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แผนปฏิบัติการประจ าปี 2559   ฝ่ายจิตตาภิบาล                                                                    โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 
 

 

ฝ่ายจิตตาภิบาล 

วิสัยทัศน์ฝ่ายจิตตาภิบาล 

มุ่งสร้างบุคลากรให้โดดเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม 

พันธกิจ 

ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผูเ้รียนเปน็ผู้มีคุณธรรม จริยธรรม 

เป้าหมาย 

บุคลากรโดดเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม 

ยุทธศาสตร์ 

1.ปลูกฝังและสร้างจิตส านกึให้ผู้เรียนมีคณุธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์บนพื้นฐานคณุค่า

ทางพระวรสาร 

2.สร้างจิตส านึกให้นกัเรียนเป็นคนดี ปลูกฝังให้ศรทัธายึดมั่นและปฏิบัติตนตามหลักศาสนาแสดงออกซึง่
ความจงรักภักดีต่อพระมหากษตัริย ์
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ท่ี 
แผนงานหน่วยงาน 
งาน / โครงการ 

แผนงาน
ตาม

มาตรฐาน 
ผู้รับผิดชอบ 

งบประมาณ หน้า
อ้าง
อิง ด าเนินการ พัฒนา ลงทุน 

1 งานอภิบาล      49 
1.1 กิจกรรมมิสซาเปดิ/ปิดปกีารศึกษา 4 นางสมลักษณ์      บุญเพชร 19,400   54 
1.2 กิจกรรมมิสซาศุกร์ตน้เดือน 4 นางสมลักษณ์      บุญเพชร 5,000   55 
1.3 กิจกรรมมิสซาฉลองพระคริสต 4 นางสาวปรียานุช     รุจิพืช 6,300   56 

 กายา       
1.4 กิจกรรมมิสซาฉลองศาสนนาม 4 นางสมลักษณ์      บุญเพชร 26,700   57 

 โรงเรียน       
1.5 กิจกรรมเตรียมตัวเพื่อรับศีลมหา 4 นางสมลักษณ์     บุญเพชร 54,700   58 

 สนิทและศีลก าลัง       
1.6 กิจกรรมอบรมครูคาทอลิก 4 นางสมลักษณ์      บุญเพชร  44,500  59 
1.7 กิจกรรมฟืน้ฟูจติใจครูคาทอลิก 4 นางสมลักษณ์      บุญเพชร  87,000  60 
1.8 กิจกรรมฟืน้ฟูจติใจผู้เรียน 4 นางสมลักษณ์      บุญเพชร  30,000  61 

 คาทอลิก       
1.9 กิจกรรมสอนค าสอนผู้เรียน 4 นางสมลักษณ์      บุญเพชร 56,600   62 

 คาทอลิกในตอนเช้า       
1.10 กิจกรรมส่งเสริมกระแสเรียก 4 นางสมลักษณ์      บุญเพชร 20,200   63 
2 งานแพร่ธรรม      64 

2.1 กิจกรรมอบรมครูยุวธรรมทูต 4 นางสาวกรกช      กิจบ ารุง  3,500  70 
2.2 กิจกรรมอบรมผู้เรียนยุวธรรมทูต 4 นางสาวกรกช      กิจบ ารุง  12,500  71 
2.3 กิจกรรมชุมนุมยุวธรรมทูต 4 นางสาวกรกช      กิจบ ารุง 6,300   72 
2.4 กิจกรรมพระวาจาสู่ชีวิต 4 นางสาวกรกช      กิจบ ารุง 11,200   73 
2.5 กิจกรรมจัดท าหลักสูตรและ 4 นางสาวปรียานุช     รุจิพืช 4,700   74 

 แผนการเรียนวิชาคริสตศ์าสนา       
2.6 กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาและ 4 นางสาวปรียานุช     รุจิพืช 21,000   75 

 อบรมครูผู้สอนคริสต์ศาสนา       
2.7 กิจกรรมจัดบรรยากาศ 4 นางสาวปรียานุช     รุจิพืช 21,000   76 

 คาทอลิก       
2.8 กิจกรรมสมโภชนักบญุ 4 นางสาวจนัจิรา พันธุ์สมบัติ 11,300   77 

 เปโตรและนกับุญเปาโลอัครสาวก       
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ท่ี 
แผนงานหน่วยงาน 
งาน / โครงการ 

แผนงาน
ตาม

มาตรฐาน 
ผู้รับผิดชอบ 

งบประมาณ หน้า
อ้าง
อิง ด าเนินการ พัฒนา ลงทุน 

2.9 กิจกรรมสมโภชแม่พระรบั 4 นางสาวปรียานุช   รุจิพืช 11,800   78 
 เกียรตยิกขึ้นสวรรค ์       

2.10 กิจกรรมงานวันพระคัมภีร์  4 นางสาวปรียานุช   รุจิพืช 10,700   79 
2.11 กิจกรรมฉลองพระคริสตสมภพ 4 นางสาวปรียานุช    รุจิพืช 20,400   80 
2.12 กิจกรรมฉลองศาสนนาม 4 นางสมลักษณ์  บุญเพชร 58,100   81 

 คุณพ่อ/มาเซอร ์       
2.13 กิจกรรมงานฉลองอ่ืนๆ 4 นางสาวปรียานุช    รุจิพืช 12,000   82 
3 งานศาสนสัมพันธ ์      83 

3.1 กิจกรรมวิถีธรรมริมฝัง่เจ้าพระยา 4 นางสาวแอมราวงค์ค าขาว 46,000   86 
3.2 กิจกรรมศาสนสัมพันธ ์ 4 นางสาวแอมราวงค์ค าขาว 5,500   87 

 ร่วมกับหน่วยงานภายนอก       
3.3 กิจกรรมทางศาสนาร่วมกับ 4 นางสาวแอมราวงค์ค าขาว 1,100   88 

 ศาสนาอ่ืน       
4 งานคุณธรรม จริยธรรม      89 

4.1 กิจกรรมอบรมคณุธรรม 4 นางสาวยุวดี        ศรีสุระ 25,600   94 
 จริยธรรมครูผู้สอน       

4.2 กิจกรรมอบรมคณุธรรม 4 นางสาวยุวดี        ศรีสุระ 23,100   95 
 จริยธรรมผู้เรยีน       

4.3 กิจกรรมบนัทกึเยาวชนคนดี  4 นางสาวยุวดี        ศรีสุระ 32,000   96 
4.4 กิจกรรมเด็กดศีรีซางตาครู้ส 4 นางสาวกรกช     กิจบ ารุง 4,700   97 
4.5 กิจกรรมเชิดชเูกียรตคิิดส์ดีท าด ี 4 นางสาวยุวดี        ศรีสุระ 7,000   98 
4.6 กิจกรรมอบรมผู้เรียนเรื่อง 4 นางสาวยุวดี        ศรีสุระ 7,700   99 

 เพศศาสตร์ศกึษา       
4.7 กิจกรรมส่งเสริมพัฒนา 4 นางสาวยุวดี        ศรีสุระ 30,500   100 

 การสอนจริยธรรม       
4.8 กิจกรรมพัฒนาสื่อการสอน 4 นางสาวยุวดี        ศรีสุระ 10,400   101 

 จริยธรรม       
4.9 โครงการเยาวชนรุ่นใหม ่ 4 นายพรดนัย    ดาวดี  70,800  102 

 หัวใจคณุธรรม       
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ท่ี 
แผนงานหน่วยงาน 
งาน / โครงการ 

แผนงาน
ตาม

มาตรฐาน 
ผู้รับผิดชอบ 

งบประมาณ หน้า
อ้าง
อิง ด าเนินการ พัฒนา ลงทุน 

5 งานส่งเสริมอัตลักษณ ์      105 
 และสังคมสงเคราะห์       

5.1 กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริม 4 นางสาวจนัจิรา  พันธุส์มบัติ 1,600   109 
 อัตลักษณ ์       

5.2 กิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้าน 4 นางสาวจนัจิรา  พันธุส์มบัติ  12,800  110 
 อัตลักษณ์และจิตสาธารณะ       

5.3 กิจกรรมชุมนุมจิตอาสา 4 นางสาวจนัจิรา  พันธุส์มบัติ 2,200   111 
5.4 กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน ์ 4 นางสาวจนัจิรา  พันธุส์มบัติ 6,800   112 
5.5 โครงการรักรับใช้ร่วมใจอาสา 4 นางสาวจนัจิรา  พันธุส์มบัติ    139,640   113 
5.6 โครงการทุนการศกึษา 4 นางสาวจนัจิรา  พันธุส์มบัติ    627,500   118 

 เยาวชนมรดกของแผ่นดนิ       
        

รวม 1,348,740 261,100   

 

 
                                                        ลงชื่อ..................................................ผู้รับรอง 
                                                                                  (  เซอร์เรมอนด์  พเิศษศักดิ์  )  

            ผู้อ านวยการ 
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ตารางท่ี 4.1 สรุปรายรับ-รายจ่ายตามแผนงานหน่วยงาน ปีการศกึษา 2559 
ของ  ฝ่ายจิตตาภบิาล 

 

 
ท่ี 

 
แผนงานหน่วยงาน 

แผนงาน
ตาม

มาตรฐาน 

สรุปรายรบั 
สรุปรายจ่าย จาก

โรงเรียน 
จากท่ีอ่ืน รวม 

1 งานอภิบาล      
1.1 กิจกรรมมิสซาเปดิ/ปิดป ี 4 19,400  19,400 19,400 

 การศึกษา      

1.2 กิจกรรมมิสซาศุกร์ตน้เดือน 4 5,000  5,000 5,000 

1.3 กิจกรรมมิสซาฉลองพระ 4 6,300  6,300 6,300 

 คริสตกายา      

1.4 กิจกรรมมิสซาฉลองศาสนนาม 4 26,700  26,700 26,700 

 โรงเรียน      

1.5 กิจกรรมเตรียมตัวเพื่อรับศีลมหา 4 54,700  54,700 54,700 

 สนิทและศีลก าลัง      

1.6 กิจกรรมอบรมครูคาทอลิก 4 44,500  44,500 44,500 

1.7 กิจกรรมฟืน้ฟูจติใจครูคาทอลิก 4 87,000  87,000 87,000 

1.8 กิจกรรมฟืน้ฟูจติใจผู้เรียน 4 30,000  30,000 30,000 

 คาทอลิก      

1.9 กิจกรรมสอนค าสอนผู้เรียน 4 56,600  56,600 56,600 

 คาทอลิกในตอนเช้า      

1.10 กิจกรรมส่งเสริมกระแสเรียก 4 20,200  20,200 20,200 

2  งานแพร่ธรรม      

2.1 กิจกรรมอบรมครูยุวธรรมทูต 4 3,500  3,500 3,500 

2.2 กิจกรรมอบรมผู้เรียนยุวธรรมทูต 4 12,500  12,500 12,500 

2.3 กิจกรรมชุมนุมยุวธรรมทูต 4 6,300  6,300 6,300 

2.4 กิจกรรมพระวาจาสู่ชีวิต 4 11,200  11,200 11,200 

2.5 กิจกรรมจัดท าหลักสูตรและ 4 4,700  4,700 4,700 

 แผนการเรียนวิชาคริสตศ์าสนา      

2.6 กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาและ 4 21,000  21,000 21,000 

 อบรมครูผู้สอนคริสต์ศาสนา      

2.7 กิจกรรมจัดบรรยากาศ 4 21,000  21,000 21,000 
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 คาทอลิก      

2.8 กิจกรรมสมโภชนักบญุ 4 11,300  11,300 11,300 

 เปโตรและนกับุญเปาโลอัคร      

 สาวก      

2.9 กิจกรรมสมโภชแม่พระรบั 4 11,800  11,800 11,800 

 เกียรตยิกขึ้นสวรรค ์      

2.10 กิจกรรมงานวันพระคัมภีร์  4 10,700  10,700 10,700 

2.11 กิจกรรมฉลองพระคริสตสมภพ 4 20,400  20,400 20,400 

2.12 กิจกรรมฉลองศาสนนาม 4 58,100  58,100 58,100 

 คุณพ่อ/มาเซอร ์      

2.13 กิจกรรมงานฉลองอ่ืนๆ 4 12,000  12,000 12,000 

3 งานศาสนสัมพันธ ์      

3.1 กิจกรรมวิถีธรรมริมฝัง่เจ้าพระยา 4 46,000  46,000 46,000 

3.2 กิจกรรมศาสนสัมพันธ ์ 4 5,500  5,500 5,500 

 ร่วมกับหน่วยงานภายนอก      

3.3 กิจกรรมทางศาสนาร่วมกับ 4 1,100  1,100 1,100 

 ศาสนาอ่ืน      

4 งานคุณธรรม จริยธรรม      

4.1 กิจกรรมอบรมคณุธรรม 4 25,600  25,600 25,600 

 จริยธรรมครูผู้สอน      

4.2 กิจกรรมอบรมคณุธรรม 4 23,100  23,100 23,100 

 จริยธรรมผู้เรยีน      

4.3 กิจกรรมบนัทกึเยาวชนคนดี  4 13,000 19,000 32,000 32,000 

4.4 กิจกรรมเด็กดศีรีซางตาครู้ส 4 4,700  4,700 4,700 

4.5 กิจกรรมเชิดชเูกียรตคิิดส์ดีท าด ี 4 7,000  7,000 7,000 

4.6 กิจกรรมอบรมผู้เรียนเรื่อง 4 7,700  7,700 7,700 

 เพศศาสตร์ศกึษา      

4.7 กิจกรรมส่งเสริมพัฒนา 4 30,500  30,500 30,500 

 การสอนจริยธรรม      

4.8 กิจกรรมพัฒนาสื่อการสอน 4 10,400  10,400 10,400 

 จริยธรรม      

4.9 โครงการเยาวชนรุ่นใหม ่ 4 70,800  70,800 70,800 
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 หัวใจคณุธรรม      
5 งานส่งเสริมอัตลักษณ ์      
 และสังคมสงเคราะห์      

5.1 กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริม 4 1,600  1,600 1,600 

 อัตลักษณ ์      

5.2 กิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้าน 4 12,800  12,800 12,800 

 อัตลักษณ์และจิตสาธารณะ      

5.3 กิจกรรมชุมนุมจิตอาสา 4 2,200  2,200 2,200 

5.3 กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน ์ 4 6,800  6,800 6,800 

5.4 โครงการรักรับใช้ร่วมใจอาสา 4 109,640 30,000 139,640 139,640 

5.5 โครงการทุนการศกึษา 4 617,500 10,000 627,500 627,500 

 เยาวชนมรดกของแผ่นดนิ      
 1,550,840 59,000 1,609,840 1,609,840 

 
 

                                                               ลงชื่อ......................................................ผู้รับรอง 
                                               (นางสมสักษณ์  บุญเพชร) 

                                                                                    ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายจิตตาภิบาล 
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ตารางท่ี 5.1 สรุปรายรับ-รายจ่ายตามแผนงานหน่วยงาน (งาน/กิจกรรม/โครงการ) ปีการศึกษา 2559 
ของ ฝ่ายจิตตาภบิาล 

5.1.1 แผนงานหน่วยงาน      งานอภิบาล  ฝ่ายจิตตาภิบาล 

 
5.1.2 แผนงานหน่วยงาน      งานแพร่ธรรม  ฝ่ายจติตาภบิาล 

 
ท่ี 

 
งาน/กิจกรรม/โครงการ 

แผนงาน
ตาม

มาตรฐาน 

สรุปรายรบั 
สรุปรายจ่าย จากโรงเรียน จากท่ี

อ่ืน 
รวม 

1 กิจกรรมมิสซาเปดิ/ปิด 4 19,400   19,400 

ปีการศึกษา      

2 กิจกรรมมิสซาศุกร์ตน้เดือน 4 5,000   5,000 

3 กิจกรรมมิสซาฉลองพระ 4 6,300   6,300 

คริสตกายา      

4 กิจกรรมมิสซาฉลองศาสน 4 26,700   26,700 

 นามโรงเรียน      

5 กิจกรรมเตรียมตัวเพื่อรับศีล 4 54,700   54,700 

มหาสนิทและศีลก าลัง      

6 กิจกรรมอบรมครูคาทอลิก 4 44,500   44,500 

7 กิจกรรมฟืน้ฟูจติใจคร ู 4 87,000   87,000 

 คาทอลิก      

8 กิจกรรมฟืน้ฟูจติใจผู้เรียน 4 30,000   30,000 

 คาทอลิก      

9 กิจกรรมสอนค าสอนผู้เรียน 4 56,600   56,600 

คาทอลิกในตอนเช้า      

10 กิจกรรมส่งเสริมกระแสเรียก 4 20,200   20,200 

รวม 350,400   350,400 

 
ท่ี 

 
งาน/กิจกรรม/โครงการ 

แผนงาน
ตาม

มาตรฐาน 

สรุปรายรบั 
สรุปรายจ่าย จากโรงเรียน จากท่ี

อ่ืน 
รวม 

1 กิจกรรมอบรมครูยุวธรรมทูต 4 3,500   3,500 

2 กิจกรรมอบรมผู้เรียนยุวธรรมทูต 4 12,500   12,500 

3 กิจกรรมชุมนุมยุวธรรมทูต 4 6,300   6,300 

4 กิจกรรมพระวาจาสู่ชีวิต 4 11,200   11,200 
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5.1.3 แผนงานหน่วยงาน      งานศาสนสัมพันธ์  ฝ่ายจิตตาภบิาล 

5.1.4 แผนงานหน่วยงาน      งานคุณธรรม จริยธรรม  ฝ่ายจติตาภบิาล 

5 กิจกรรมจัดท าหลักสูตรและ 4 4,700   4,700 

แผนการเรียนวิชาคริสตศ์าสนา      

6 กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาและ 4 21,000   21,000 

อบรมครูผู้สอนคริสต์ศาสนา      

7 กิจกรรมจัดบรรยากาศ 4 21,000   21,000 

8 กิจกรรมสมโภชนักบญุ 4 11,300   11,300 

เปโตรและนกับุญเปาโลอัคร      

 สาวก      

9 กิจกรรมสมโภชแม่พระรบั 4 11,800   11,800 

เกียรตยิกขึ้นสวรรค ์      

10 กิจกรรมงานวันพระคัมภีร์  4 10,700   10,700 

11 กิจกรรมฉลองพระคริสตสมภพ 4 20,400   20,400 

12 กิจกรรมฉลองศาสนนาม 4 58,100   58,100 

คุณพ่อ/มาเซอร ์      
13 กิจกรรมงานฉลองอ่ืนๆ 4 12,000   12,000 

รวม 204,500   204,500 

 
ท่ี 

 
งาน/กิจกรรม/โครงการ 

แผนงาน
ตาม

มาตรฐาน 

สรุปรายรบั 
สรุปรายจ่าย จากโรงเรียน จากท่ี

อ่ืน 
รวม 

1 กิจกรรมวิถีธรรมริมฝัง่ 4 46,000   46,000 

 เจ้าพระยา      

2 กิจกรรมศาสนสัมพันธ ์ 4 5,500   5,500 

 ร่วมกับหน่วยงานภายนอก      

3 กิจกรรมทางศาสนาร่วมกับ 4 1,100   1,100 

 ศาสนาอ่ืน      
รวม 52,600   52,600 

 
ท่ี 

 
งาน/กิจกรรม/โครงการ 

แผนงาน
ตาม

มาตรฐาน 

สรุปรายรบั 
สรุปรายจ่าย จากโรงเรียน จากท่ี

อ่ืน 
รวม 

1 กิจกรรมอบรมคณุธรรม 4 25,600   25,600 

 จริยธรรมครูผู้สอน      
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5.1.5 แผนงานหน่วยงาน      งานส่งเสริมอัตลักษณ์และสังคมสงเคราะห์  ฝ่ายจิตตาภบิาล 

