้อ านวยการโรงเรียนธีรศาสตร์ 
 

 ด้วยข้าพเจ้า  นาย/นางสาว/นาง..................................................นามสกุล...............................................  
ขอเสนอซื้อเพ่ือสนับสนุนการจัด โครงการ.................................................................................... ........................ 
งาน..............................................................................กิจกรรม.............................................................................. 
เพ่ือใช้งานในวันที่.......................................................................................................... .............................................
ดังรายการต่อไปนี้ 
ล าดับที่ รายการ จ านวน ราคา หมายเหตุ 

     
     
     
     

 

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

  ได้รับของจัดซื้อแล้ว            รับทราบด าเนินการ        อนุมัตจิัดซื้อ    ไมอ่นุมัติ 
 

 ลงชื่อ.......................................................  ลงชื่อ.....................................  ลงชื่อ............................................... 
      (.......................................................)        (นางอารยา   มนิราช)         (บาทหลวงธาดา    พลอยจินดา) 
        เจ้าของโครงการ/งาน/กิจกรรม                การเงิน/บัญชี                ผู้อ านวยการโรงเรียนธีรศาสตร์     
      
ขอเบิกเงินโครงการ............................................................................................................ ................................... 
   งาน/กิจกรรม................................................................................. ....................................................... 
             จ านวนเงิน.........................................บาท    (............................................................................. .......) 
 
 ได้รับเงินแล้ว            จ่ายเงินแล้ว                   อนุมัตจิ่าย  

 
 ลงชื่อ.......................................................  ลงชื่อ.....................................  ลงชื่อ................................................ 
      (.......................................................)        (นางอารยา   มนิราช)         (บาทหลวงธาดา    พลอยจินดา) 
        เจ้าของโครงการ/งาน/กิจกรรม                การเงิน/บัญชี                ผู้อ านวยการโรงเรียนธีรศาสตร์     

ธ.ศ.6 ธ.ศ.6 ให้ใช้แบบฟอร์มที่ห้องธุรการ 
เขียนด้วยลายมือ เสนอเบิกผ่านครู

อารยาก่อนน าเสนอให้ผู้บริหารอนุมัติ 
ใช้ส าหรับปฏิบัติงานเท่านั้น  

ไม่ต้องใส่ในเล่มโครงการไม่ใช้การพิมพ์ 

ธ.ศ.7 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี  ปีการศึกษา ................. 
กลุ่มงาน................................. 

1. โครงการ............... 
1) ระยะเวลาด าเนินงานตามแผนฯ    .......................   

2) จุดเด่น  (หากมีหลายงานต้องระบุทีละงาน ให้ครบทุกงาน จึงท าหัวข้อต่อไป  และระบุทีละงานเช่นกัน) 
2.1) ............................................................................................................................. ....................................................................................................................... . 
2.2) ....................................................................................................................................... ..............................................................................................................  

3) ปัญหา อุปสรรค 
3.1) ................................................................................................................................... ..................................................................................................................  
3.2) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4) แนวทางในการพัฒนา 
4.1)  ............................................................................................................................. ......................................................................................................................  
4.2)  ................................................................................................................................... ................................................................................................................  

เปูา 
หมายที ่

กลยุทธ์
ที ่

วันเดือนป ี
ที่ด าเนินการ 

โครงการ /งาน ผลการด าเนินงาน งบประมาณ งบประมาณที่ใช้ ผู้รับผิดชอบ 

    ร้อยละ 
ระดับ

คุณภาพ 
แปลผล รัฐบาล ผู้ปกครอง โรงเรียน รัฐบาล ผู้ปกครอง โรงเรียน 

 

              
              

สะท้อนอัตลักษณ์   (......) แบ่งปัน    (....) ระเบียบวินัย   (....) จิตอาสา           

ธ.ศ.7 
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ภาคผนวก 
หลักฐาน และรูปภาพกิจกรรม 
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ภาคผนวก 
1)  ค าสั่งโรงเรียนธีรศาสตร์ที่ 29 /2564  ลงวันที่ 3 พฤษภาคม  2564                                     

เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มงานบริหาร ระดับการศึกษาปฐมวัย จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี          
ปีการศึกษา 2564 

2)  ค าสั่งโรงเรียนธีรศาสตร์ที่ 37/2564   ลงวันที่  4 พฤษภาคม  2564                                     
     เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ามาตรฐานและก าหนดค่าเปูาหมาย ประจ าปีการศึกษา 2564 
3)  ค าสั่งโรงเรียนธีรศาสตร์ที่ 38/2564  ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2564                                     
     เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 2564  
4)  บันทึกการพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจ าปีของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



        โรงเรียนธีรศาสตร ์
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ค าสั่งโรงเรียนธีรศาสตร์ 
ที ่ 29 / 2564 

เรื่อง    แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปีการศึกษา 2564 ระดับการศึกษาปฐมวัย 
......................................................................................................  

 เพ่ือให้การจัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปีการศึกษา 2564 เป็นไปด้วยความถูกต้อง เรียบร้อย มีการ
ประชุมด าเนินการ เสนอความคิดเห็น สรุปรวบรวมจัดท ารูปเล่ม น าเสนอพิจารณา และให้ความเห็นชอบโดยคณะ
กรรมการบริหารโรงเรียน ทันเวลา ดังนั้นจึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปีการศึกษา 
2562 ดังกล่าว ดังนี้ 

1. คณะกรรมการอ านวยการ 
       1. บาทหลวงธาดา  พลอยจินดา แทนผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ/ผู้อ านวยการ ประธาน 
 2. นางสาวสุธีรา  เตี้ยมเครือ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ  กรรมการ 
 3. นางประภาพรรณ ไชยวงศ ์ หัวหน้าประกันคุณภาพภายในฯ  กรรมการ 

4. นางสาวดวงพร พุฒจิระ     หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการปฐมวัย กรรมการ 
 5. นางสาวศยามล ว่องแก้ว  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงบประมาณปฐมวัย กรรมการ/เลขาฯ 

มีหน้าที่    วางแผนการด าเนินงาน ให้ค าปรึกษา แนะน า จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องในการจัดท าแผนปฏิบัติการ 
              ประจ าปี และอ านวยความสะดวกด้านต่าง ๆ  แก่คณะกรรมการด าเนินงาน  

2. คณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีระดับปฐมวัย 
 1. บาทหลวงธาดา    พลอยจินดา ผู้อ านวยการ    ประธาน 

2. นางจุไรพร  สวัสดิ์รักษ์กุล หัวหน้ากลุ่มงานบริหารบุคคลปฐมวัย กรรมการ 
3. นางสาวจีรนุช  ทาค า  หัวหน้ากลุ่มงานจิตตาภิบาลปฐมวัย กรรมการ 

 4. นางผ่องพรรณ  สู้เสงี่ยม  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไปปฐมวัย กรรมการ 
 5. นางสมใจ  รัตนพรชัย หัวหน้างานอาคารสถานที่ปฐมวัย  กรรมการ 
 6. นางสาวชุติมา  สุถาพร  หัวหน้างานสัมพันธ์ชุมชนปฐมวัย  กรรมการ 
 7. นางอนงค์  บุญมี  หัวหน้างานวิชาการ อนุบาล 1  กรรมการ
 8. นางสาวปรีชญา   พงศ์จิระพันธุ์ หัวหน้างานวิชาการ อนุบาล 2  กรรมการ 
 9. นางกัญญา  ฉายาบรรณ์ หัวหน้างานวิชาการ อนุบาล 3   กรรมการ 
 10. นางสาวสุอังคณา      ทรัพย์เย็น หัวหน้างานธุรการปฐมวัย         กรรมการ 

11. นางสาวดวงพร พุฒจิระ    หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการปฐมวัย กรรมการ/เลขานุการ 
 12. นางสาวศยามล ว่องแก้ว   หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงบประมาณปฐมวัย กรรมการ/ผู้ช่วยเลขาฯ 

มีหน้าที่  จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีระดับปฐมวัย ประจ าปีการศึกษา 2564  ให้ส าเร็จ เรียบร้อยและมีคุณภาพ 

  สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานการศึกษาระดับปฐมวัยได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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 ขอให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็มก าลังความสามารถ  เพื่อให้งานส าเร็จ 
และบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

  สั่ง ณ วันที่   3   พฤษภาคม   พ.ศ. 2564 
 

 
 

 
 

      ลงชื่อ                 
                            (บาทหลวงธาดา พลอยจินดา) 
                                                     ผู้อ านวยการโรงเรียนธีรศาสตร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



        โรงเรียนธีรศาสตร ์
ส่วนที่ 4 การก ากับ ติดตาม ประเมินและรายงาน 
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ค าสั่งโรงเรียนธีรศาสตร์ 

ที ่ 31 / 2564 
เรื่อง   การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 2564  ระดับการศึกษาปฐมวัย 

..............................................................................................................  
  โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 

ได้ก าหนดระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาอันส่งผลให้การด าเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาทั้งหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานก ากับดูแล และหน่วยงานภายนอกที่สะท้อนสภาพการด าเนินงานที่
แท้จริงและเกิดประสิทธิภาพ และก าหนดแนวทางในการขับเคลื่อนการประกันคุณภาพการศึกษาสอดคล้องกับ
หลักการประกันคุณภาพการศึกษา และมีกลไกปฏิบัติที่เอ้ือต่อการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับ
ให้เกิดประสิทธิภาพในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ใช้เป็นแนวปฏิบัติในการดาเนินการเพ่ือการพัฒนา ส่งเสริม 
ก ากับดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  จึง
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการจัดการศึกษาตามมาตรฐานประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนธีรศาสตร์ ระดับ
การศึกษาปฐมวัย ดังนี้ 

คณะที่ปรึกษา 
1. บาทหลวงธาดา   พลอยจินดา ผู้อ านวยการโรงเรียนธีรศาสตร์             ประธาน 
2. นางสาวสุธีรา   เตี้ยมเครือ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ           กรรมการ 
3. นางประภาพรรณ    ไชยวงศ ์ หัวหน้างานประกันคุณภาพภายในและบริหารความเสี่ยง    กรรมการ 
4. นางสาวพัฒนจิตต์  สุขไพบูลย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ             กรรมการ 

คณะท างาน 
1. บาทหลวงธาดา    พลอยจินดา ผู้อ านวยการโรงเรียนธีรศาสตร์             ประธาน 
2. นางสาวดวงพร    พุฒจิระ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการปฐมวัย          กรรมการ 
3. นางผ่องพรรณ       สู้เสงี่ยม หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไปปฐมวัย          กรรมการ 
4. นางจุไรพร    สวัสดิ์รักษ์กุล หัวหน้ากลุ่มงานบริหารบุคคลปฐมวัย          กรรมการ       
5. นางสาวจีรนุช    ทาค าครู หัวหน้ากลุ่มงานจิตตาภิบาลปฐมวัย          กรรมการ       
6. นางอนงค์    บุญม ี หัวหน้าระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1           กรรมการ       
7. นางสาวปรีชญา     พงศ์จิรพันธุ์   หัวหน้าระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2           กรรมการ 
8. นางกัญญา    ฉายาบรรณ์ หัวหน้าระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3           กรรมการ       
9. นางสมใจ    รัตนพรชัย หัวหน้างานอาคารสถานที่ปฐมวัย           กรรมการ       
10. นางสาวชุติมา    สุถาพร หัวหน้างานสัมพันธ์ชุมชนปฐมวัย           กรรมการ       
11. นางสาวศยามล    ว่องแก้ว หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงบประมาณปฐมวัย     กรรมการ /เลขานุการ 
12. นางสาวสุอังคณา    ทรัพย์เย็น  หัวหน้างานธุรการปฐมวัย                     กรรมการ /ช่วยเลขานุการ   

หน้าที่  
1. ร่วมประชุมประกันคุณภาพ วางแผนและรับผิดชอบการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ

ด าเนินงานหน่วยงานต่างๆ  ภายในโรงเรียนตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง 
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2. รวบรวมข้อมูล สรุปผล ส่งเอกสาร และรายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้องตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนแก่
งานประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน เพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาตาม
ระบบประกันคุณภาพท่ีก าหนดไว้ในกฎกระทรวง 

3. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายในปฏิทินงานประกันคุณภาพการศึกษา ประเมินและรายงานต่อ
ผู้อ านวยการโรงเรียน 

4. จัดท ารายงานพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาหรือรายงานประจ าปี  ปีการศึกษา 2564 ให้เสร็จสิ้น เพ่ือ
รายงานผลแก่หน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 
ขอให้คณะกรรมการที่ได้รับมอบหมาย  ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย อย่างเต็มความสามารถ    เพ่ือให้

บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโรงเรียนต่อไป 
 
   ทั้งนี้    ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  

                       สั่ง  ณ  วันที่  3  พฤษภาคม  พ.ศ. 2564 

 
 
 
     ลงชื่อ               

 ( บาทหลวงธาดา   พลอยจินดา ) 
  ผู้อ านวยการโรงเรียนธีรศาสตร์ 
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ค าสั่งโรงเรียนธีรศาสตร์ 

ที่ 33 / 2564 
เรื่อง    การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ามาตรฐานและก าหนดค่าเปูาหมาย ระดับการศึกษาปฐมวัย 

ประจ าปีการศึกษา 2564 
......................................................................................................  

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ หมวด 6 ว่าด้วยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา และ
กฎกระทรวง “การประกันคุณภาพการศึกษา” พ.ศ. 2561 ก าหนดให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาและก าหนดค่าเปูาหมายให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทของ
การศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการกระกาศก าหนด พร้อมทั้งจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่ง
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและด าเนินการตามแผนที่ก าหนด ดังนั้นเพ่ือให้การปฏิบัติงานระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2564 เป็นไปตามระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาที่โรงเรียนได้ด าเนินการมาอย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงขอแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดท ามาตรฐานและก าหนดค่าเปูาหมาย ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ประจ าปีการศึกษา 2564 ดังนี้ 
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

1. บาทหลวงธาดา   พลอยจินดา  ผู้อ านวยการโรงเรียน    ประธาน 
2. นางสาวสุธีรา   เตี้ยมเครือ  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการขั้นพ้ืนฐาน   รองประธาน 
3. นางสาวกุสุมนิภา  พิทักษ์สินธุ์  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงบประมาณ  กรรมการ 
4. นางรังสิมา    บุญสม  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารบุคคล   กรรมการ 
5. นางจรูญลักษณ์    สุวคันธกุล  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป   กรรมการ 
6. นางสาวสุมาส    ทรัพย์เย็น  หัวหน้ากลุ่มงานจิตตาภิบาล   กรรมการ 
7. นายวรา    ขันธ์เครือ  หัวหน้างานกิจการนักเรียน   กรรมการ 
8. นายเพยาว์    จิตเจริญทวีโชค หัวหน้างานอาคารสถานที ่   กรรมการ 
9. นายบุญลาภ     กลิ่นอุบล   หัวหน้างานสัมพันธ์ชุมชน   กรรมการ 
10. นางวิไลรัตน์     จิตเจริญทวีโชค หัวหน้างานธุรการ    กรรมการ 
11. นางศิริพร     สนามภู่    หัวหน้างานทะเบียนวัดผล   กรรมการ 
12. นางวิษณุ     เปรมนิ่ม    หัวหน้างานเทคโนโลยีและสารสนเทศ  กรรมการ 
13. นางสาวพิทยาภรณ์  เห็นวิสุทธิ์ รองหัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการมัธยม  กรรมการ 
14. นางพรรษา     ขันธ์เครือ รองหัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการประถม  กรรมการ 
15. นางประภาพรรณ   ไชยวงศ์ หัวหน้างานการประกันคุณภาพและความเสี่ยง กรรมการและเลขานุการ 