                                                            ลงชื่อ...................................................ผู้รับรอง 
                                               (นางสมลักษณ์  บุญเพชร) 

                                     ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายจิตตาภิบาล 

2 กิจกรรมอบรมคณุธรรม 4 23,100   23,100 

 จริยธรรมผู้เรยีน      

3 กิจกรรมบนัทกึเยาวชนคนดี  4 13,000 19,000  32,000 

4 กิจกรรมเด็กดศีรีซางตาครู้ส 4 4,700   4,700 

5 กิจกรรมเชิดชเูกียรตคิิดส์ดีท าด ี 4 7,000   7,000 

6 กิจกรรมอบรมผู้เรียนเรื่อง 4 7,700   7,700 

 เพศศาสตร์ศกึษา      

7 กิจกรรมส่งเสริมพัฒนา 4 30,500   30,500 

 การสอนจริยธรรม      

8 กิจกรรมพัฒนาสื่อการสอน 4 10,400   10,400 

 จริยธรรม      

9 โครงการเยาวชนรุ่นใหม ่ 4 70,800   70,800 

 หัวใจคณุธรรม      
รวม 192,800 19,000  211,800 

 
ท่ี 

 
งาน/กิจกรรม/โครงการ 

แผนงาน
ตาม

มาตรฐาน 

สรุปรายรบั 
สรุปรายจ่าย จากโรงเรียน จากท่ี

อ่ืน 
รวม 

1 กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริม 4 1,600   1,600 

 อัตลักษณ ์      

2 กิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้าน 4 12,800   12,800 

 อัตลักษณ์และจิตสาธารณะ      

3 กิจกรรมชุมนุมจิตอาสา 4 2,200   2,200 

4 กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน ์ 4 6,800   6,800 

5 โครงการรักรับใช้ร่วมใจอาสา 4 109,640 30,000  139,640 

6 โครงการทุนการศกึษา 4 617,500 10,000  627,500 

 เยาวชนมรดกของแผ่นดนิ      

รวม 750,540 40,000  790,540 
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ล าดบัท่ี 1  แผนงานหน่วยงาน  งานอภิบาล  
แผนงานตามโครงสร้าง  ฝ่ายจิตตาภบิาล 
แผนงานตามมาตรฐาน   แผนงานด้านคุณภาพผู้เรียน  

 แผนงานด้านการจดัการศึกษา  
 แผนงานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
 แผนงานด้านอัตลักษณ์ (จติตาภบิาล)   
 แผนงานด้านมาตรการส่งเสริม 

ผู้รับผิดชอบ    นางสมลักษณ์   บญุเพชร 
ตอบสนอง      พันธกิจท่ี  5    ยุทธศาสตร์ท่ี  6    กลยุทธ์ท่ี  - 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษา EDBA :  มาตรฐานท่ี  16 ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ หลกัท่ี 16.1 , 16.2  ร่วม .... 
 ประเด็นการพิจารณา/เกณฑ์ย่อยที่ หลกั..................ร่วม.................... 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษาโรงเรียน    : มาตรฐานท่ี...........ตัวบ่งชี้หลักท่ี............ร่วม................. 
                                 เกณฑ์ท่ี...................................................................................................... 

 วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย กิจกรรม/ข้ันตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 
(วัน/เดือน/ป)ี 

วัตถุประสงค์ 1. ข้ันวางแผน  

1. เพื่อให้สถานศึกษามกีารด าเนนิกจิกรรม 1.1  แต่งตั้งคณะกรรมการการจดักจิกรรม พ.ค. 59 
   มิสซา  เปิด/ปิดปกีารศึกษา 1.2 ประชุมคณะท างานกรรมการจดักจิกรรม พ.ค. 59 
2. เพื่อให้สถานศึกษามกีารด าเนนิกจิกรรม 1.3 ประชุมชี้แจงการด าเนนิการจดักจิกรรม พ.ค. 59 
มิสซาศุกร์ตน้เดือน 1.4  ศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการ  
3. เพื่อให้สถานศึกษามกีารด าเนนิกจิกรรม   การจัดกจิกรรม พ.ค. 59 
มิสซาฉลองพระคริสตกายา 1.5 จัดท าค าส่ังการจัดกิจกรรมทั้งภายใน  
4. เพื่อให้สถานศึกษามกีารด าเนนิกจิกรรม และภายนอก พ.ค. 59 
มิสซาฉลองศาสนนามโรงเรียน  1.6 จัดท าเอกสารทีเ่กี่ยวข้องกบัการจัด พ.ค. 59 
5. เพื่อให้สถานศึกษามกีารด าเนนิกจิกรรม กิจกรรม  

เตรียมตัวเพื่อรับศีลมหาสนิทและศีลก าลัง   

6. เพื่อให้สถานศึกษามกีารด าเนนิกจิกรรม   

อบรมครูคาทอลิก   

7. เพื่อให้สถานศึกษามกีารด าเนนิกจิกรรม   

เข้าเงียบฟื้นฟจูิตใจครูคาทอลิก   

8. เพื่อให้สถานศึกษามกีารด าเนนิกจิกรรม   

แสวงบุญครูคาทอลิก   

9. เพื่อให้สถานศึกษามกีารด าเนนิกจิกรรม   

เข้า เงียบฟื้นฟจูิตใจผู้เรยีนคาทอลิก   
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 วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย กิจกรรม/ข้ันตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 
(วัน/เดือน/ป)ี 

10. เพื่อใหเ้งียบฟื้นฟจูิตใจมกีารด าเนนิ   

กิจกรรม แสวงบญุผู้เรยีนคาทอลกิ   

11. เพื่อใหเ้งียบฟื้นฟจูิตใจมกีารด าเนนิ   

กิจกรรมสอนค าสอนผู้เรียนคาทอลิกใน   

ตอนเช้า   

12. เพื่อใหเ้งียบฟื้นฟจูิตใจมกีารด าเนนิ   

กิจกรรมส่งเสริมกระแสเรียก   

13. เพื่อให้ผูเ้รียนมีคุณลกัษณะอันพึง   

ประสงค์ตามอัตลักษณ์การศกึษา   

คาทอลิก (16.1)   

14. เพื่อให้สถานศกึษามีกระบวนการ   

ด าเนินการและจัดกิจกรรมพัฒนาคณุภาพ   

ด้านอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก  (16.2)   

   

   
   

เป้าหมายเชิงปรมิาณ 2. ข้ันด าเนินการ (ภาระงานประจ า/ภาระงาน  

ครูผู้สอนจ านวน 67คน   ร่วม/โครงการ)  

ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 -  ผู้เรียนชั้น 2.1 ภาระงานประจ า  

มัธยมศึกษาปีที่ 3   จ านวน 1,070 คน 1)กิจกรรมมิสซาเปิด/ปิดปกีารศึกษา ตลอดปีการศึกษา 

 2)กิจกรรมมิสซาศุกร์ตน้เดือน ตลอดปีการศึกษา 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 3)กิจกรรมมิสซาฉลองพระคริสตกายา มิ.ย. 59 
1. สถานศกึษามีการด าเนินกิจกรรมมิสซา 4)กิจกรรมมิสซาฉลองศาสนนามโรงเรียน ก.ย. 59 
เปิด/ปิด  ปกีารศึกษาอย่างมคีุณภาพ 5)กิจกรรมเตรียมตัวเพื่อรับศีลมหาสนิทและ เม.ย. 60 
2. สถานศกึษามีการด าเนินกิจกรรมมิสซา ศีลก าลัง  
ศุกร์ต้นเดือนอย่างมีประสิทธิภาพ 6)กิจกรรมอบรมครูคาทอลิก ตลอดปีการศึกษา 
3. สถานศกึษามีการด าเนินกิจกรรมมิสซา 7)กิจกรรมฟืน้ฟจูิตใจครูคาทอลิก ต.ค. 59 
ฉลองพระคริสตกายาอย่างมีคณุภาพ 8)กิจกรรมฟืน้ฟจูิตใจผู้เรยีนคาทอลกิ ต.ค. 59 
4. สถานศกึษามีการด าเนินกิจกรรมมิสซา 9)กิจกรรมสอนค าสอนผู้เรยีนคาทอลิก ตลอดปีการศึกษา 
ฉลองศาสนนามอย่างมีคณุภาพ ในตอนเช้า  
5. สถานศกึษามีการด าเนินกิจกรรมเตรยีม 10)กิจกรรมส่งเสริมกระแสเรียก ตลอดปีการศึกษา 
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 วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย กิจกรรม/ข้ันตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 
(วัน/เดือน/ป)ี 

ตัวเพื่อรับศีลมหาสนิทและศีลก าลังอย่างม ี 2.2 ภาระงานตาม  ตบช/เกณฑ์ (ใบงานที่ 2)  
คุณภาพ 1.ผู้เรียนมีคณุลักษณะอันพึงประสงค์ตาม  
6. สถานศกึษามีการด าเนินกิจกรรมอบรม  อัตลักษณ์การศกึษาคาทอลกิ(16.1)  
ครูคาทอลิกในเรื่องอย่างมีประสิทธิภาพ 2. สถานศึกษามีกระบวนการด าเนินการ  
7. สถานศกึษามีการด าเนินกิจกรรม และจัดกจิกรรมพัฒนาคุณภาพ  
ฟื้นฟูจิตใจครูคาทอลิกอย่างม ี ด้านอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิกเรียนม ี  

ประสิทธิภาพ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามอัตลักษณ ์  

8. สถานศกึษามีการด าเนินกิจกรรม การศึกษาคาทอลิก(16.2)  

ฟื้นฟูจิตใจผูเ้รียนคาทอลิกอย่าง   

มีประสิทธิภาพ   

9. สถานศกึษามีการด าเนินกิจกรรมสอน 2.3 ภาระงานร่วม (ใบงานที่ 5)  

ค าสอนผู้เรียนคาทอลิกในตอนเช้า -  

อย่างมีคุณภาพ 2.4 โครงการ (ใบงานที่ 6)  

10. สถานศึกษามีการด าเนินกิจกรรม -  

ส่งเสริม กระแสเรยีกอย่างมีประสิทธิภาพ 2.5 โครงการตามแผนพัฒนาฯ  

11. ผู้เรียนทุกคนมีคุณลกัษณะอันพึง -  

ประสงค์ตามอัตลักษณ์การศกึษา   

คาทอลิก  3.  ข้ันตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล  

12. สถานศึกษามีกระบวนการด าเนินการ  3.1 ตรวจสอบ ติดตามการด าเนนิงานตาม ทุกครั้งเมื่อสิ้นสุด 
และจัดกจิกรรมพัฒนาคุณภาพด้านอัต แผนงาน กิจกรรม 
ลักษณก์ารศึกษาคาทอลิกอย่างม ี 3.2 ปรับปรุงแก้ไข การด าเนินงานที่ยงัไม่  

ประสิทธิภาพ สมบูรณ ์  

 3.3 ประเมินผลการจัดกิจกรรม มี.ค. 60 

   

 4. ข้ันสรุป/รายงาน/ปรบัปรุง/พัฒนา  

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 4.1 สรุปผลการปฏิบัติกจิกรรม มี.ค. 60 

1.ครูผู้สอนและผู้เรียนร้อยละ 88 ร่วม 4.2 จัดท ารายงานผลการด าเนินงานของ มี.ค. 60 

กิจกรรมมิสซาเปดิ/ปิดปกีารศึกษา หน่วยงาน  

2.ครูผู้สอนและผู้เรียนคาทอลิกร้อยละ 88  4.3 น าผลการประเมนิมาปรับปรุงและพัฒนา มี.ค. 60 

ร่วมกิจกรรมมิสซาศุกร์ตน้เดือน ในปีการศกึษาต่อไป  
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แผนปฏิบัติการประจ าปี 2559   ฝ่ายจิตตาภิบาล                                                                    โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 
 

 วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย กิจกรรม/ข้ันตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 
(วัน/เดือน/ป)ี 

3.ผู้เรียนคาทอลิกร้อยละ 88 ร่วม   

กิจกรรมมิสซาฉลองพระคริสตกายา   

4.ครูผู้สอนและผู้เรียนร้อยละ 88 ร่วม   

กิจกรรมมิสซาฉลองศาสนนามโรงเรียน   

5.ผู้เรียนคาทอลิกร้อยละ 88 ร่วม   

กิจกรรมเตรียมตัวเพื่อรับศีลมหาสนิทและ   

ศีลก าลัง   

6.ครูคาทอลิกร้อยละ 88 ร่วมกิจกรรม   

อบรมครูคาทอลิก   

7.ครูคาทอลิกร้อยละ 88 ร่วมกิจกรรม   

ฟื้นฟูจิตใจครูคาทอลิก   

8.ผู้เรียนคาทอลิกร้อยละ 88 ร่วมกิจกรรม   

ฟื้นฟูจิตใจผูเ้รียนคาทอลิก   

9. ผู้เรียนคาทอลิกร้อยละ 88 เรียนค าสอน   

ในตอนเช้า   

10. ผู้เรียนคาทอลิกร้อยละ 88 ร่วม   

กิจกรรมส่งเสริมกระแสเรียก   

11. ร้อยละ 88 ผู้เรียนมีคุณลกัษณะอันพึง   

ประสงค์ตามอัตลักษณ์การศกึษาคาทอลิก   

(16.1)   

12.ร้อยละ 88 สถานศกึษามีกระบวนการ   

ด าเนินการและจัดกิจกรรมพัฒนาคณุภาพ   

 ด้านอัตลักษณก์ารศึกษาคาทอลิก  (16.2)   

   

   

เครื่องมือการติดตาม/ประเมินผล   

- แบบประเมินการเข้าร่วมิจกรรม   

- แบบสรุปการประเมินเข้าร่วมกจิกรรม   

- รายงานสรุปผลการด าเนนิงานตาม   

กิจกรรม   
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แผนปฏิบัติการประจ าปี 2559   ฝ่ายจิตตาภิบาล                                                                    โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 
 

แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่ายหน่วยงาน 
6.1.1 แผนงานหน่วยงาน  งานอภิบาล  ฝ่ายจิตตาภบิาล 

ล าดบั
ท่ี 

รายการ 
แผนงาน
ตาม

มาตรฐาน 

จ านวนเงิน 
ประเภท

งบประมาณ บาท ส.ต. 

1. กิจกรรมมิสซาเปดิ/ปิดปกีารศึกษา 4 19,400 - ด าเนินการ 

2. กิจกรรมมิสซาศุกร์ตน้เดือน 4 5,000 - ด าเนินการ 

3. กิจกรรมมิสซาฉลองพระคริสตกายา 4 6,300 - ด าเนินการ 

4.  กิจกรรมมิสซาฉลองศาสนนามโรงเรียน 4 26,700 - ด าเนินการ 

5. กิจกรรมเตรียมตัวเพื่อรับศีลมหาสนิทและศีล 4 54,700 - ด าเนินการ 

 ก าลัง     

6. กิจกรรมอบรมครูคาทอลิก 4 44,500 - พัฒนา 

7. กิจกรรมเข้าเงยีบฟื้นฟูจิตใจครคูาทอลิก  4 87,000 - พัฒนา 

8. กิจกรรมฟืน้ฟูจติใจผู้เรียนคาทอลิก 4 30,000 - พัฒนา 

9. กิจกรรมสอนค าสอนผู้เรียนคาทอลิกในตอนเช้า 4 56,600 - ด าเนินการ 

10. กิจกรรมส่งเสริมกระแสเรียก 4 20,200 - ด าเนินการ 

      

      

      

รวมประมาณการค่าใช้จา่ย 
(สามแสนห้าหมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน) 

 
350,400 - 

 
สรุปประเภทงบประมาณ 
 ด าเนินการ 188,900 บาท  งบลงทุน-.บาท  งบพัฒนา 161,500 บาท  

 
           ลงชื่อ......................................................... ลงชื่อ.......................................................... 

                  (นางสมลักษณ์  บุญเพชร)                               (นางสมลักษณ์  บุญเพชร)  
                                          ผู้เสนองาน                                      ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายจิตตาภิบาล 
                             
                                          ผู้อนุมัต ิ

ลงชื่อ......................................................... 
(เซอร์เรมอนด์  พิเศษศกัดิ)์  

ผู้อ านวยการ 
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แผนปฏิบัติการประจ าปี 2559   ฝ่ายจิตตาภิบาล                                                                    โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 
 

แบบแสดงประมาณคา่ใช้จ่ายงาน/กจิกรรม 
7.1.1.1  งาน/กิจกรรม   มิสซาเปิด/ปิดปีการศึกษา 

แผนงานตามมาตรฐานท่ี 1   2  3 4 5  
แผนงานหน่วยงาน  งานอภิบาล       ฝ่าย จิตตาภบิาล 

รายการ 
งบประมาณ 
ปี 2559 

ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

รายรับ     

-จากโรงเรียน 19,400 19,800 20,200 20,600 
รวม 19,400 19,800 20,200 20,600 

รายจ่าย     
1. ค่าวัสดุ      

-ค่าดอกไม้ /พวงมาลัย 8,400 8,800 9,200 9,600 
2. ค่าใช้สอย     

-ของถวายในพิธีมิสซาเปิด – ปิด ปีการศึกษา 2,000 2,000 2,000 2,000 
3. ค่าตอบแทน     

-ค่าตอบแทนพระสงฆป์ระธานในพิธีมิสซาเปดิ-ปิด  8,000 8,000 8,000 8,000 
ปีการศึกษา     
-ค่าตอบแทนนักดนตร ี 1,000 1,000 1,000 1,000 

4. ค่าพาหนะ     
-      

5. ค่าครุภัณฑ์     
-      

รวม 19,400 19,800 20,200 20,600 
 
           ลงชื่อ..........................................................          ลงชื่อ........................... ............................... 

               (นางสมลักษณ์  บุญเพชร)                                (นางสมลักษณ์  บุญเพชร) 
                                       ผู้เสนองาน                                      ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายจิตตาภิบาล 
 
                                         ผู้อนุมัต ิ

ลงชื่อ......................................................... 
     (เซอร์เรมอนด์  พเิศษศักดิ)์ 

       ผู้อ านวยการ 
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แผนปฏิบัติการประจ าปี 2559   ฝ่ายจิตตาภิบาล                                                                    โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 
 

แบบแสดงประมาณคา่ใช้จ่ายงาน/กจิกรรม 
7.1.1.2  งาน/กิจกรรม   มิสซาศุกร์ต้นเดือน 

แผนงานตามมาตรฐานท่ี 1   2  3 4 5  
แผนงานหน่วยงาน  งานอภิบาล       ฝ่าย จิตตาภบิาล 

รายการ 
งบประมาณ 
ปี 2559 

ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

รายรับ     

-จากโรงเรียน 5,000 5,000 5,000 5,000 
รวม 5,000 5,000 5,000 5,000 

รายจ่าย     
1. ค่าวัสดุ      

-      

2. ค่าใช้สอย     
-      

3. ค่าตอบแทน     
-ค่าตอบแทนพระสงฆป์ระธานในพิธีมิสซาตลอด 5,000 5,000 5,000 5,000 
ปีการศึกษา     

4. ค่าพาหนะ     
-      

5. ค่าครุภัณฑ์     
-      

รวม 5,000 5,000 5,000 5,000 

 
           ลงชื่อ.......................................................... ลงชื่อ.......................................................... 

                (นางสมลักษณ์  บุญเพชร)                                  (นางสมลักษณ์  บญุเพชร) 
                                        ผู้เสนองาน                                      ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายจิตตาภิบาล 
 
                                         ผู้อนุมัต ิ

ลงชื่อ.........................................................  
     (เซอร์เรมอนด์  พเิศษศักดิ)์ 

       ผู้อ านวยการ 
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แผนปฏิบัติการประจ าปี 2559   ฝ่ายจิตตาภิบาล                                                                    โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 
 

แบบแสดงประมาณคา่ใช้จ่ายงาน/กจิกรรม 
7.1.1.3  งาน/กิจกรรม   มิสซาฉลองพระคริสตกายา          

แผนงานตามมาตรฐานท่ี 1   2  3 4 5  
แผนงานหน่วยงาน  งานอภิบาล       ฝ่าย จิตตาภบิาล 

รายการ 
งบประมาณ 
ปี 2559 

ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

รายรับ     

-จากโรงเรียน 6,300 6,300 6,300 6,300 
รวม 6,300 6,800 7,300 7,800 

รายจ่าย     
1. ค่าวัสดุ      

-อุปกรณก์ารแสดง 1,300 1,400 1,500 1,600 
- ดอกไม้/ จัดพลับพลา 3,000 3,200 3,400 3,600 

2. ค่าใช้สอย     
-ค่าอาหาร  เครื่องดื่ม 600 700 800 900 
-เครื่องส าอาง 1,100 1,200 1,300 1,400 

3. ค่าตอบแทน     
-ค่าซักรดีเสื้อผ้า 300 300 300 300 

4. ค่าพาหนะ     

-      

5. ค่าครุภัณฑ์     

-      

รวม 6,300 6,800 7,300 7,800 
 
           ลงชื่อ.......................................................... ลงชื่อ.......................................................... 

                (นางสาวปรียานชุ  รุจิพชื)                                    (นางสมลักษณ์  บญุเพชร) 
                                         ผู้เสนองาน                                          ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายจิตตาภิบาล 
 
                                         ผู้อนุมัต ิ

ลงชื่อ......................................................... 
     (เซอร์เรมอนด์  พเิศษศักดิ)์ 

       ผู้อ านวยการ 
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แผนปฏิบัติการประจ าปี 2559   ฝ่ายจิตตาภิบาล                                                                    โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 
 

แบบแสดงประมาณคา่ใช้จ่ายงาน/กจิกรรม 
7.1.1.4  งาน/กิจกรรม   มิสซาฉลองศาสนนามโรงเรียน 

แผนงานตามมาตรฐานท่ี 1   2  3 4 5  
แผนงานหน่วยงาน  งานอภิบาล       ฝ่าย จิตตาภบิาล 

รายการ 
งบประมาณ 
ปี 2559 

ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

รายรับ     

-จากโรงเรียน 26,700 27,900 29,100 30,300 
รวม 26,700 27,900 29,100 30,300 

รายจ่าย     
1. ค่าวัสดุ      

-ค่าดอกไม้/พวงมาลัย 7,000 7,500 8,000 8,500 
-ค่าอุปกรณ์ตกแต่งบอร์ดเวท ี 600 700 800 900 

2. ค่าใช้สอย     
-ค่าของถวาย 1,100 1,200 1,300 1,400 
-ค่าอาหาร  เครื่องดื่ม 15,500 16,000 16,500 17,000 

3. ค่าตอบแทน     
-ค่าตอบแทนพระสงฆป์ระธานในพิธีมิสซา 2,000 2,000 2,000 2,000 
-ค่าตอบแทนนักดนตร ี 500 500 500 500 

4. ค่าพาหนะ     
-      

5. ค่าครุภัณฑ์     
-      

รวม 26,700 27,900 29,100 30,300 
 

  ลงชื่อ..........................................................  ลงชื่อ.......................................................... 
  (นางสมลักษณ์  บุญเพชร)                                                 (นางสมลักษณ์  บญุเพชร) 

                         ผู้เสนองาน                                                      ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายจิตตาภิบาล 
                                         ผู้อนุมัต ิ

ลงชื่อ.........................................................  
     (เซอร์เรมอนด์  พเิศษศักดิ)์ 

       ผู้อ านวยการ 
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แผนปฏิบัติการประจ าปี 2559   ฝ่ายจิตตาภิบาล                                                                    โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 
 

 
แบบแสดงประมาณคา่ใช้จ่ายงาน/กจิกรรม 

7.1.1.5  งาน/กิจกรรม   เตรียมตวัเพื่อรับศีลมหาสนิทและศีลก าลัง 
แผนงานตามมาตรฐานท่ี 1   2  3 4 5  
แผนงานหน่วยงาน  งานอภิบาล       ฝ่าย จิตตาภบิาล 

รายการ 
งบประมาณ 
ปี 2559 

ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

รายรับ     

-จากโรงเรียน 54,700 57,400 60,100 62,800 
รวม 54,700 57,400 60,100 62,800 

รายจ่าย     
1. ค่าวัสดุ      

-ค่าเข็มที่ระลึกและใบประกาศรบัศีลศักดิ์สทิธิ ์ 700 800 900 1,000 
2. ค่าใช้สอย     

-ค่าอาหาร  เครื่องดื่ม อาหารว่าง  (ภาคฤดูร้อน ) 52,500 55,000 57,500 60,000 
-ค่าเบลด็เตลด็ 500 600 700 800 

3. ค่าตอบแทน     
-      

4. ค่าพาหนะ     
-ค่าน้ ามันรถไปร่วมกิจกรรม 1,000 1,000 1,000 1,000 

5. ค่าครุภัณฑ์     
-      

รวม 54,700 57,400 60,100 62,800 
 
 

  ลงชื่อ..........................................................  ลงชื่อ.......................................................... 
        (นางสมลักษณ์  บุญเพชร)                                                 (นางสมลักษณ์  บญุเพชร) 

                             ผู้เสนองาน                                                      ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายจิตตาภิบาล 
 
                                         ผู้อนุมัต ิ

ลงชื่อ......................................................... 
     (เซอร์เรมอนด์  พเิศษศักดิ)์ 

       ผู้อ านวยการ 
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แผนปฏิบัติการประจ าปี 2559   ฝ่ายจิตตาภิบาล                                                                    โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 
 

 
แบบแสดงประมาณคา่ใช้จ่ายงาน/กจิกรรม 

7.1.1.6  งาน/กิจกรรม   อบรมครูคาทอลกิ 
แผนงานตามมาตรฐานท่ี 1   2  3 4 5  
แผนงานหน่วยงาน  งานอภิบาล       ฝ่าย จิตตาภบิาล 

รายการ 
งบประมาณ 
ปี 2559 

ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

รายรับ     
-จากโรงเรียน 44,500 45,000 45,500 46,000 

รวม 44,500 45,000 45,500 46,000 
รายจ่าย     

1. ค่าวัสดุ      
-      

2. ค่าใช้สอย     
-ค่าลงทะเบียน 40,000 40,000 40,000 40,000 

3. ค่าตอบแทน     
-      

4. ค่าพาหนะ     
ค่าน้ ามันรถพาครูไปอบรม 4,500 5,000 5,500 6,000 

5. ค่าครุภัณฑ์     
-      

รวม 44,500 45,000 45,500 46,000 
 
 
  ลงชื่อ............................ ..............................  ลงชื่อ.......................................................... 

  (นางสมลักษณ์  บุญเพชร)                                               (นางสมลักษณ์  บุญเพชร) 
                          ผู้เสนองาน                                                       ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝา่ยจิตตาภิบาล 
 
                                         ผู้อนุมัต ิ

ลงชื่อ.........................................................  
     (เซอร์เรมอนด์  พเิศษศักดิ)์ 

       ผู้อ านวยการ 
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แผนปฏิบัติการประจ าปี 2559   ฝ่ายจิตตาภิบาล                                                                    โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 
 

แบบแสดงประมาณคา่ใช้จ่ายงาน/กจิกรรม 
7.1.1.7  งาน/กิจกรรม   ฟื้นฟูจติใจครูคาทอลกิ 

แผนงานตามมาตรฐานท่ี 1   2  3 4 5  
แผนงานหน่วยงาน  งานอภิบาล       ฝ่าย จิตตาภบิาล 

รายการ 
งบประมาณ 
ปี 2559 

ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

รายรับ     
-จากโรงเรียน 87,000 92,000 95,000 98,000 

รวม 87,000 92,000 95,000 98,000 
รายจ่าย     

1. ค่าวัสดุ      
-      

2. ค่าใช้สอย     
-ค่าลงทะเบียน 19,000 19,000 19,000 19,000 
-ค่าอาหารและที่พัก 32,000 33,500 35,000 36,500 
-ค่าเบด็เตลด็ 10,000 10,000 10,000 10,000 

3. ค่าตอบแทน     
-ค่าวิทยากร 5,000 6,000 7,000 8,000 
-ค่าท าบญุ 8,000 10,000 10,000 10,000 

4. ค่าพาหนะ     
-ค่าน้ ามันรถพาครูไปอบรม 13,000 13,500 14,000 14,500 

5. ค่าครุภัณฑ์     
-      

รวม 87,000 92,000 95,000 98,000 
 

  ลงชื่อ..........................................................  ลงชื่อ.......................................................... 
  (นางสมลักษณ์  บุญเพชร)                                                (นางสมลักษณ์  บุญเพชร) 

                            ผู้เสนองาน                                                       ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝา่ยจิตตาภิบาล 
 
                                         ผู้อนุมัต ิ

ลงชื่อ......................................................... 
     (เซอร์เรมอนด์  พเิศษศักดิ)์ 

       ผู้อ านวยการ 
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แบบแสดงประมาณคา่ใช้จ่ายงาน/กจิกรรม 
7.1.1.8  งาน/กิจกรรม   ฟื้นฟูจติใจผู้เรียนคาทอลิก 

แผนงานตามมาตรฐานท่ี 1   2  3 4 5  
แผนงานหน่วยงาน  งานอภิบาล       ฝ่าย จิตตาภบิาล 

รายการ 
งบประมาณ 
ปี 2559 

ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

รายรับ     
-จากโรงเรียน 30,000 32,700 35,800 38,700 

รวม 30,000 32,700 35,800 38,700 
รายจ่าย     

1. ค่าวัสดุ      
-ค่าอุปกรณก์ารจัดกิจกรรม 2,000 2,200 2,400 2,600 

2. ค่าใช้สอย     
-ค่าที่พักและอาหาร 15,000 16,000 17,000 18,000 
-ค่าเบด็เตลด็ 1,000 1,200 1,400 1,600 

3. ค่าตอบแทน     
-ค่าท าบญุ/บ ารุงสถานที ่ 5,000 5,000 5,000 5,000 
-ค่าตอบแทนวิทยากร 2,000 3,000 4,000 5,000 

4. ค่าพาหนะ     
-ค่าน้ ามันรถและค่าเช่ารถ 5,000 5,500 6,000 6,500 

5. ค่าครุภัณฑ์     
-      

รวม 30,000 32,700 35,800 38,700 
 
  ลงชื่อ............................................ ..............  ลงชื่อ.......................................................... 

  (นางสมลักษณ์  บุญเพชร)                                                (นางสมลักษณ์  บุญเพชร) 
                            ผู้เสนองาน                                                       ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝา่ยจิตตาภิบาล 
 
                                         ผู้อนุมัต ิ

ลงชื่อ......................................................... 
     (เซอร์เรมอนด์  พเิศษศักดิ)์ 

       ผู้อ านวยการ 
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แผนปฏิบัติการประจ าปี 2559   ฝ่ายจิตตาภิบาล                                                                    โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 
 

แบบแสดงประมาณคา่ใช้จ่ายงาน/กจิกรรม 
7.1.1.9  งาน/กิจกรรม   สอนค าสอนผู้เรียนคาทอลกิในตอนเช้า 

แผนงานตามมาตรฐานท่ี 1   2  3 4 5  
แผนงานหน่วยงาน  งานอภิบาล       ฝ่าย จิตตาภบิาล 

รายการ 
งบประมาณ 
ปี 2559 

ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

รายรับ     
-จากโรงเรียน 56,600 57,200 57,800 58,400 

รวม 56,600 57,200 57,800 58,400 

รายจ่าย     
1. ค่าวัสดุ      

-ค่าส่ือค าสอนวีดีทัศน ์ 5,500 11,000 11,500 12,000 
-ค่าอุปกรณจ์ัดท าเอกสาร 2,100 2,200 2,300 2,400 

2. ค่าใช้สอย     
-      

3. ค่าตอบแทน     
-ค่าตอบแทนครูค าสอน 14,000 14,000 14,000 14,000 
-ค่าวิทยฐานะ 30,000 30,000 30,000 30,000 

4. ค่าพาหนะ     
-      

5. ค่าครุภัณฑ์     
-ค่าล าโพงขยายเสียง 5,000 - - - 

รวม 56,600 57,200 57,800 58,400 

 
  ลงชื่อ..........................................................  ลงชื่อ.......................................................... 

  (นางสมลักษณ์  บุญเพชร)                                                (นางสมลักษณ์  บุญเพชร) 
                            ผู้เสนองาน                                                       ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝา่ยจิตตาภิบาล 
                                         ผู้อนุมัต ิ

ลงชื่อ......................................................... 
     (เซอร์เรมอนด์  พเิศษศักดิ)์ 

       ผูอ้ านวยการ 
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แบบแสดงประมาณคา่ใช้จ่ายงาน/กจิกรรม 
7.1.1.10  งาน/กิจกรรม   ส่งเสริมกระแสเรียก 

แผนงานตามมาตรฐานท่ี 1   2  3 4 5  
แผนงานหน่วยงาน  งานอภิบาล       ฝ่าย จิตตาภบิาล 

รายการ 
งบประมาณ 
ปี 2559 

ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

รายรับ     
-จากโรงเรียน 20,200 20,400 20,600 20,800 

รวม 20,200 20,400 20,600 20,800 
รายจ่าย     

1. ค่าวัสดุ      
-      

2. ค่าใช้สอย     
-ค่าลงทะเบียน 15,000 15,000 15,000 15,000 

3. ค่าตอบแทน     
-      

4. ค่าพาหนะ     
-ค่าพาหนะ 5,200 5,400 5,600 5,800 

5. ค่าครุภัณฑ์     
-      

รวม 20,200 20,400 20,600 20,800 
 
  ลงชื่อ..........................................................  ลงชื่อ.......................................................... 

  (นางสมลักษณ์  บุญเพชร)                                                (นางสมลักษณ์  บุญเพชร) 
                            ผู้เสนองาน                                                       ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝา่ยจิตตาภิบาล 
 
                                         ผู้อนุมัต ิ

ลงชื่อ......................................................... 
     (เซอร์เรมอนด์  พเิศษศักดิ)์ 

       ผู้อ านวยการ 
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แผนปฏิบัติการประจ าปี 2559   ฝ่ายจิตตาภิบาล                                                                    โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 
 

ล าดบัท่ี 2  แผนงานหน่วยงาน  งานแพร่ธรรม 
แผนงานตามโครงสร้าง ฝ่ายจิตตาภบิาล 
แผนงานตามมาตรฐาน   แผนงานด้านคุณภาพผู้เรียน  

 แผนงานด้านการจดัการศึกษา  
 แผนงานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
 แผนงานด้านอัตลักษณ์ (จติตาภบิาล)   
 แผนงานด้านมาตรการส่งเสริม 

ผู้รับผิดชอบ  นางสาวปรียานุช     รุจิพืช 
ตอบสนอง  พันธกิจท่ี  5    ยุทธศาสตร์ท่ี  6    กลยุทธ์ท่ี  - 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษา EDBA :  มาตรฐานท่ี  16   ตัวบ่งชี้/เกณฑ์หลกัท่ี   -    ร่วม  16.2 
 ประเด็นการพิจารณา/เกณฑ์ย่อยที่ หลกั..................ร่วม.................... 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษาโรงเรียน    : มาตรฐานท่ี...........ตัวบ่งชี้หลักท่ี............ร่วม................... 
                                 เกณฑ์ท่ี........................................................................................................ 

 วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย กิจกรรม/ข้ันตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 
(วัน/เดือน/ป)ี 

วัตถุประสงค์ 1. ข้ันวางแผน  

1. เพื่อให้สถานศึกษารู้สภาพ ปัญหา และ 1.1  แต่งตั้งคณะกรรมการการจดักจิกรรม พ.ค. 59 
ความต้องการงานแพร่ธรรม 1.2 ประชุมคณะท างานกรรมการจดักจิกรรม พ.ค. 59 
2. เพื่อให้สถานศึกษามกีารด าเนนิกจิกรรม 1.3 ประชุมชี้แจงการด าเนนิการจดักจิกรรม พ.ค. 59 
อบรมครูยุวธรรมทูต 1.4 ศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการ พ.ค. 59 
3. เพื่อให้สถานศึกษามกีารด าเนนิกจิกรรม การจัดกจิกรรม  
อบรมผู้เรียนยุวธรรมทูต 1.5 จัดท าค าส่ังการจัดกิจกรรมทั้งภายในและ พ.ค. 59 
4. เพื่อให้สถานศึกษามกีารด าเนนิกจิกรรม ภายนอก  
ชุมนุมยุวธรรมฑูต 1.6 จัดท าเอกสารทีเ่กี่ยวข้องกบัการจัด พ.ค. 59 
5. เพื่อใสถานศึกษาห้มกีารด าเนนิกจิกรรม กิจกรรม  

พระวาจาสู่ชีวิต   

6. เพื่อให้สถานศึกษามกีารด าเนนิกจิกรรม   

จัดท าหลกัสูตรและแผนการเรียนวิชา   

คริสตศาสนา   

7. เพื่อให้สถานศึกษามกีารด าเนนิกจิกรรม   

ส่งเสริมพัฒนาและอบรมครูผู้สอนคริสต ์   

ศาสนา   

8. เพื่อให้สถานศึกษามกีารด าเนนิกจิกรรม   

จัดบรรยากาศคาทอลิก   
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 วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย กิจกรรม/ข้ันตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 
(วัน/เดือน/ป)ี 

9. เพื่อให้สถานศึกษามกีารด าเนนิกจิกรรม   

สมโภชนักบญุเปโตรและนักบญุเปาโล   

อัครสาวก   

10. เพื่อให้สถานศกึษามีการด าเนิน   

กิจกรรมสมโภชแม่พระรบั    

11. เพื่อให้สถานศกึษามีการด าเนิน   

กิจกรรมงานวันพระคัมภีร ์   

12. เพื่อให้สถานศกึษามีการด าเนิน   

กิจกรรมฉลองพระคริสตสมภพ   

13. เพื่อให้สถานศกึษามีการด าเนิน   

กิจกรรมฉลองศาสนนามคณุพ่อ/มาเซอร ์   

14. เพื่อให้สถานศกึษามีการด าเนิน   

กิจกรรมงานฉลองอ่ืนๆ   

   

   
เป้าหมายเชิงปรมิาณ 2. ข้ันด าเนินการ (ภาระงานประจ า/ภาระงาน  

ครูผู้สอนจ านวน 67คน   ร่วม/โครงการ)  

ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 -  ผู้เรียนชั้น 2.1 ภาระงานประจ า  

มัธยมศึกษาปีที่ 3   จ านวน 1,070 คน 1)กิจกรรมอบรมครูยุวธรรมทูต ตลอดปีการศึกษา 
 2)กิจกรรมอบรมผู้เรียนยุวธรรมทูต ตลอดปีการศึกษา 
 3)กิจกรรมชุมนุมยุวธรรมทูต ม.ค. 60 
 4)กิจกรรมพระวาจาสู่ชีวิต ตลอดปีการศึกษา 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 5)กิจกรรมจัดท าหลักสูตรและแผนการเรยีน เม.ย 59 

1.สถานศึกษา มีการด าเนินกิจกรรมอบรม วิชาคริสต์ศาสนา  

ครูยุวธรรมทูตอย่างมีคณุภาพ 6)กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาและอบรมครูผู้สอน ตลอดปีการศึกษา 

2.สถานศึกษา มีการด าเนินกิจกรรมอบรม คริสต์ศาสนา  

ผู้เรียนยุวธรรมทูตอย่างมีคณุภาพ 7)กิจกรรมจัดบรรยากาศคาทอลิก ตลอดปีการศึกษา 

3. สถานศกึษามีการด าเนินกิจกรรมชุมนุม 8)กิจกรรมสมโภชนักบญุเปโตรและนักบุญ มิ.ย.59 

ยุวธรรมทูตอย่างมีประสิทธิภาพ เปาโลอัครสาวก  

4. สถานศกึษามีการด าเนินกิจกรรมพระ 9)กิจกรรมสมโภชแม่พระรับเกียรติยกขึ้น ส.ค.59 

วาจาสูช่ีวิตอย่างมีประสิทธิภาพ สวรรค์  
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 วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย กิจกรรม/ข้ันตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 
(วัน/เดือน/ป)ี 

5. สถานศกึษามีการด าเนินกิจกรรมจัดท า กิจกรรมเตรียมตัวเพื่อรับศีลมหาสน กิจกรรมเตรียมตัวเพื่อรับศีลมหาสนิทและศีล 10)กิจกรรมงานวันพระคัมภีร ์ ธ.ค.59 

หลักสูตรและแผนการเรียนวิชา     11)กิจกรรมฉลองพระคริสตสมภพ ธ.ค.59 

คริสตศาสนาอย่างมีคณุภาพ 12)กิจกรรมฉลองศาสนนามคุณพ่อ/มาเซอร ์ ธ.ค.59 – ม.ค.60 

6. สถานศกึษามีการด าเนินกิจกรรม 13)กิจกรรมงานฉลองอ่ืนๆ ตลอดปีการศึกษา 

ส่งเสริมพัฒนาและอบรมครูผู้สอน 2.2ภาระงานตาม  ตบช/เกณฑ์ (ใบงานที่ 2)  

คริสต์ศาสนาอย่างมีประสิทธิภาพ -  

7.สถานศึกษามีการด าเนนิกิจกรรมจัด 2.3 ภาระงานร่วม (ใบงานที่ 5)  

บรรยากาศคาทอลิกอย่างมีประสิทธิภาพ 1.สถานศึกษามีกระบวนการด าเนนิการ  

8.สถานศึกษามีการด าเนนิกิจกรรมสมโภช และจัดกจิกรรมพัฒนาคุณภาพ  

นักบุญเปโตรและนักบญุเปาโลอัครสาวก ด้านอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก(16.2)  

อย่างมีประสิทธิภาพ   

9.สถานศึกษามีการด าเนนิกิจกรรมสมโภช 2.4โครงการ (ใบงานที่ 6)  

แม่พระรับเกยีรติยกขึน้สวรรค์อย่างม ี -  

ประสิทธิภาพ 2.5โครงการตามแผนพัฒนาฯ  

10.สถานศึกษามีการด าเนินกิจกรรมงาน  -  

วันพระคัมภีร์ อย่างมีประสิทธิภาพ    

11.สถานศึกษามีการด าเนินกิจกรรมฉลอง   

พระคริสตสมภพอย่างมีประสิทธิภาพ 3.  ข้ันตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล  

12. สถานศึกษามีการด าเนินกิจกรรม 3.1 ตรวจสอบ ติดตามการด าเนนิงานตาม ทุกครั้งเมื่อ 
ฉลองศาสนนามคุณพ่อ/มาเซอร ์ แผนงาน สิ้นสุดกิจกรรม 
อย่างมีคุณภาพ 3.2 ปรับปรุงแก้ไข การด าเนินงานที่ยงัไม่  
13.สถานศึกษามีการด าเนินกิจกรรมงาน สมบูรณ ์  
ฉลองอ่ืนๆอย่างมีคุณภาพ 3.3 ประเมินผลการจัดกิจกรรม มี.ค.60 
   
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 4. ข้ันสรุป/รายงาน/ปรบัปรุง/พัฒนา  

1.ครูคาทอลิกร้อยละ 88 ร่วมกิจกรรม 4.1 สรุปผลการปฏิบัติกิจกรรมตามแผนงาน มี.ค.60 
อบรมครูยุวธรรมทูต 4.2 จัดท ารายงานผลการด าเนินงานของ มี.ค. 60 
2.ผู้เรียนคาทอลิกร้อยละ 88 ร่วมกิจกรรม หน่วยงาน  
อบรมผู้เรียนยุวธรรมทูต 4.3 น าผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนา มี.ค. 60 
3.ผู้เรียนคาทอลิกร้อยละ 88 ร่วมกิจกรรม ในปีการศกึษาต่อไป  

ชุมนุมยุวธรรมทูต   
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 วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย กิจกรรม/ข้ันตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 
(วัน/เดือน/ป)ี 

4.ผู้เรียนร้อยละ 88 ร่วมกิจกรรมพระวาจา   

สู่ชีวิต   

5.ครูผู้สอนวิชาคริสตศาสนาร้อยละ 88    

ร่วมกิจกรรมจัดท าหลกัสูตรและแผนการ   

เรียนวิชาคริสตศาสนา   

6.ครูผู้สอนวิชาคริสต์ศาสนาร้อยละ 88   

ร่วมกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาและอบรม   

ครูผู้สอนคริสตศาสนา    

7.ครูผู้สอนและผู้เรียนร้อยละ 88   

ร่วมกิจกรรมจัดบรรยากาศคาทอลิก   

8.ครูผู้สอนและผู้เรียนร้อยละ 88 ร่วม   

กิจกรรมสมโภชนักบญุเปโตรและ   

นักบุญเปาโลอัครสาวก   

9.ครูผู้สอนและผู้เรียนร้อยละ 88 ร่วม   

กิจกรรมสมโภชแม่พระรบัเกยีรติยกขึ้น   
 สวรรค์   
10.ครูผู้สอนและผู้เรียนร้อยละ 88 ร่วม   
กิจกรรมงานวันพระคัมภีร์    
11.ครูผู้สอนและผู้เรียนร้อยละ 88 ร่วม   
กิจกรรมฉลองพระคริสตสมภพ   

12.ครูผู้สอนและผู้เรียนร้อยละ 88 ร่วม   

กิจกรรมฉลองศาสนนามคณุพ่อ/มาเซอร ์   

13.ครูผู้สอนและผู้เรียนร้อยละ 88 ร่วม   

กิจกรรมงานฉลองอ่ืนๆ   

   
เคร่ืองมือการติดตาม/ประเมินผล   
- แบบประเมินการเข้าร่วมิจกรรม   
- แบบสรุปการประเมินเข้าร่วมกจิกรรม   
- รายงานสรุปผลการด าเนนิงานตาม   

กิจกรรม   
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แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่ายหน่วยงาน 
6.1.2 แผนงานหน่วยงาน  งานแพร่ธรรม  ฝ่ายจิตตาภบิาล 

ล าดบั
ท่ี 

รายการ 
แผนงาน
ตาม

มาตรฐาน 

จ านวนเงิน 
ประเภท

งบประมาณ บาท ส.ต. 

1. กิจกรรมอบรมครูยุวธรรมทูต 4 3,500 - พัฒนา 

2. กิจกรรมอบรมผู้เรียนยุวธรรมทูต 4 12,500 - พัฒนา 

3. กิจกรรมชุมนุมยุวธรรมทูต 4 6,300 - ด าเนินการ 

4.  กิจกรรมพระวาจาสู่ชีวิต 4 11,200 - ด าเนินการ 
5. กิจกรรมจัดท าหลักสูตรและแผนการเรียนวิชา 4 4,700 - ด าเนินการ 
 คริสตศาสนา     

6. กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาและอบรมครูผู้สอน 4 21,000 - ด าเนินการ 
 คริสตศาสนา     

7. กิจกรรมจัด าเนินการดบรรยากาศคาทอลิก 4 21,000 - ด าเนินการ 
8. กิจกรรมสมโภชนักบญุเปโตรและนักบุญเปาโล 4 11,300 - ด าเนินการ 
 อัครสาวก     

9. กิจกรรมสมโภชแม่พระรบัเกยีรติยกขึ้นสวรรค ์ 4 11,800 - ด าเนินการ 
10. กิจกรรมงานวันพระคัมภีร์  4 10,700 - ด าเนินการ 
11. กิจกรรมฉลองพระคริสตสมภพ 4 20,400 - ด าเนินการ 
12. กิจกรรมฉลองศาสนนามคณุพ่อ/มาเซอร ์ 4 58,100 - ด าเนินการ 
13. กิจกรรมงานฉลองอ่ืนๆ 4 12,000 - ด าเนินการ 

รวมประมาณการค่าใช้จา่ย 
(สองแสนสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) 

 
204,500 - 

 

สรุปประเภทงบประมาณ 
 ด าเนินการ  188,500บาท  งบลงทุน-บาท  งบพัฒนา  16,000  บาท  

 
           ลงชื่อ......................................................  ลงชื่อ.......................................................... 
                         (นางสาวปรียานุช  รุจิพชื)                                 (นางสมลักษณ์  บญุเพชร)  

                                    ผู้เสนองาน                                           ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายจิตตาภิบาล 

                                         ผู้อนุมัต ิ
ลงชื่อ......................................................... 

       (เซอร์เรมอนด์  พเิศษศกัดิ)์ 
     ผู้อ านวยการ 
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แบบแสดงประมาณคา่ใช้จ่ายงาน/กจิกรรม 
7.1.2.1  งาน/กิจกรรม   อบรมครูยุวธรรมทูต 

แผนงานตามมาตรฐานท่ี 1   2  3 4 5  
แผนงานหน่วยงาน  งานแพร่ธรรม    ฝ่าย จติตาภิบาล 

รายการ 
งบประมาณ 
ปี 2559 

ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

รายรับ     
-จากโรงเรียน 3,500 4,000 4,500 5,000 

รวม 3,500 4,000 4,500 5,000 
รายจ่าย     

1. ค่าวัสดุ      
-      

2. ค่าใช้สอย     
-ค่าลงทะเบียน 2,500 3,000 3,500 4,000 

3. ค่าตอบแทน     
-      

4. ค่าพาหนะ     
-ค่าพาหนะ 1,000 1,000 1,000 1,000 

5. ค่าครุภัณฑ์     
-      

รวม 3,500 4,000 4,500 5,000 
 
 

  ลงชื่อ..........................................................  ลงชื่อ.......................................................... 
  (นางสาวกรกช  กิจบ ารุง)                                                (นางสมลักษณ์  บุญเพชร) 

                        ผู้เสนองาน                                               ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายจติตาภิบาล 
 
                                         ผู้อนุมัต ิ

ลงชื่อ......................................................... 
     (เซอร์เรมอนด์  พเิศษศักดิ)์ 

       ผู้อ านวยการ 
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แบบแสดงประมาณคา่ใช้จ่ายงาน/กจิกรรม 
7.1.2.2  งาน/กิจกรรม   อบรมผู้เรียนยุวธรรมทูต 

แผนงานตามมาตรฐานท่ี 1   2  3 4 5  
แผนงานหน่วยงาน  งานแพร่ธรรม    ฝ่าย จติตาภิบาล 

รายการ 
งบประมาณ 
ปี 2559 

ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

รายรับ     
-จากโรงเรียน 12,500 13,000 13,500 14,000 

รวม 12,500 13,000 13,500 14,000 
รายจ่าย     

1. ค่าวัสดุ      
-      

2. ค่าใช้สอย     
-ค่าลงทะเบียน 10,500 11,000 11,500 12,000 

3. ค่าตอบแทน     
-      

4. ค่าพาหนะ     
-ค่าพาหนะ 2,000 2,000 2,000 2,000 

5. ค่าครุภัณฑ์     
-      

รวม 12,500 13,000 13,500 14,000 
 
 

ลงชื่อ..........................................................  ลงชื่อ.......................................................... 
  (นางสาวกรกช  กิจบ ารุง)                                                (นางสมลักษณ์  บุญเพชร) 

                        ผู้เสนองาน                                                ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายจติตาภิบาล 
 
                                        ผู้อนุมัต ิ

ลงชื่อ......................................................... 
     (เซอร์เรมอนด์  พเิศษศักดิ)์ 

       ผู้อ านวยการ 
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แบบแสดงประมาณคา่ใช้จ่ายงาน/กจิกรรม 
7.1.2.3  งาน/กิจกรรม   ชมุนุมยุวธรรมทูต 

แผนงานตามมาตรฐานท่ี 1   2  3 4 5  
แผนงานหน่วยงาน  งานแพร่ธรรม    ฝ่าย จติตาภิบาล 

รายการ 
งบประมาณ 
ปี 2559 

ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

รายรับ     
-จากโรงเรียน 6,300 6,600 6,900 7,200 

รวม 6,300 6,600 6,900 7,200 

รายจ่าย     
1. ค่าวัสดุ      

-ค่าอุปกรณใ์นการจัดกจิกรรม/ค่าเข็มที่ระลึก 900 1,000 1,100 1,200 
2. ค่าใช้สอย     

-ค่าอาหาร 3,100 3,200 3,300 3,400 
-ค่าเบด็เตลด็ 300 400 500 600 

3. ค่าตอบแทน     
-      

4. ค่าพาหนะ     
-ค่าพาหนะ 2,000 2,000 2,000 2,000 

5. ค่าครุภัณฑ์     
-      

รวม 6,300 6,600 6,900 7,200 

  

 ลงชื่อ..........................................................  ลงชื่อ.......................................................... 
  (นางสาวกรกช  กิจบ ารุง)                                                (นางสมลักษณ์  บุญเพชร) 

                        ผู้เสนองาน                                                ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายจติตาภิบาล 
 
                                         ผู้อนุมัต ิ

ลงชื่อ.........................................................  
     (เซอร์เรมอนด์  พเิศษศักดิ)์ 

                                                                       ผู้อ านวยการ 
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แบบแสดงประมาณคา่ใช้จ่ายงาน/กจิกรรม 
7.1.2.4  งาน/กิจกรรม  พระวาจาสู่ชวีิต 

แผนงานตามมาตรฐานท่ี 1   2  3 4 5  
แผนงานหน่วยงาน  งานแพร่ธรรม    ฝ่าย จติตาภิบาล 

รายการ 
งบประมาณ 
ปี 2559 

ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

รายรับ     
-จากโรงเรียน 11,200 11,800 12,400 13,000 

รวม 11,200 11,800 12,400 13,000 
รายจ่าย     

1. ค่าวัสดุ      
-ค่าจัดท าสมุดบนัทึกพระวาจา 6,100 6,400 6,700 7,000 
-ค่าจัดท าลูกเต๋าพระวาจา 2,200 2,300 2,400 2,500 
-ค่าจัดท าค าถามเกี่ยวกบัความเชื่อคาทอลิก 400 500 600 700 
-ค่าของรางวัลในการจัดกจิกรรม 2,500 2,600 2,700 2,800 

2. ค่าใช้สอย     
-      

3. ค่าตอบแทน     
-      

4. ค่าพาหนะ     
-      

5. ค่าครุภัณฑ์     
-      

รวม 11,200 11,800 12,400 13,000 
 

  ลงชื่อ..........................................................  ลงชื่อ.......................................................... 
  (นางสาวกรกช  กิจบ ารุง)                                                (นางสมลักษณ์  บุญเพชร) 

                        ผู้เสนองาน                                               ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายจติตาภิบาล 
                                          ผู้อนุมัต ิ

ลงชื่อ......................................................... 
     (เซอร์เรมอนด์  พเิศษศักดิ)์ 

                                                                       ผู้อ านวยการ 
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แบบแสดงประมาณคา่ใช้จ่ายงาน/กจิกรรม 
7.1.2.5  งาน/กิจกรรม   จดัท าหลกัสตูรและแผนการเรียนวิชาคริสตศ์าสนา 

แผนงานตามมาตรฐานท่ี 1   2  3 4 5  
แผนงานหน่วยงาน  งานแพร่ธรรม    ฝ่าย จติตาภิบาล 

รายการ 
งบประมาณ 
ปี 2559 

ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

รายรับ     
-จากโรงเรียน 4,700 5,400 6,100 6,800 

รวม 4,700 5,400 6,100 6,800 
รายจ่าย     

1. ค่าวัสดุ      
-ค่าอุปกรณใ์นการจัดท าแผนการเรยีนวิขาคริสต ์ 1,700 1,900 2,100 2,300 
ศาสนา     
-ค่าส่ือการสอน วีดีทัศน์ วิชาคริสต์ศาสนา 3,000 3,500 4,000 4,500 

2. ค่าใช้สอย     
-      

3. ค่าตอบแทน     
-      

4. ค่าพาหนะ     
-      

5. ค่าครุภัณฑ์     
-      

รวม 4,700 5,400 6,100 6,800 
 
  ลงชื่อ............ ..............................................  ลงชื่อ.......................................................... 

  (นางสาวปรียานชุ  รุจิพชื)                                               (นางสมลักษณ์  บุญเพชร) 
                           ผู้เสนองาน                                                     ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายจิตตาภิบาล 
 
                                         ผู้อนุมัต ิ

ลงชื่อ......................................................... 
     (เซอร์เรมอนด์  พเิศษศักดิ)์ 

      ผู้อ านวยการ 
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แบบแสดงประมาณคา่ใช้จ่ายงาน/กจิกรรม 
7.1.2.6  งาน/กิจกรรม   ส่งเสริมพัฒนาและอบรมครูผู้สอนคริสต์ศาสนา 

แผนงานตามมาตรฐานท่ี 1   2  3 4 5  
แผนงานหน่วยงาน  งานแพร่ธรรม    ฝ่าย จติตาภิบาล 

รายการ 
งบประมาณ 
ปี 2559 

ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

รายรับ     
-จากโรงเรียน 21,000 21,500 22,000 22,500 

รวม 21,000 21,500 22,000 22,500 
รายจ่าย     

1. ค่าวัสดุ      
-      

2. ค่าใช้สอย     
-ค่าลงทะเบียน 18,000 18,500 19,000 19,500 

3. ค่าตอบแทน     
-      

4. ค่าพาหนะ     
-ค่าพาหนะ 3,000 3,000 3,000 3,000 

5. ค่าครุภัณฑ์     
-      

รวม 21,000 21,500 22,000 22,500 
 
ลงชื่อ..........................................................  ลงชื่อ.......................................................... 