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
16. นางสาวพัฒนจิตต์ สุขไพบูลย์             กรรมการและที่ปรึกษา 

ระดับการศึกษาปฐมวัย 
17. บาทหลวงธาดา    พลอยจินดา ผู้อ านวยการโรงเรียน   ประธาน 
18. นางสาวดวงพร     พุฒจิระ  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการปฐมวัย    รองประธาน 
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19. นางจุไรพร     สวัสดิ์รักษ์กุล หัวหน้ากลุ่มงานบริหารบุคคลปฐมวัย กรรมการ 
20.  นางสาวจีรนุช     ทาค า  หัวหน้ากลุ่มงานจิตตาภิบาลปฐมวัย กรรมการ 
21. นางผ่องพรรณ  สู้เสงี่ยม  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไปปฐมวัย กรรมการ 
22. นางสมใจ  รัตนพรชัย หัวหน้างานอาคารสถานที่ปฐมวัย  กรรมการ 
23. นางสาวชุติมา  สุถาพร  หัวหน้างานสัมพันธ์ชุมชนปฐมวัย  กรรมการ 
24. นางสาวสุอังคณา ทรัพย์เย็น หัวหน้างานธุรการปฐมวัย   กรรมการ 
25. นางอนงค์  บุญมี  หัวหน้ากลุ่มชั้น อนุบาล 1   กรรมการ 
26. นางสาวปรีชญา  พงศจิรพันธุ์ หัวหน้ากลุ่มชั้น อนุบาล 2   กรรมการ 
27. นางกัญญา  ฉายาบรรณ์ หัวหน้ากลุ่มชั้น อนุบาล 3   กรรมการ 
28.  นางสาวศยามล    ว่องแก้ว      หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงบประมาณปฐมวัย  กรรมการและเลขานุการ 
29. นางสาวพัฒนจิตต์ สุขไพบูลย์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  กรรมการและที่ปรึกษา 

 
มีหน้าที่  

 
 

 
ขอให้คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งทุกคน ปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของ

การด าเนินงาน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประโยชน์สูงสุดต่อราชการ 
 

  ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

  สั่ง  ณ วันที่  4  พฤษภาคม   พ.ศ.  2564 

 

                      ลงชื่อ                        
                                             ( บาทหลวงธาดา   พลอยจินดา ) 
                                                ผู้อ านวยการโรงเรียนธีรศาสตร์ 
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บันทึกการพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564 
ของคณะกรรมการบริหารโรงเรียนธีรศาสตร์ 

*************************************************************** 

คณะกรรมการบริหารโรงเรียนธีรศาสตร์  มีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564 ระดับ
การศึกษาปฐมวัย  และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน ที่มุ่ง
คุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา ระยะ 5 ปี (ปีการศึกษา 2561 - 2565) ของโรงเรียนธีรศาสตร์  ในคราว
ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน  ครั้งที่  1/2561   เมื่อวันพุธที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561  และเพ่ือเป็นการ
ด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้   โรงเรียนได้จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี  2564  มีการเฝูาระวังและเตรียม
ความพร้อมปรับวิธีการด าเนินงานเหมาะสมกับช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค COVID-19 ซึ่งเกิดจากความ
ร่วมมือของคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน  คณะกรรมการบริหารโรงเรียนเห็นว่าเป็นประโยชน์
แก่นักเรียนและโรงเรียนเป็นอย่างมาก   

ขอขอบคุณคณะท างาน ขอให้น าไปใช้เป็นกรอบแนวทางด าเนินงาน  เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ
และพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ปีการศึกษา 2564  ยกระดับการติดตามประเมินผลที่เหมาะสม  ให้บรรลุ
วัตถุประสงค ์ เปูาหมายที่ก าหนดไว้  จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญ 
 

 

 

(บาทหลวงธาดา  พลอยจินดา)   
                 ผู้อ านวยการโรงเรียนธีรศาสตร์ 

 

       

     (บาทหลวงธาดา  พลอยจินดา)   
ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียนธีรศาสตร์ 

 
 
 

 