  (นางสาวปรียานชุ  รุจิพชื)                                               (นางสมลักษณ์  บุญเพชร) 
                           ผู้เสนองาน                                                     ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายจิตตาภิบาล 
 
                                          ผู้อนุมัต ิ

ลงชื่อ......................................................... 
     (เซอร์เรมอนด์  พเิศษศักดิ)์ 

     ผู้อ านวยการ 
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แผนปฏิบัติการประจ าปี 2559   ฝ่ายจิตตาภิบาล                                                                    โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 
 

แบบแสดงประมาณคา่ใช้จ่ายงาน/กจิกรรม 
7.1.2.7  งาน/กิจกรรม   จดับรรยากาศคาทอลิก 

แผนงานตามมาตรฐานท่ี 1   2  3 4 5  
แผนงานหน่วยงาน  งานแพร่ธรรม    ฝ่าย จติตาภิบาล 

รายการ 
งบประมาณ 
ปี 2559 

ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

รายรับ     
-จากโรงเรียน 21,000 22,000 23,000 24,000 

รวม 21,000 22,000 23,000 24,000 
รายจ่าย     

1. ค่าวัสดุ      
-ค่าตกแต่งสถานที่ บริเวณโรงเรียน 10,500 11,000 11,500 12,000 
-ค่าวัสดุอุปกรณใ์นการท าเอกสาร 2,100 2,200 2,300 2,400 
-ค่าจัดนิทรรศการ 8,400 8,800 92,00 96,00 

2. ค่าใช้สอย     
-      

3. ค่าตอบแทน     
-      

4. ค่าพาหนะ     
-      

5. ค่าครุภัณฑ์     
-      

รวม 21,000 22,000 23,000 24,000 
   
ลงชื่อ..........................................................  ลงชื่อ.......................................................... 

  (นางสาวปรียานชุ  รุจิพชื)                                               (นางสมลักษณ์  บุญเพชร) 
                           ผู้เสนองาน                                                     ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายจิตตาภิบาล 
 
                                              ผู้อนุมัติ 

ลงชื่อ......................................................... 
     (เซอร์เรมอนด์  พเิศษศักดิ)์ 

          ผู้อ านวยการ 
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แผนปฏิบัติการประจ าปี 2559   ฝ่ายจิตตาภิบาล                                                                    โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 
 

แบบแสดงประมาณคา่ใช้จ่ายงาน/กจิกรรม 
7.1.2.8  งาน/กิจกรรม  สมโภชนักบุญเปโตรและนักบุญเปาโลอัครสาวก 

แผนงานตามมาตรฐานท่ี 1   2  3 4 5  
แผนงานหน่วยงาน  งานแพร่ธรรม    ฝ่าย จติตาภิบาล 

รายการ 
งบประมาณ 
ปี 2559 

ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

รายรับ     
-จากโรงเรียน 11,300 12,100 12,900 13,700 

รวม 11,300 12,100 12,900 13,700 
รายจ่าย     

1. ค่าวัสดุ      
-ค่าดอกไม้/พวงมาลัย 3,500 4,000 4,500 5,000 
-ค่าวัสดุอุปกรณใ์นการจัดท ากิจกรรม 1,100 1,200 1,300 1,400 
-ค่าของรางวัลในการท ากิจกรรม 2,100 2,200 2,300 2,400 
-ค่าจัดนิทรรศการ 1,600 1,700 1,800 1,900 

2. ค่าใช้สอย     
-ค่าเบด็เตลด็ 500 500 500 500 

3. ค่าตอบแทน     
-ค่าตอบแทนพระสงฆป์ระธานในพิธ ี 2,000 2,000 2,000 2,000 
-ค่าตอบแทนนักดนตร ี 500 500 500 500 

4. ค่าพาหนะ     
-      

5. ค่าครุภัณฑ์     
-      

รวม 11,300 12,100 12,900 13,700 
 
  ลงชื่อ..........................................................  ลงชื่อ.......................................................... 

  (นางสาวจันจิรา  พันธุ์สมบตัิ)                                                (นางสมลักษณ์  บุญเพชร) 
                              ผู้เสนองาน                                                       ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝา่ยจิตตาภิบาล 
                                         ผู้อนุมัติ 

ลงชื่อ......................................................... 
(เซอร์เรมอนด์  พิเศษศกัดิ)์ 

ผู้อ านวยการ 
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แผนปฏิบัติการประจ าปี 2559   ฝ่ายจิตตาภิบาล                                                                    โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 
 

แบบแสดงประมาณคา่ใช้จ่ายงาน/กจิกรรม 
7.1.2.9  งาน/กิจกรรม   สมโภชแมพ่ระรับเกยีรติยกขึน้สวรรค์ 

แผนงานตามมาตรฐานท่ี 1   2  3 4 5  
แผนงานหน่วยงาน  งานแพร่ธรรม    ฝ่าย จติตาภิบาล 

รายการ 
งบประมาณ 
ปี 2559 

ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

รายรับ     
-จากโรงเรียน 11,800 12,100 12,400 12,700 

รวม 11,800 12,100 12,400 12,700 
รายจ่าย     

1. ค่าวัสดุ      
-ค่าของถวาย 1000 1000 1000 1000 
-ค่าพวงมาลัย 500 500 500 500 
-ค่าวัสดุอุปกรณใ์นการจัดท ากิจกรรม 500 500 500 500 
-ค่าดอกไม้บุษบกและพระแทน่ 4,700 4,900 5,100 5,300 
-ค่าดอกไม้ส าหรับนกัเรยีนถวายแมพ่ระ 2,100 2,200 2,300 2,400 

2. ค่าใช้สอย     
-ค่าเบด็เตลด็ 500 500 500 500 

3. ค่าตอบแทน     
-ค่าตอบแทนพระสงฆป์ระธานในพิธ ี 2,000 2,000 2,000 2,000 
-ค่าตอบแทนนักดนตร ี 500 500 500 500 

4. ค่าพาหนะ     
-      

5. ค่าครุภัณฑ์     
-      

รวม 11,800 12,100 12,400 12,700 
  ลงชื่อ..........................................................  ลงชือ่.......................................................... 

  (นางสาวปรียานุช  รุจิพชื)                                               (นางสมลักษณ์  บุญเพชร) 
                           ผู้เสนองาน                                                     ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายจิตตาภิบาล 
                                               

 
 
 
 

      ผู้อนุมัติ 
ลงชื่อ......................................................... 

     (เซอร์เรมอนด์  พเิศษศักดิ)์  
ผู้อ านวยการ 

 



40 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปี 2559   ฝ่ายจิตตาภิบาล                                                                    โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 
 

แบบแสดงประมาณคา่ใช้จ่ายงาน/กจิกรรม 
7.1.2.10  งาน/กิจกรรม   งานวันพระคัมภีร์ 

แผนงานตามมาตรฐานท่ี 1   2  3 4 5  
แผนงานหน่วยงาน  งานแพร่ธรรม    ฝ่าย จติตาภิบาล 

รายการ 
งบประมาณ 
ปี 2559 

ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

รายรับ     
-จากโรงเรียน 10,700 11,400 12,100 12,800 

รวม 10,700 11,400 12,100 12,800 
รายจ่าย     

1. ค่าวัสดุ      
-ค่าไวนิลประชาสัมพนัธ์งานส่วนกลาง 1,100 1,200 1,300 1,400 
-ค่าวัสดุอุปกรณใ์นการจัดท ากิจกรรม 1,700 1,900 2,100 2,300 
-ค่าของรางวัลในการจัดกจิกรรม 3,200 3,400 3,600 3,800 
-ค่าจัดนิทรรศการ 1,700 1,900 2,100 2,300 

2. ค่าใช้สอย     
-      

3. ค่าตอบแทน     
-ค่าตอบแทนวิทยากร 2,000 2,000 2,000 2,000 

4. ค่าพาหนะ     
-ค่าพาหนะ 1,000 1,000 1,000 1,000 

5. ค่าครุภัณฑ์     
-      

รวม 10,700 11,400 12,100 12,800 
            

  ลงชื่อ..........................................................              ลงชื่อ.......................................................... 
  (นางสาวปรียานชุ  รุจิพชื)                                               (นางสมลักษณ์  บุญเพชร) 

                           ผู้เสนองาน                                                     ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายจิตตาภิบาล 
                                         ผู้อนุมัต ิ

ลงชื่อ......................................................... 
     (เซอร์เรมอนด์  พเิศษศักดิ)์ 

          ผู้อ านวยการ 
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แผนปฏิบัติการประจ าปี 2559   ฝ่ายจิตตาภิบาล                                                                    โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 
 

แบบแสดงประมาณคา่ใช้จ่ายงาน/กจิกรรม 
7.1.2.11  งาน/กิจกรรม   ฉลองพระคริสตสมภพ 

แผนงานตามมาตรฐานท่ี 1   2  3 4 5  
แผนงานหน่วยงาน  งานแพร่ธรรม    ฝ่าย จติตาภิบาล 

รายการ 
งบประมาณ 
ปี 2559 

ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

รายรับ     
-จากโรงเรียน 20,400 20,800 21,200 21,600 

รวม 20,400 20,800 21,200 21,600 
รายจ่าย     

1. ค่าวัสดุ      
-ค่าพวงมาลัย 500 500 500 500 
-ค่าของถวาย 1,000 1,000 1,000 1,000 
-ค่าดอกไม้ตกแต่งพระแท่น 3,200 3,400 3,600 3,800 
-ค่าตกแต่งสถานที่ เสริมสร้างบรรยากาศบริเวณ 3,000 3,000 3,000 3,000 
โรงเรียน     
-ค่าชุดการแสดง 5,000 5,400 5,600 5,800 
-ค่าจัดท าตกแต่งเวท ี 2,000 2,000 2,000 2,000 
-ค่าของที่ระลึกอวยพรสถานทีใ่กลเ้คียง 4,000 4,000 4,000 4,000 

2. ค่าใช้สอย     
-ค่าอาหารนักแสดง 700 500 500 500 
-ค่าซักรดีเสื้อผ้า 500 500 500 500 

3. ค่าตอบแทน     
-ค่าตอบแทนนักดนตร ี 500 500 500 500 

4. ค่าพาหนะ     
5. ค่าครุภัณฑ์     

รวม 20,400 20,800 21,200 21,600 
 
  ลงชื่อ..........................................................              ลงชื่อ.......................................................... 

  (นางสาวปรียานชุ  รุจิพชื)                                               (นางสมลักษณ์  บุญเพชร) 
                        ผู้เสนองาน                                                     ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายจิตตาภิบาล 
                                               

 

       ผู้อนุมัติ 
ลงชื่อ......................................................... 

     (เซอร์เรมอนด์  พเิศษศักดิ)์ 
          ผู้อ านวยการ 
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แผนปฏิบัติการประจ าปี 2559   ฝ่ายจิตตาภิบาล                                                                    โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 
 

แบบแสดงประมาณคา่ใช้จ่ายงาน/กจิกรรม 
7.1.2.12  งาน/กิจกรรม  ฉลองศาสนนามคุณพ่อ/มาเซอร์ 

แผนงานตามมาตรฐานท่ี 1   2  3 4 5  
แผนงานหน่วยงาน  งานแพร่ธรรม    ฝ่าย จติตาภิบาล 

รายการ 
งบประมาณ 
ปี 2559 

ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

รายรับ     
-จากโรงเรียน 58,100 58,200 58,300 58,400 

รวม 58,100 58,200 58,300 58,400 
รายจ่าย     

1. ค่าวัสดุ      
-ค่าพวงมาลัย / ดอกไม ้ 1,500 1,500 1,500 1,500 
-ค่าวัสดุในการจัดท าพิธีการ 600 700 800 900 
-ค่าของขวัญฉลองศาสนนามคุณพ่อ /มาเซอร ์ 6,000 6,000 6,000 6,000 

2. ค่าใช้สอย     
-      

3. ค่าตอบแทน     
-ฉลองศาสนนามคณุพ่อและมาเซอร์ 50,000 50,000 50,000 50,000 

4. ค่าพาหนะ     
-      

5. ค่าครุภัณฑ์     
-      

รวม 58,100 58,200 58,300 58,400 
 
ลงชื่อ..........................................................  ลงชื่อ.......................................................... 

  (นางสมลักษณ์  บุญเพชร)                                                (นางสมลักษณ์  บุญเพชร) 
                            ผู้เสนองาน                                                       ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝา่ยจิตตาภิบาล 
 
                                         ผู้อนุมัต ิ

ลงชื่อ......................................................... 
     (เซอร์เรมอนด์  พเิศษศักดิ)์  

       ผู้อ านวยการ 
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แผนปฏิบัติการประจ าปี 2559   ฝ่ายจิตตาภิบาล                                                                    โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 
 

แบบแสดงประมาณคา่ใช้จ่ายงาน/กจิกรรม 
7.1.2.13  งาน/กิจกรรม   งานฉลองอ่ืนๆ 

แผนงานตามมาตรฐานท่ี 1   2  3 4 5  
แผนงานหน่วยงาน  งานแพร่ธรรม    ฝ่าย จติตาภิบาล 

รายการ 
งบประมาณ 
ปี 2559 

ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

รายรับ     
-จากโรงเรียน 12,000 12,500 13,000 13,500 

รวม 12,000 12,500 13,000 13,500 
รายจ่าย     

1. ค่าวัสดุ      
-ค่าของถวาย 1,200 1,400 1,600 1,800 
-ค่าพวงมาลัย 500 500 500 500 
-ค่าวัสดุอุปกรณใ์นการจัดท ากิจกรรม 500 500 500 500 
-ค่าดอกไม ้ 4,700 4,900 5,100 5,300 
-ค่ากิจกรรม/ นิทรรศการ 2,100 2,200 2,300 2,400 

2. ค่าใช้สอย     
-ค่าเบด็เตลด็ 500 500 500 500 

3. ค่าตอบแทน     
-ค่าตอบแทนพระสงฆป์ระธานในพิธ ี 2,000 2,000 2,000 2,000 
-ค่าตอบแทนนักดนตร ี 500 500 500 500 

4. ค่าพาหนะ     
-      

5. ค่าครุภัณฑ์     
-      

รวม 12,000 12,500 13,000 13,500 
     

       ลงชื่อ...................................................                     ลงชื่อ.......................................................... 
      (นางสาวปรียานุช  รุจิพชื)                                               (นางสมลักษณ์  บุญเพชร) 

                           ผู้เสนองาน                                                     ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายจิตตาภิบาล 
                                               

 
 

                ผู้อนุมัติ 
ลงชื่อ......................................................... 

     (เซอร์เรมอนด์  พเิศษศักดิ)์ 
                                             ผู้อ านวยการ 
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แผนปฏิบัติการประจ าปี 2559   ฝ่ายจิตตาภิบาล                                                                    โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 
 

ล าดบัท่ี 3  แผนงานหน่วยงาน  งานศาสนสมัพันธ ์
แผนงานตามโครงสร้าง  ฝ่ายจิตตาภบิาล 
แผนงานตามมาตรฐาน   แผนงานด้านคุณภาพผู้เรียน  

 แผนงานด้านการจดัการศึกษา  
 แผนงานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
 แผนงานด้านอัตลักษณ์ (จติตาภบิาล)   
 แผนงานด้านมาตรการส่งเสริม 

ผู้รับผิดชอบ  นางสาวแอมรา   วงศ์ค าขาว 
ตอบสนอง  พันธกิจท่ี  5    ยุทธศาสตร์ท่ี  6    กลยุทธ์ท่ี  - 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษา EDBA :  มาตรฐานท่ี  16   ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ หลกัท่ี   16.3   ร่วม 
..........ประเด็นการพิจารณา/เกณฑ์ย่อยที่ หลัก..................ร่วม……….................... 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษาโรงเรียน    : มาตรฐานท่ี...........ตัวบ่งชี้หลักท่ี............ร่วม.................                      
เกณฑ์ท่ี.................................................................................................... 

 วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย กิจกรรม/ข้ันตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 
(วัน/เดือน/ป)ี 

วัตถุประสงค์ 1. ข้ันวางแผน  

1. เพื่อให้สถานศึกษามกีารด าเนนิกจิกรรม 1.1  แต่งตั้งคณะกรรมการการจดักจิกรรม พ.ค. 59 
วิถีธรรมริมฝั่งเจ้าพระยา 1.2  ประชุมคณะท างานกรรมการจดักิจกรรม พ.ค. 59 
2. เพื่อให้สถานศึกษามกีารด าเนนิ 1.3  ประชุมชี้แจงการด าเนนิการจัดกิจกรรม พ.ค. 59 
กิจกรรมศาสนสัมพันธ์ร่วมกับหน่วยงาน 1.4  ศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการ พ.ค. 59 
ภายนอก การจัดกจิกรรม  
3. เพื่อให้สถานศึกษามกีารด าเนนิกจิกรรม 1.5  จัดท าค าส่ังการจัดกจิกรรมทั้งภายใน พ.ค. 59 
ทางศาสนาร่วมกับศาสนาอ่ืน และภายนอก  
4. เพื่อให้สถานศึกษาใหชุ้มชนมีส่วนร่วม  1.6  จัดท าเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัด พ.ค. 59 
ในการพัฒนาคุณภาพด้านอัตลกัษณ ์ กิจกรรม  

การศึกษาคาทอลิก(16.3)   

   

เป้าหมายเชิงปรมิาณ 2. ข้ันด าเนินการ (ภาระงานประจ า/ภาระงาน  

ครูผู้สอนจ านวน   67  คน ร่วม/โครงการ)  

ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ผู้เรียนชั้น 2.1 ภาระงานประจ า  

มัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน   1,070 คน 1)กิจกรรมวิถีธรรมริมฝั่งเจ้าพระยา มิ.ย. 59 
 2)กิจกรรมศาสนสัมพันธ์ร่วมกับหน่วยงาน ตลอดปีการศึกษา 
 ภายนอก  
 3)กิจกรรมทางศาสนาร่วมกบัศาสนาอ่ืน ตลอดปีการศึกษา 
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 วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย กิจกรรม/ข้ันตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 
(วัน/เดือน/ป)ี 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ 2.2ภาระงานตาม  ตบช/เกณฑ์ (ใบงานที่ 2)  

1. สถานศกึษามีการด าเนินกิจกรรมวิถ ี 1. ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพ  

ธรรมริมฝั่งเจ้าพระยาอย่างมีคุณภาพ ด้านอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก (16.3)  

2. สถานศกึษามีการด าเนินกิจกรรม -  

ศาสนสัมพันธ์ร่วมกบัหน่วยงานภายนอก   

อย่างมีคุณภาพ 2.3 ภาระงานร่วม (ใบงานที่ 5)  

3. สถานศกึษามีการด าเนินกิจกรรมทาง -  

ศาสนาร่วมกับศาสนาอ่ืนอย่างมีคุณภาพ   

4. ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพ กิจกรรมเตรียมตัวเพื่อรับศีลมหาสน กิจกรรมเตรียมตัวเพื่อรับศีลมหาสนิทและศีล 2.4โครงการ (ใบงานที่ 6)  

ด้านอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิกอย่างม ี -  

ประสิทธิภาพ 2.5โครงการตามแผนพัฒนาฯ  

 -  

   

   

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 3.  ข้ันตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล  

1.ครูผู้สอนและผู้เรียนร้อยละ 88 ร่วม 3.1 ตรวจสอบ ติดตามการด าเนนิงานตาม ทุกครั้งเมื่อ 
กิจกรรมวิถีธรรมริมฝัง่เจ้าพระยา แผนงาน สิ้นสุด 
2.ครูผู้สอนและผู้เรียนร้อยละ 88  ร่วม 3.2  ปรับปรุงแก้ไข การด าเนินงานที่ยังไม ่ กิจกรรม 
กิจกรรมศาสนสัมพันธ์ร่วมกับหน่วยงาน สมบูรณ ์  
ภายนอก 3.3 ประเมินผลการจัดกิจกรรม มี.ค.60 
3.ครูผู้สอนและผู้เรียนร้อยละ 88 ร่วม   
กิจกรรมทางศาสนาร่วมกับศาสนาอ่ืน   

4. ร้อยละ 88 ชุมชนมีส่วนร่วมในการ 4. ข้ันสรุป/รายงาน/ปรบัปรุง/พัฒนา  

พัฒนา คุณภาพด้านอัตลักษณ์การศกึษา 4.1 สรุปผลการปฏิบัติกจิกรรม มี.ค. 60 
คาทอลิก 4.2 จัดท ารายงานผลการด าเนินงานของ มี.ค. 60 
 หน่วยงาน  

เครื่องมือการตดิตาม/ประเมินผล 4.3 น าผลการประเมนิมาปรับปรุงและพัฒนา มี.ค. 60 
- แบบประเมินการเข้าร่วมิจกรรม ในปีการศกึษาต่อไป  
- แบบสรุปการประเมินเข้าร่วมกจิกรรม   

- รายงานสรุปผลการด าเนนิงานตาม   

กิจกรรม   
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แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่ายหน่วยงาน 
6.1.3 แผนงานหน่วยงาน  งานศาสนสมัพันธ ์ ฝ่ายจิตตาภบิาล 

ล าดบั
ท่ี 

รายการ 
แผนงาน
ตาม

มาตรฐาน 

จ านวนเงิน 
ประเภท

งบประมาณ บาท ส.ต. 

1. กิจกรรมวิถีธรรมริมฝัง่เจ้าพระยา 4 46,000 - ด าเนินการ 
2. กิจกรรมศาสนสัมพันธ์ร่วมกับหน่วยงานภายนอก 4 5,500 - ด าเนินการ 
3. กิจกรรมทางศาสนาร่วมกับศาสนาอ่ืน 4 1,100 - ด าเนินการ 
      

รวมประมาณการค่าใช้จา่ย 
(ห้าหมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน) 

 
52,600 - 

 
สรุปประเภทงบประมาณ 
 ด าเนินการ 52,000บาท   งบลงทุน-บาท  งบพัฒนา-บาท  

 
 

           ลงชื่อ......................................................  ลงชื่อ.......................................................... 
             (นางสาวแอมรา   วงค์ค าขาว)                                  (นางสมลักษณ์  บญุเพชร)  

                                          ผู้เสนองาน                                        ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายจติตาภิบาล 
 
 
 
                                        ผู้อนุมัต ิ

ลงชื่อ......................................................... 
        (เซอรเ์รมอนด์  พิเศษศักดิ)์ 

         ผู้อ านวยการ 
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แบบแสดงประมาณคา่ใช้จ่ายงาน/กจิกรรม 
7.1.3.1  งาน/กิจกรรม   วิถีธรรมริมฝ่ังเจ้าพระยา 

แผนงานตามมาตรฐานท่ี 1   2  3 4 5  
แผนงานหน่วยงาน  งานศาสนสมัพันธ์    ฝ่าย จติตาภิบาล 

รายการ 
งบประมาณ 
ปี 2559 

ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

รายรับ     
-จากโรงเรียน 46,000 47,500 49,000 50,450 

รวม 46,000 47,500 49,000 50,450 
รายจ่าย     

1. ค่าวัสดุ      
- ค่าวัสดุอุปกรณใ์นการจัดท าเอกสาร 1,550 1,600 1,650 1,650 

2. ค่าใช้สอย     
-  ค่าอาหารพระฉันเพล 550 600 650 700 
-  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 27,000 28,000 29,000 30,000 
-  ค่าของรางวัลนักเรียน 6,600 6,900 7,200 7,500 
-  ค่าของขวัญวิทยากร 1,300 1,400 1,500 1,600 
-  ค่าบ ารุงสถานที ่ 3,000 3,000 3,000 3,000 

3. ค่าตอบแทน     
-  ค่าวิทยากร 6,000 6,000 6,000 6,000 

4. ค่าพาหนะ     
-      

5. ค่าครุภัณฑ์     
-      

รวม 46,000 47,500 49,000 50,450 
 
ลงชื่อ..........................................................  ลงชื่อ.......................................................... 

  (นางสาวแอมรา วงค์ค าขาว)                                            (นางสมลักษณ์  บญุเพชร) 
                             ผู้เสนองาน                                                   ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายจิตตาภิบาล 
 

 
 
 
 

                  ผู้อนุมัติ 
ลงชื่อ......................................................... 

     (เซอร์เรมอนด์  พเิศษศักดิ)์ 
                                                  ผู้อ านวยการ 
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แบบแสดงประมาณคา่ใช้จ่ายงาน/กจิกรรม 
7.1.3.2  งาน/กิจกรรม   ศาสนสัมพันธ์ร่วมกบัหน่วยงานภายนอก 

แผนงานตามมาตรฐานท่ี 1   2  3 4 5  
แผนงานหน่วยงาน  งานศาสนสมัพันธ์    ฝ่าย จติตาภิบาล 

รายการ 
งบประมา
ณ ปี 2559 

ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

รายรับ     
        -จากโรงเรียน 5,500 6,200 6,900 7,600 

รวม 5,500 6,200 6,900 7,600 
รายจ่าย     

1. ค่าวัสดุ      
-      

2. ค่าใช้สอย     
- ค่าลงทะเบียน 3,000 3,200 3,400 3,600 

3. ค่าตอบแทน     
-      

4. ค่าพาหนะ     
           - ค่าพาหนะในการร่วมประชมุ 2,500 3,000 3,500 4,000 
             กับหน่วยงาน     

5. ค่าครุภัณฑ์     
-      

รวม 5,500 6,200 6,900 7,600 
 
ลงชื่อ..........................................................  ลงชื่อ.......................................................... 

  (นางสาวแอมรา วงค์ค าขาว)                                            (นางสมลักษณ์  บญุเพชร) 
                             ผู้เสนองาน                                                   ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายจิตตาภิบาล 
 
                                         ผู้อนุมัต ิ

ลงชื่อ.........................................................  
(เซอร์เรมอนด์  พิเศษศกัดิ)์ 

ผู้อ านวยการ 
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แบบแสดงประมาณคา่ใช้จ่ายงาน/กจิกรรม 
7.1.3.3  งาน/กิจกรรม   ทางศาสนาร่วมกบัศาสนาอ่ืน 

แผนงานตามมาตรฐานท่ี 1   2  3 4 5  
แผนงานหน่วยงาน  งานศาสนสมัพันธ์    ฝ่าย จติตาภิบาล 

รายการ 
งบประมาณ 
ปี 2559 

ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

รายรับ     
-จากโรงเรียน 1,100 1,200 1,300 1,400 

รวม 1,100 1,200 1,300 1,400 
รายจ่าย     

1. ค่าวัสดุ      
- ค่าวัสดุอุปกรณใ์นการจัดท าเอกสาร 1,100 1,200 1,300 1,400 

2. ค่าใช้สอย     
-      

3. ค่าตอบแทน     
-      

4. ค่าพาหนะ     
-      

5. ค่าครุภัณฑ์     
-      

รวม 1,100 1,200 1,300 1,400 
 
ลงชื่อ..........................................................  ลงชื่อ.......................................................... 

  (นางสาวแอมรา วงค์ค าขาว)                                            (นางสมลักษณ์  บญุเพชร) 
                             ผู้เสนองาน                                                   ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายจิตตาภิบาล 
 
                                         ผู้อนุมัต ิ

ลงชื่อ......................................................... 
(เซอร์เรมอนด์  พิเศษศกัดิ)์ 

ผู้อ านวยการ 
 
 
 
 



50 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปี 2559   ฝ่ายจิตตาภิบาล                                                                    โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 
 

ล าดบัท่ี 4  แผนงานหน่วยงาน งานจริยธรรม  คุณธรรม 
แผนงานตามโครงสร้าง  ฝ่ายจิตตาภบิาล 
แผนงานตามมาตรฐาน   แผนงานด้านคุณภาพผู้เรียน  

 แผนงานด้านการจดัการศึกษา  
 แผนงานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
 แผนงานด้านอัตลักษณ์ (จติตาภบิาล)   
 แผนงานด้านมาตรการส่งเสริม 

ผู้รับผิดชอบ  นางสาวยุวดี  ศรีสุระ 
ตอบสนอง  พันธกิจท่ี  5    ยุทธศาสตร์ท่ี  6    กลยุทธ์ท่ี  7 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษา EDBA :  มาตรฐานท่ี 2 , 16 ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ หลักท่ี 2.1 , 2.2  ร่วม 
16.1 , 16.2   ประเด็นการพิจารณา/เกณฑ์ย่อยที่ หลกั   2.1.2 , 2.1.3   ร่วม .......................... 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษาโรงเรียน    : มาตรฐานท่ี...........ตัวบ่งชี้หลักท่ี............ร่วม................... 
                                 เกณฑ์ท่ี....................................................................................................... 

 วัตถุประสงค์ / เปา้หมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ป)ี 
วัตถุประสงค์ 1. ข้ันวางแผน  

1. เพื่อให้สถานศึกษามกีารด าเนนิกจิกรรม 1.1  แต่งตั้งคณะกรรมการการจดักจิกรรม พ.ค. 59 
อบรมคุณธรรมจรยิธรรมครูผู้สอน 1.2 ประชุมคณะท างานกรรมการจดักจิกรรม พ.ค. 59 
2. เพื่อให้สถานศึกษามกีารด าเนนิกจิกรรม 1.3 ประชุมชี้แจงการด าเนนิการจดักจิกรรม พ.ค. 59 
อบรมคุณธรรมจรยิธรรมผู้เรียน 1.4 ศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการ พ.ค. 59 
3. เพื่อให้สถานศึกษามกีารด าเนนิกจิกรรม การจัดกจิกรรม  
บันทึกเยาวชนคนด ี 1.5 จัดท าค าส่ังการจัดกิจกรรมทั้งภายในและ พ.ค. 59 
4. เพื่อให้สถานศึกษามกีารด าเนนิกจิกรรม ภายนอก  
เด็กดศีรีซางตาครู้ส 1.6 จัดท าเอกสารทีเ่กี่ยวข้องกบัการจัด พ.ค. 59 
5. เพื่อให้สถานศึกษามกีารด าเนนิกจิกรรม กิจกรรม  
เชิดชูเกียรติคดิส์ดีท าด ี 2. ข้ันด าเนินการ (ภาระงานประจ า/ภาระงาน  

6. เพื่อให้สถานศึกษามกีารด าเนนิกจิกรรม ร่วม/โครงการ)  

อบรมผู้เรียนเรื่องเพศศาสตร์ศึกษา 2.1 ภาระงานประจ า  

7. เพื่อให้สถานศึกษามกีารด าเนนิกจิกรรม 1)กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมครูผู้สอน ตลอดปีการศึกษา 
ส่งเสริมพัฒนาการสอนจริยธรรม 2)กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมผู้เรยีน ตลอดปีการศึกษา 
8. เพื่อให้สถานศึกษามกีารด าเนนิกจิกรรม 3)กิจกรรมบันทกึเยาวชนคนด ี ตลอดปีการศึกษา 
พัฒนาส่ือการสอนจริยธรรม 4)กิจกรรมเด็กดีศรีซางตาครู้ส ตลอดปีการศึกษา 
9. เพื่อให้สถานศึกษามกีารด าเนนิโครงการ 5)กิจกรรมเชดิชเูกียรตคิิดส์ดที าด ี ก.พ.60 
เยาวชนรุ่นใหม่หัวใจคณุธรรม 6)กิจกรรมอบรมผู้เรียนเรื่อง เพศศาสตร์ศึกษา มิ.ย.59 
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 วัตถุประสงค์ / เปา้หมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ป)ี 
10. เพื่อให้ผูเ้รียนมีบันทึกความดีโดย 7)กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการสอนจรยิธรรม ตลอดปีการศึกษา 
พิจารณาจากร้อยละของผู้เรียนที่ปฏิบตั ิ 8)กิจกรรมพฒันาส่ือการสอนจรยิธรรม ตลอดปีการศึกษา 
สอดคล้องกับสมุดบนัทึกความดี  (2.1.2) 2.2ภาระงานตาม  ตบช/เกณฑ์ (ใบงานที่ 2)  

11.  เพื่อให้ผูเ้รียนมีความเอ้ืออาทรผู้อ่ืน 1.มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตาม  

และกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคณุ (2.2) หลักสูตร(2.1)  

 2) เอ้ืออาทรผู้อ่ืนและกตัญญู  

เป้าหมายเชิงปรมิาณ กตเวทีต่อผู้มีพระคุณ(2.2)  

ครูผู้สอนจ านวน 67 คน   2.3 ภาระงานร่วม (ใบงานที่ 5)  

ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นมัธยม 1.ผู้เรียนมีคณุลักษณะอันพึง  

ศึกษาปีที่ 3 จ านวน 1,070 คน ประสงค์ตามอัตลักษณ์การศกึษาคาทอลิก  
 (16.1)  
 2. สถานศึกษามีกระบวนการ  
 ด าเนินการ และจัดกิจกรรมพัฒนาคณุภาพ  
เป้าหมายเชิงคุณภาพ ด้านอัตลักษณ์ การศึกษาคาทอลิก(16.2)  
1.สถานศึกษามีการด าเนนิกิจกรรมอบรม 2.4 โครงการ (ใบงานที่ 6)  

คุณธรรมจรยิธรรมครูผู้สอนอย่างม ี -  

ประสิทธิภาพ 2.5โครงการตามแผนพัฒนาฯ  

2.สถานศึกษามีการด าเนนิกิจกรรมอบรม 1. โครงการเยาวชนรุน่ใหม่หัวใจคุณธรรม  

คุณธรรมจรยิธรรมผู้เรียนอย่างม ี   

ประสิทธิภาพ 3.  ข้ันตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล  

3.สถานศึกษา มีการด าเนินกิจกรรมบันทึก 3.1 ตรวจสอบ ติดตามการด าเนนิงานตาม ทุกครั้งเมื่อ 
เยาวชนคนดีอย่างมีคุณภาพ แผนงาน สิ้นสุด 
4. มีสถานศกึษาการด าเนินกิจกรรมเดก็ด ี 3.2 ปรับปรุงแก้ไข การด าเนินงานที่ยงัไม่ กิจกรรม 
ศรีซางตาครู้สอย่างมีประสิทธิภาพ สมบูรณ ์  
5. สถานศกึษามีการด าเนินกิจกรรมเชิดช ู 3.3 ประเมินผลการจัดกิจกรรม มี.ค. 60 
เกียรตคิิดส์ดีท าดีอย่างมีประสิทธิภาพ 4. ข้ันสรุป/รายงาน/ปรบัปรุง/พัฒนา  

6. สถานศกึษามีการด าเนินกิจกรรมอบรม 4.1 สรุปผลการปฏิบัติกจิกรรมตามแผนงาน มี.ค. 60 
ผู้เรียนเรื่องเพศศาสตร์ศึกษาอย่างมี 4.2 จัดท ารายงานผลการด าเนินงานของ มี.ค. 60 
คุณภาพ หน่วยงาน  
7. สถานศกึษามีการด าเนินกิจกรรม 4.3 น าผลการประเมนิมาปรับปรุงและพัฒนา มี.ค. 60 
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 วัตถุประสงค์ / เปา้หมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ป)ี 
ส่งเสริมพัฒนาการสอนจริยธรรม ในปีการศกึษาต่อไป  
อย่างมีคุณภาพ   
8. สถานศกึษามีการด าเนินกิจกรรมพัฒนา   

สื่อการสอนจริยธรรมอย่างมีคณุภาพ   

9. สถานศกึษามีการด าเนินโครงการ   

เยาวชนรุ่นใหม่หัวใจคณุธรรมอย่างม ี   

ประสิทธิภาพ   

10. ผู้เรียนมบีันทึกความดีโดยพิจารณา   
จากร้อยละของผู้เรียนทีป่ฏิบัติสอดคล้อง   
กับสมุดบนัทึกความดี  อย่างมีคุณภาพ   
11. ผู้เรียนมคีวามเอ้ืออาทรผู้อ่ืนและ   
กตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคณุอย่างด ี   
   

   
   
   
   
   

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ   

1. ครูผู้สอนร้อยละ 88 เข้าร่วมกิจกรรม    

อบรมคุณธรรมจรยิธรรมครูผู้สอน   

2. ผู้เรียนร้อยละ 88 เข้าร่วมกิจกรรมอบรม    

คุณธรรมจรยิธรรมผู้เรียน   

3. ผู้เรียนร้อยละ 88 เข้าร่วมกิจกรรม   

บันทึกเยาวชนคนด ี   

4. ผู้เรียนร้อยละ 88 เข้าร่วมกิจกรรมเด็กด ี   

ศรีซางตาครู้ส   

5. ผู้เรียนร้อยละ 88 เข้าร่วมกิจกรรมเชดิช ู   

เกียรตคิิดส์ดีท าด ี   

6. ผู้เรียนร้อยละ 88 เข้าร่วมกิจกรรมอบรม   
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 วัตถุประสงค์ / เปา้หมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ป)ี 
ผู้เรียนเรื่อง เพศศาสตร์ศึกษา   

7. ครูผู้สอนร้อยละ 88 เข้าร่วมกิจกรรม   

ส่งเสริมพัฒนาการสอนจริยธรรมอย่าง   

มีคุณภาพ   

8. ครูผู้สอนร้อยละ 88 เข้าร่วมกิจกรรม   

พัฒนาส่ือการสอนจริยธรรม   

9. ผู้เรียนร้อยละ 88 เข้าร่วมโครงการ   

เยาวชนรุ่นใหม่หัวใจคณุธรรม   

10. ผู้เรียนร้อยละ 88 มีบันทึกความดีของ   

ผู้เรียนโดยพิจารณาจากร้อยละของผูเ้รียน   

ที่ปฏิบัติสอดคล้องกับสมุดบันทึกความด ี   

11.  ผู้เรียนร้อยละ 88 มีความเอ้ืออาทร   

ผู้อ่ืนและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคณุ   

   

   

   

   

   

   

เครื่องมือการติดตาม/ประเมินผล   

- แบบประเมินการเข้าร่วมิจกรรม   
- แบบสรุปการประเมินเข้าร่วมกจิกรรม   
- รายงานสรุปผลการด าเนนิงานตาม   
กิจกรรม   
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แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่ายหน่วยงาน 
6.1.4 แผนงานหน่วยงาน  งานคุณธรรมจริยธรรม  ฝ่ายจิตตาภบิาล 

ล าดบั
ท่ี 

รายการ 
แผนงาน
ตาม

มาตรฐาน 

จ านวนเงิน 
ประเภท

งบประมาณ บาท ส.ต. 

1. กิจกรรมอบรมคณุธรรมจรยิธรรมครูผู้สอน 4 25,600 - ด าเนินการ 
2. กิจกรรมอบรมคณุธรรมจรยิธรรมผู้เรยีน 4 23,100 - ด าเนินการ 
3. กิจกรรมบนัทกึเยาวชนคนด ี 4 32,000 - ด าเนินการ 
4.  กิจกรรมเด็กดศีรีซางตาครู้ส 4 4,700 - ด าเนินการ 
5. กิจกรรมเชิดชเูกียรตคิิดส์ดีท าด ี 4 7,000 - ด าเนินการ 
6. กิจกรรมอบรมผู้เรียนเรื่อง เพศศาสตร์ศึกษา 4 7,700 - ด าเนินการ 
7. กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการสอนจริยธรรม 4 30,500 - ด าเนินการ 
8. กิจกรรมพัฒนาสื่อการสอนจรยิธรรม 4 10,400 - ด าเนินการ 
9. โครงการเยาวชนรุ่นใหมห่ัวใจคุณธรรม 4 70,800 - พัฒนา 

รวมประมาณการค่าใช้จา่ย 
(สองแสนหน่ึงหมื่นหน่ึงพันแปดร้อยบาทถ้วน) 

 
211,800 - 

 
สรุปประเภทงบประมาณ 
 ด าเนินการ  141,000บาท  งบลงทุน-บาท  งบพัฒนา 70,800  บาท  

 
                                 
           ลงชื่อ.......................................................... ลงชื่อ.......................................................... 

                  (นางสาวยุวดี  ศรีสุระ)                                    (นางสมลักษณ์  บญุเพชร)  

                                         ผู้เสนองาน                                           ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายจิตตาภิบาล 
 
 
                                         ผู้อนุมัต ิ

ลงชื่อ......................................................... 
      (เซอร์เรมอนด์  พเิศษศกัดิ)์ 

   ผู้อ านวยการ 
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แบบแสดงประมาณคา่ใช้จ่ายงาน/กจิกรรม 
7.1.4.1  งาน/กิจกรรม   อบรมคุณธรรมจริยธรรมครูผู้สอน 

แผนงานตามมาตรฐานท่ี 1   2  3 4 5  
แผนงานหน่วยงาน  งานคุณธรรมจริยธรรม    ฝ่าย จิตตาภิบาล 

รายการ 
งบประมาณ 
ปี 2559 

ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

รายรับ     
          -จากโรงเรยีน 25,600 26,200 26,800 24,000 

รวม 25,600 26,200 26,800 27,400 
รายจ่าย     

1. ค่าวัสดุ      
-      

2. ค่าใช้สอย     
            -ค่าลงทะเบยีน 22,500 23,000 23,500 24,000 

3. ค่าตอบแทน     
-      

4. ค่าพาหนะ     
             -ค่าพาหนะ 3,100 3,200 3,300 3,400 

5. ค่าครุภัณฑ์     
-      

รวม 25,600 26,200 26,800 27,400 
                           
ลงชื่อ..........................................................  ลงชื่อ.......................................................... 

        (นางสาวยุวดี  ศรีสุระ)                                             (นางสมลักษณ์  บุญเพชร) 

                              ผู้เสนองาน                                                  ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายจิตตาภิบาล 
 
                                         ผู้อนุมัติ 

ลงชื่อ......................................................... 
(เซอร์เรมอนด์  พิเศษศกัดิ)์ 

ผู้อ านวยการ 
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แบบแสดงประมาณคา่ใช้จ่ายงาน/กจิกรรม 
7.1.4.2  งาน/กิจกรรม  อบรมคุณธรรมจริยธรรมผู้เรียน 

แผนงานตามมาตรฐานท่ี 1   2  3 4 5  
แผนงานหน่วยงาน  งานคุณธรรมจริยธรรม    ฝ่าย จิตตาภิบาล 

รายการ 
งบประมาณ 
ปี 2559 

ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

รายรับ     
       -จากโรงเรียน 23,100 23,700 24,300 24,900 

รวม 23,100 23,700 24,300 24,900 
รายจ่าย     

1. ค่าวัสดุ      
-      

2. ค่าใช้สอย     
           -ค่าลงทะเบยีน 20,000 20,500 21,000 21,500 

3. ค่าตอบแทน     
-      

4. ค่าพาหนะ     
            -ค่าพาหนะ 3,100 3,200 3,300 3,400 

5. ค่าครุภัณฑ์     
-      

รวม 23,100 23,700 24,300 24,900 
                       
ลงชื่อ..........................................................  ลงชื่อ.......................................................... 

   (นางสาวยุวดี  ศรีสุระ)                                            (นางสมลักษณ์  บญุเพชร) 

                        ผู้เสนองาน                                                   ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายจิตตาภิบาล 
 
                                         ผู้อนุมัต ิ

ลงชื่อ.........................................................  
     (เซอร์เรมอนด์  พเิศษศักดิ)์ 

     ผู้อ านวยการ 
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แบบแสดงประมาณคา่ใช้จ่ายงาน/กจิกรรม 
7.1.4.3  งาน/กิจกรรม   บันทึกเยาวชนคนด ี

แผนงานตามมาตรฐานท่ี 1   2  3 4 5  
แผนงานหน่วยงาน  งานคุณธรรมจริยธรรม    ฝ่าย จิตตาภิบาล 

รายการ 
งบประมาณ 
ปี 2559 

ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

รายรับ     
       -จากโรงเรียน 13,000 14,200 14,800 15,400 
      -จากหน่วยงานอ่ืน 19,000 20,000 21,000 22,000 

รวม 32,000 34,200 35,800 37,400 
รายจ่าย     

1. ค่าวัสดุ      
      -ค่าสมุดบันทึกเยาวชนคนด ี 32,000 34,200 35,800 37,400 

2. ค่าใช้สอย     
-      

3. ค่าตอบแทน     
-      

4. ค่าพาหนะ     
-      

5. ค่าครุภัณฑ์     
-      

รวม 32,000 34,200 35,800 37,400 
                           

ลงชื่อ..........................................................  ลงชื่อ.......................................................... 
        (นางสาวยุวดี  ศรีสุระ)                                               (นางสมลักษณ์  บุญเพชร) 

                               ผู้เสนองาน                                                      ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายจิตตาภิบาล 
 
                                        ผู้อนุมัติ 

ลงชื่อ......................................................... 
     (เซอร์เรมอนด์  พเิศษศักดิ)์ 

     ผู้อ านวยการ 
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แบบแสดงประมาณคา่ใช้จ่ายงาน/กจิกรรม 
7.1.4.4  งาน/กิจกรรม   เดก็ดีศรีซางตาครู้ส 

แผนงานตามมาตรฐานท่ี 1   2  3 4 5  
แผนงานหน่วยงาน  งานคุณธรรมจริยธรรม    ฝ่าย จิตตาภิบาล 

รายการ 
งบประมาณ 
ปี 2559 

ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

รายรับ     
-จากโรงเรียน 4,700 5,400 6,100 6,800 

รวม 4,700 5,400 6,100 6,800 
รายจ่าย     

1. ค่าวัสดุ      
-ค่าวัสดุ อุปกรณใ์นการจัดท าบอร์ดนิเทศน ์ 4,200 4,900 5,600 6,300 
-ค่าจัดท ากิจกรรมเดก็ดีศรซีางตาครู้ส 500 500 500 500 

2. ค่าใช้สอย     
-      

3. ค่าตอบแทน     
-      

4. ค่าพาหนะ     
-      

5. ค่าครุภัณฑ์     
-      

รวม 4,700 5,400 6,100 6,800 
 
ลงชื่อ..........................................................  ลงชื่อ....................................... ................... 

    (นางสาวกรกช  กจิบ ารุง)                                              (นางสมลักษณ์  บุญเพชร) 
                            ผู้เสนองาน                                                    ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายจิตตาภิบาล 
 
                                         ผู้อนุมัต ิ

ลงชื่อ......................................................... 
        (เซอรเ์รมอนด์  พิเศษศักดิ)์ 

         ผู้อ านวยการ 
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แบบแสดงประมาณคา่ใช้จ่ายงาน/กจิกรรม 
7.1.4.5  งาน/กิจกรรม   เชิดชเูกยีรติคดิส์ดีท าด ี

แผนงานตามมาตรฐานท่ี 1   2  3 4 5  
แผนงานหน่วยงาน  งานคุณธรรมจริยธรรม    ฝ่าย จิตตาภิบาล 

รายการ 
งบประมาณ 
ปี 2559 

ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

รายรับ     
-จากโรงเรียน 7,000 7,400 7,800 8,200 

รวม 7,000 7,400 7,800 8,200 
รายจ่าย     

1. ค่าวัสดุ      
-ค่าวัสดุ อุปกรณใ์นการตกแต่งเวท ี 1,200 1,300 1,400 1,500 
-ค่าจัดท าเกยีรติบัตร 3,800 4,100 4,400 4,700 

2. ค่าใช้สอย     
-      

3. ค่าตอบแทน     
-ค่าของรางวัล 2,000 2,000 2,000 2,000 

4. ค่าพาหนะ     
-      

5. ค่าครุภัณฑ์     
-      

รวม 7,000 7,400 7,800 8,200 
 
                         
ลงชือ่......................................................... .  ลงชือ่.......................................................... 

     (นางสาวยุวดี  ศรีสุระ)                                              (นางสมลักษณ์  บุญเพชร) 
                              ผู้เสนองาน                                                      ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายจิตตาภิบาล 
 
                                         ผู้อนุมัต ิ

ลงชื่อ......................................................... 
(เซอร์เรมอนด์  พิเศษศกัดิ)์ 

ผู้อ านวยการ 
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แบบแสดงประมาณคา่ใช้จ่ายงาน/กจิกรรม 
7.1.4.6  งาน/กิจกรรม   อบรมผู้เรียนเร่ืองเพศศาสตร์ศึกษา 

แผนงานตามมาตรฐานท่ี 1   2  3 4 5  
แผนงานหน่วยงาน  งานคุณธรรมจริยธรรม    ฝ่าย จิตตาภิบาล 

รายการ 
งบประมาณ 
ปี 2559 

ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

รายรับ     
-จากโรงเรียน 7,700 9,900 12,100 14,300 

รวม 7,700 9,900 12,100 14,300 
รายจ่าย     

1. ค่าวัสดุ      
-      

2. ค่าใช้สอย     
-ค่ารับรอง 1,700 1,900 2,100 2,300 

3. ค่าตอบแทน     
-ค่าวิทยากร 6,000 8,000 10,000 12,000 

4. ค่าพาหนะ     
-      

5. ค่าครุภัณฑ์     
-      

รวม 7,700 9,900 12,100 14,300 
                         
ลงชื่อ..........................................................  ลงชื่อ.......................................................... 

     (นางสาวยุวดี  ศรีสุระ)                                               (นางสมลักษณ์  บุญเพชร) 
                              ผู้เสนองาน                                                     ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายจิตตาภิบาล 
 
                                         ผู้อนุมัต ิ

ลงชื่อ......................................................... 
(เซอร์เรมอนด์  พิเศษศกัดิ)์ 

ผู้อ านวยการ 
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บบแสดงประมาณค่าใช้จา่ยงาน/กิจกรรม 
7.1.4.7  งาน/กิจกรรม   ส่งเสริมพัฒนาการสอนจริยธรรม 

แผนงานตามมาตรฐานท่ี 1   2  3 4 5  
แผนงานหน่วยงาน  งานคุณธรรมจริยธรรม    ฝ่าย จิตตาภิบาล 

รายการ 
งบประมาณ 
ปี 2559 

ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

รายรับ     
-จากโรงเรียน 30,500 31,000 31,500 32,000 

รวม 30,500 31,000 31,500 32,000 
รายจ่าย     

1. ค่าวัสดุ      
-      

2. ค่าใช้สอย     
-ค่าลงทะเบียน 20,000 20,000 20,000 20,000 

3. ค่าตอบแทน     
-ค่าวิทยากร 8,000 8,000 8,000 8,000 

4. ค่าพาหนะ     
-ค่าพาหนะ 2,500 3,000 3,500 4,000 

5. ค่าครุภัณฑ์     
-      

รวม 30,500 31,000 31,500 32,000 
                      
ลงชือ่..........................................................  ลงชือ่.......................................................... 

  (นางสาวยุวดี    ศรีสุระ)                                                    (นางสมลักษณ์  บญุเพชร) 
                         ผู้เสนองาน                                                   ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายจิตตาภิบาล 
 

                                          ผู้อนุมัต ิ
ลงชื่อ......................................................... 

(เซอร์เรมอนด์  พิเศษศกัดิ)์ 
ผู้อ านวยการ 
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แบบแสดงประมาณคา่ใช้จ่ายงาน/กจิกรรม 
7.1.4.8  งาน/กิจกรรม   พัฒนาสื่อการสอนจริยธรรม 

แผนงานตามมาตรฐานท่ี 1   2  3 4 5  
แผนงานหน่วยงาน  งานคุณธรรมจริยธรรม    ฝ่าย จิตตาภิบาล 

รายการ 
งบประมาณ 
ปี 2559 

ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

รายรับ     
-จากโรงเรียน 10,400 10,800 11,200 11,600 

รวม 10,400 10,800 11,200 11,600 
รายจ่าย     

1. ค่าวัสดุ      
-      

2. ค่าใช้สอย     
-ค่าส่ือการสอนวีดีทัศน ์ 5,200 5,400 5,600 5,800 
-ค่าวัสดุจัดท าสื่ออุปกรณ ์ 5,200 5,400 5,600 5,800 

3. ค่าตอบแทน     
-      

4. ค่าพาหนะ     
-      

5. ค่าครุภัณฑ์     
-      

รวม 10,400 10,800 11,200 11,600 
                        
ลงชือ่..........................................................  ลงชือ่.......................................................... 

  (นางสาวยุวดี    ศรีสุระ)                                                    (นางสมลักษณ์  บุญเพชร) 
                         ผู้เสนองาน                                                   ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายจิตตาภิบาล 
 

                                          ผู้อนุมัต ิ
ลงชื่อ......................................................... 

(เซอร์เรมอนด์  พิเศษศกัดิ)์ 
ผู้อ านวยการ 
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แผนงานตามโครงสร้าง  ฝ่ายจิตตาภบิาล 

แผนงานตามงบประมาณ แผนงานคุณภาพผู้เรียน แผนงานการจัดการศึกษา   
    แผนงานสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

แผนงานด้านอัตลักษณ์(จติตาภิบาล) 
แผนงานมาตรการส่งเสริม 

ชื่อโครงการ            เยาวชนรุ่นใหม่หัวใจคุณธรรม 

ลักษณะโครงการ/งาน  ประจ า    ต่อเน่ือง  ใหม่ 
หน่วยงาน   งานคุณธรรมจริยธรรม 
ผู้รับผิดชอบ   นายพรดนัย   ดาวด ี
ตอบสนอง   พันธกิจท่ี 5     ยุทธศาสตร์ท่ี 6      กลยุทธท่ี์ 6.1 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษา EDBAมาตรฐานท่ี 2  ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ ทางตรง   2.2  ทางอ้อม  - 
ประเด็นการพิจารณา/เกณฑ์ย่อยที่ ทางตรง ..........................ทางอ้อม...................................... 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษาโรงเรียน  มาตรฐานท่ี -  ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ ทางตรง  - ทางอ้อม  - 
 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 การด าเนินชีวิตของเด็กนักเรียนและเยาวชนในโลกปัจจุบัน  จะเห็นได้ว่ามีปัญหาและอุปสรรค์
ต่างๆเกิดขึ้นไม่เว้นแต่ละวัน  เพราะการขาดคุณธรรมจริยธรรมที่จะเตือนสติและยึดเหนี่ยวจิตใจ  ในการ
ด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมของเด็กและเยาวชนซึ่งสวนทางกับแนวทางและเป้าหมายที่ 4  ที่ก าหนดไว้ว่า  
บุคลากรโดดเด่นด้านคุณธรรม  จริยธรรมสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียนคือ  โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
บริหารจัดการศึกษาสู่มาตรฐานสากลตามหลักธรรมาภิบาล  โดดเด่นด้านคุณธรรม  จริยธรรม    

ฝ่ายจิตตาภิบาลได้เห็นความส าคัญของคุณธรรม  จริยธรรมให้มีอยู่ในจิตใจของนักเรียนและ
เยาวชนทุกคนในโรงเรียน  เพื่อ ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมเอ้ืออาทรผู้อ่ืนและมีความกตัญญู
กตเวทีต่อผู้มีพระคุณ  และลักษณะอันพึงประสงค์บนพื้นฐานคุณค่าทางพระวรสารจึงได้จัดโครงการ
เยาวชนรุ่นใหม่หัวใจคุณธรรม ขึ้นเพื่อพัฒนาชีวิตที่ดีขึ้นส่งเสริมให้นักเรียนเยาวชนทุกคนได้รับความรู้  
ประสบการณ์และเห็นความส าคัญของคุณธรรม จริยธรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์บนพื้นฐานคุณค่า
ทางพระวรสาร  ได้น าไปประยุกต์ในการด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
2.  วัตถุประสงค์ 
            2.1 เพื่อให้ผู้เรยีนรู้จกัเอ้ืออาทรผู้อ่ืนและมีความกตัญญกูตเวทีต่อผู้มีพระคุณ(2.2) 
3.  เป้าหมาย 
 3.1  เชิงปริมาณ 
  ผู้เรียนระดับชั้นประถมศกึษาปีที่ 1– มัธยมศึกษาปีที่ 3  จ านวน  1,070 คนเข้าร่วมกิจกรรม 
 3.2  เชิงคุณภาพ 
 ผู้เรียนทุกชั้นปี รูจ้ักเอ้ืออาทรผู้อ่ืนและมีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 
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3.3  ตัวชี้วดัความส าเร็จ 
 ร้อยละ 85 ของผู้เรียนทุกชั้นปีรูจ้ักเอ้ืออาทรผู้อ่ืนและมีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคณุและ
น าไปใชใ้นชีวิตประจ าวัน 
4. ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั้นเตรียมการ   
1.1  ประชุมวางแผนการด าเนนิงาน         พ.ค. 59 ครูฝ่ายจิตตาภิบาล 
1.2  แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบหน้าที ่ พ.ค. 59 นายพรดนยั   ดาวดี 
1.3  เตรียมขั้นตอนการท างาน/เอกสาร พ.ค. 59 นายพรดนยั   ดาวดี 
2. ขั้นด าเนินการ/กิจกรรมที่จดั   
2.1  ประชุมครูหัวหน้าสายชั้นทุกสายชั้น        มิ.ย. 59 นายพรดนยั   ดาวดี 
2.2  แบ่งหน้าที่รบัผิดชอบนักเรียนแตล่ะระดับชั้น มิ.ย. 59 นายพรดนยั   ดาวดี 
2.3  อบรมนักเรยีนก่อนเข้าค่าย มิ.ย. 59 หัวหน้าสายชั้น 
2.4  ติดต่อยานพาหะส าหรับระดับชั้นที่ต้องใช ้ มิ.ย. 59 นายพรดนยั   ดาวดี 
2.5  พานักเรยีนเข้าร่วมกิจกรรม มิ.ย. 59 ครูประจ าชัน้ – ครูสายชั้น 
3. ขั้นติดตามและประเมนิผล   
3.1  แบบสอบถาม มิ.ย. 59 นายพรดนยั   ดาวดี 
3.2  การสัมภาษณ ์   

5. สถานท่ีด าเนินงาน โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา   และหน่วยงานภายนอก 
6. ระยะเวลาในการด าเนินงาน  พฤษภาคม  -   มิถุนายน  2559 
7. งบประมาณ  

รายการ 
งบประมาณ 

2559 
ประมาณการงบประมาณ 

2560 2561 2562 
รายรับ     
- จากสถานศึกษา 70,800 74,200 77,500 88,000 

รวม 70,800 74,200 77,500 88,000 
รายจ่าย     
ค่าวิทยากรและท าบญุ 15,000 15,000 15,000 15,000 
ค่าสถานที ่ 4,500 5,000 5,500 6,000 
ค่าอุปกรณ์การจัดค่าย 6,500 7,000 7,500 8,000 
ค่าอาหารว่างครูและนักเรยีน                                                                                                                                8,000 8,500 9,000 9,500 
ค่ายานพาหนะรับ – ส่ง 12,600 13,200 13,800 14,400 
ค่าเอกสาร 500 500 500 500 
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ค่าอาหารกลางวัน 23,100 24,300 25,400 26,500 
ค่าล้างรูป 600 700 800 900 

รวม 70,800 74,200 77,500 88,000 
 
8. เคร่ืองมือการติดตามและประเมินผล 
 1.  แบบสอบถาม 
 2.  แบบประเมินความพึงพอใจในการร่วมกจิกรรม 
 3.  แบบประเมินผลโครงการ 
9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
         นักเรียนสามารถบอกความหมายของคุณธรรม  จรยิธรรมและน าไปประยกุต์ใช้ได้ ปฏิบัติตนเปน็ผู้ที่มี 
คุณธรรม จริยธรรมและอยูใ่นสังคมอย่างมีความสุขและน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รบัไปแนะน า
เพื่อนๆ และบุคคล ในครอบครัวได ้
10. ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ผู้เสนอโครงการ        
 

…………………………………… 

(  นายพรดนยั   ดาวดี  ) 

ผู้พิจารณาโครงการ  
 

…………………………………… 

(  นางสมลักษณ์   บุญเพชร   ) 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

ผู้อนุมัติโครงการ 

 

…………………………………… 

(เซอร์เรมอนด์  พิเศษศกัดิ)์ 
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ล าดบัท่ี 5  แผนงานหน่วยงาน งานส่งเสริมอัตลกัษณ ์และสังคมสงเคราะห์ 
แผนงานตามโครงสร้าง  ฝ่ายจิตตาภบิาล 
แผนงานตามมาตรฐาน   แผนงานด้านคุณภาพผู้เรียน  

 แผนงานด้านการจดัการศึกษา  
 แผนงานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
 แผนงานด้านอัตลักษณ์ (จติตาภบิาล)   
 แผนงานด้านมาตรการส่งเสริม 

ผู้รับผิดชอบ   นางสาวจันจิรา   พันธุส์มบัต ิ
ตอบสนอง   พันธกิจท่ี   5        ยุทธศาสตร์ท่ี   6       กลยุทธ์ท่ี 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษา EDBA :  มาตรฐานท่ี  2 , 14  ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ หลักท่ี  2.1 , 14.1 ร่วม 
16.1 , 16.2    ประเด็นการพิจารณา/เกณฑ์ย่อยที ่ หลัก  2.1.1 , 14.1.1   ร่วม.......................... 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษาโรงเรียน    : มาตรฐานท่ี...........ตัวบ่งชี้หลักท่ี............ร่วม.................. 
                                 เกณฑ์ท่ี....................................................................................................... 

 วัตถุประสงค์ / เปา้หมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 
(วัน/เดือน/ป)ี 

วัตถุประสงค์ 1. ข้ันวางแผน  

1. เพื่อให้สถานศึกษามีการด าเนินกิจกรรมส่งเสริม 1.1  แต่งตั้งคณะกรรมการการจดั พ.ค. 59 
อัตลักษณ ์ กิจกรรม พ.ค. 59 
2. เพื่อให้สถานศึกษามกีารด าเนนิกจิกรรม 1.2 ประชุมคณะท างานกรรมการจดั พ.ค. 59 
ส่งเสริมความรู้ด้านอัตลักษณ์  และจติสาธารณะ กิจกรรม พ.ค. 59 
3. เพื่อให้สถานศึกษามกีารด าเนนิกจิกรรม 1.3 ประชุมชี้แจงการด าเนนิการจดั  
ชุมนุมจิตอาสา กิจกรรม พ.ค. 59 
4. เพื่อให้สถานศึกษามกีารด าเนนิกจิกรรม 1.4 ศึกษาสภาพปัญหาและความ  
บ าเพ็ญประโยชน ์ ต้องการการจัดกจิกรรม พ.ค. 59 
5. เพื่อให้สถานศึกษามกีารจัดโครงการรกัรับใช้   1.5 จัดท าค าส่ังการจัดกิจกรรมทั้ง พ.ค. 59 
ร่วมใจอาสา ภายในและภายนอก พ.ค. 59 
6. เพื่อให้สถานศึกษามกีารจัดโครงการทุนการศกึษา 1.6 จัดท าเอกสารทีเ่กี่ยวข้องกบัการ พ.ค. 59 
เยาวชนมรดกของแผ่นดนิ จัดกจิกรรม พ.ค. 59 
7. เพื่อให้ผู้เรยีนทกุชัน้ปีทีท่ างาน ท ากิจกรรม   
บ าเพ็ญประโยชน์ (นอกหลักสูตร) ไม่น้อยกว่า   

50 ชั่วโมง/ปี/คน (2.1.1)   

8. เพื่อให้สถานศึกษามกีารจัดกจิกรรมที่ส่งเสริม   

  อัตลักษณ์ผู้เรยีน (14.1)   

 2. ข้ันด าเนินการ (ภาระงาน  



67 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปี 2559   ฝ่ายจิตตาภิบาล                                                                    โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 
 

 วัตถุประสงค์ / เปา้หมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 
(วัน/เดือน/ป)ี 

เป้าหมายเชิงปรมิาณ ประจ า/ภาระงานรว่ม/โครงการ)  

ครูผู้สอนจ านวน 67 คน   2.1 ภาระงานประจ า  

ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นมัธยม 1)กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมอัตลักษณ ์ ตลอดปี 
ศึกษาปีที่ 3 จ านวน 1,070 คน 2)กิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านอัต ตลอดปี 
 ลักษณ์ และจิตสาธารณะ  
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 3)กิจกรรมชุมนุมจิตอาสา ตลอดปี 
1. สถานศึกษามีการด าเนินกิจกรรมส่งเสริม 4)กิจกรรมบ าเพญ็ประโยชน ์ ตลอดปี 
อัตลักษณ์อย่างมีคณุภาพ   
2. สถานศกึษามีการด าเนินกิจกรรมส่งเสริมความรู้ 2.2ภาระงานตาม  ตบช/เกณฑ์   
ด้านอัตลักษณ์  และจิตสาธารณะ  (ใบงานที่ 2)  

3. สถานศกึษามีการด าเนินกิจกรรมชุมนุมจิตอาสา 1. มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตาม  

อย่างมีคุณภาพ หลักสูตร(2.1)  

4. สถานศกึษามีการด าเนินกิจกรรมบ าเพญ็ประโยชน ์ 2. จัดโครงการกิจกรรมที่ส่งเสริมให ้  

อย่างมีคุณภาพ ผู้เรียนบรรลตุามเป้าหมาย วิสัยทศัน ์  

5.สถานศึกษามีการจัดโครงการรักรบัใช้  ร่วมใจอาสา ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา  

อย่างมีประสิทธิภาพ (14.1)  

6. สถานศกึษามีการจัดโครงการทนุการศกึษา 2.3 ภาระงานร่วม (ใบงานที่ 5)  

เยาวชนมรดกของแผ่นดนิอย่างมีประสิทธิภาพ 1.ผู้เรียนมีคณุลักษณะอันพึงประสงค ์  

7. ผู้เรียนทุกชั้นปีที่ท างาน ท ากจิกรรมบ าเพ็ญ ตามอัตลักษณก์ารศึกษาคาทอลิก  

ประโยชน์ (นอกหลักสูตร) ไม่น้อยกว่า (16.1)  

50 ชั่วโมง/ปี/คน อย่างมีคุณภาพ 2.สถานศึกษามีกระบวนการด าเนนิการ  

8. สถานศกึษามีการจัดกจิกรรมที่ส่งเสริม และจัดกจิกรรมพัฒนาคุณภาพด้าน  

  อัตลักษณ์ผู้เรยีนอย่างมีประสิทธิภาพ อัตลักษณ์การศกึษาคาทอลกิ(16.2)  

   

 2.3 ภาระงานร่วม (ใบงานที่ 5)  

 1.ผู้เรียนมีคณุลักษณะอันพึงประสงค ์  

 ตามอัตลักษณก์ารศึกษาคาทอลิก  

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ (16.1)  

1. ครูผู้สอนและผู้เรยีนร้อยละ 88 เข้าร่วมกิจกรรม กิจกรรมเตรียมตัวเพื่อรับศีลมหาสนิทและศีล 2.สถานศึกษามีกระบวนการด าเนนิการ  

รณรงค์ส่งเสริมอัตลกัษณ ์ และจัดกจิกรรมพัฒนาคุณภาพด้าน  
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 วัตถุประสงค์ / เปา้หมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 
(วัน/เดือน/ป)ี 

2. ครูผู้สอนและผู้เรยีนร้อยละ 88 เข้ากิจกรรมส่งเสริม อัตลักษณ์การศกึษาคาทอลกิ(16.2)  

ความรู้ด้านอัตลักษณ์  และจิตสาธารณะ  2.4โครงการ (ใบงานที่ 6)  

3. ครูผู้สอนและผู้เรยีนร้อยละ 88 เข้ากิจกรรม 1.โครงการรักรับใช้ร่วมใจอาสา  

ชุมนุมจิตอาสา 2.โครงการทุนการศึกษาเยาวชน  

4. ครูผู้สอนและผู้เรยีนร้อยละ 88 เข้ากิจกรรมบ าเพ็ญ มรดกของแผ่นดิน  

ประโยชน ์   

5.ครูผู้สอนและผู้เรียนร้อยละ 88 เข้าร่วมโครงการรักรับ 2.5โครงการตามแผนพัฒนาฯ  

ใช้  ร่วมใจอาสา -  

6. มีการจัดโครงการทุนการศึกษา   

เยาวชนมรดกของแผ่นดนิ 3.  ข้ันตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล  

7. ผู้เรียนร้อยละ 88 ท างกิจกรรมบ าเพญ็ประโยชน ์ 3.1 ตรวจสอบ ติดตามการ ทุกครั้งเมื่อ 
(นอกหลกัสูตร) ไม่น้อยกว่า50 ชั่วโมง/ปี/คน(2.1.1) ด าเนินงานตามแผนงาน สิ้นสุดกิจกรรม 
8. มีการจัดกิจกรรมร้อยละ 88 ที่ส่งเสริม  3.2 ปรับปรุงแก้ไข การด าเนินงานที ่  
อัตลักษณ์ผูเ้รียน (14.1) ยังไม่สมบูรณ ์  
   3.3 ประเมินผลการจัดกิจกรรม มี.ค. 60 
เครื่องมือการตดิตาม/ประเมินผล   
- แบบประเมินการเข้าร่วมิจกรรม   
- แบบสรุปการประเมินเข้าร่วมกจิกรรม   

- รายงานสรุปผลการด าเนนิงานตาม   

กิจกรรม   

 4. ข้ันสรุป/รายงาน/ปรบัปรุง/พัฒนา  

 4.1 สรุปผลการปฏิบัติกจิกรรม มี.ค. 60 
 4.2 จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน        มี.ค. 60 
 ของหน่วยงาน  
 4.3 น าผลการประเมนิมาปรับปรุง       มี.ค. 60 
 และพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป  
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แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่ายหน่วยงาน 
6.1.5 แผนงานหน่วยงาน  งานส่งเสริมอัตลกัษณ์และสังคมสงเคราะห์  ฝ่ายจิตตาภบิาล 

ล าดบั
ท่ี 

รายการ 
แผนงาน
ตาม

มาตรฐาน 

จ านวนเงิน 
ประเภท

งบประมาณ บาท ส.ต. 

1. กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมอัตลักษณ ์ 4 1,600 - ด าเนินการ 
2. กิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านอัตลกัษณ์และจิต 4 12,800 - พัฒนา 
 สาธารณะ     
3. กิจกรรมชุมนุมจิตอาสา 4 2,200 - ด าเนินการ 
4.  กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน ์ 4 6,800 - ด าเนินการ 
5. โครงการรักรับใช้ร่วมใจอาสา 4 139,640 - ด าเนินการ 
6. โครงการทุนการศกึษาเยาวชนมรดกของแผ่นดนิ 4 627,500 - ด าเนินการ 
      

รวมประมาณการค่าใช้จา่ย 
(เจด็แสนเก้าหมื่นห้าร้อยสีส่ิบบาทถ้วน) 

 
790,540 - 

 
สรุปประเภทงบประมาณ 
 ด าเนินการ 777,740  บาท  งบลงทุน-  บาท  งบพัฒนา 12,800 บาท  

 
 

           ลงชื่อ.......................................................... ลงชื่อ.......................................................... 
              (นางสาวจนัจิรา  พันธุ์สมบัติ)                                (นางสมลักษณ์  บุญเพชร)  

                                       ผู้เสนองาน                                      ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายจิตตาภิบาล 
 
 
 
                                           ผู้อนุมัติ 

ลงชื่อ......................................................... 
    (เซอร์เรมอนด์  พิเศษศักดิ)์ 

                                                       ผู้อ านวยการ 
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แบบแสดงประมาณคา่ใช้จ่ายงาน/กจิกรรม 
7.1.5.1  งาน/กิจกรรม   รณรงค์ส่งเสริมอัตลกัษณ ์

แผนงานตามมาตรฐานท่ี 1   2  3 4 5  
แผนงานหน่วยงาน  งานส่งเสริมอัตลกัษณ์และสังคมสงเคราะห์    ฝ่าย จติตาภิบาล 

รายการ 
งบประมาณ 
ปี 2559 

ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

รายรับ     
-จากโรงเรียน 1,600 1,700 1,800 1,900 

รวม 1,600 1,700 1,800 1,900 
รายจ่าย     

1. ค่าวัสดุ      
-      

2. ค่าใช้สอย     
- ค่าป้ายรณรงค์ส่งเสริมอัตลกัษณ ์ 1,300 1,400 1,500 1,600 
- ค่าอุปกรณ์/เอกสารประชาสัมพนัธ ์ 300 300 300 300 

3. ค่าตอบแทน     
-      

4. ค่าพาหนะ     
-      

5. ค่าครุภัณฑ์     
-      

รวม 1,600 1,700 1,800 1,900 
 
ลงชือ่..........................................................  ลงชือ่.......................................................... 

(นางสาวจันจิรา  พันธุ์สมบัติ)                                             (นางสมลักษณ์    บุญเพชร) 
                        ผู้เสนองาน                                                ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายจติตาภิบาล 
 

                                         ผู้อนุมัต ิ
ลงชื่อ......................................................... 

(เซอร์เรมอนด์  พิเศษศกัดิ)์ 
ผู้อ านวยการ 
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แบบแสดงประมาณคา่ใช้จ่ายงาน/กจิกรรม 
7.1.5.2  งาน/กิจกรรม   ส่งเสริมความรู้ดา้นอัตลกัษณ์และจิตสาธารณะ 

แผนงานตามมาตรฐานท่ี 1   2  3 4 5  
แผนงานหน่วยงาน  งานส่งเสริมอัตลกัษณ์และสังคมสงเคราะห์    ฝ่าย จติตาภิบาล 

รายการ 
งบประมาณ 
ปี 2559 

ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

รายรับ     
-จากโรงเรียน 12,800 13,000 13,200 13,400 

รวม 12,800 13,000 13,200 13,400 
รายจ่าย     

1. ค่าวัสดุ      
- ค่าอุปกรณจ์ัดท าเอกสาร 1,400 1,500 1,600 1,700 

2. ค่าใช้สอย     
- ค่าแผ่นซีดีและกล่อง 800 900 1,000 1,100 
- ค่าอาหารว่างวิทยากร 600 600 600 600 

3. ค่าตอบแทน     
- ค่าวิทยากร 10,000 10,000 10,000 10,000 

4. ค่าพาหนะ     
-      

5. ค่าครุภัณฑ์     
-      

รวม 12,800 13,000 13,200 13,400 
 
ลงชือ่..........................................................  ลงชือ่.......................................................... 

(นางสาวจันจิรา  พันธุ์สมบัติ)                                            (นางสมลักษณ์    บุญเพชร)  

                        ผู้เสนองาน                                              ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายจิตตาภิบาล 
 

                                            ผู้อนุมัติ 
ลงชื่อ......................................................... 

(เซอร์เรมอนด์  พิเศษศกัดิ)์ 
ผู้อ านวยการ 
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แบบแสดงประมาณคา่ใช้จ่ายงาน/กจิกรรม 
7.1.5.3  งาน/กิจกรรม   ชมุนุมจติอาสา 

แผนงานตามมาตรฐานท่ี 1   2  3 4 5  
แผนงานหน่วยงาน  งานส่งเสริมอัตลกัษณ์และสังคมสงเคราะห์    ฝ่าย จติตาภิบาล 

รายการ 
งบประมาณ 
ปี 2559 

ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

รายรับ     
-จากโรงเรียน 2,200 2,400 2,600 2,800 

รวม 2,200 2,400 2,600 2,800 
รายจ่าย     

1. ค่าวัสดุ      
-ค่าอุปกรณจ์ัดท าเอกสารการสอนชุมนุม 600 700 800 900 

2. ค่าใช้สอย     
-ค่าจัดนิทรรศการ/กิจกรรม 1,600 1,700 1,800 1,900 

3. ค่าตอบแทน     
-      

4. ค่าพาหนะ     
-      

5. ค่าครุภัณฑ์     
-      

รวม 2,200 2,400 2,600 2,800 
 
 
ลงชือ่..........................................................  ลงชือ่.......................................................... 

(นางสาวจันจิรา  พันธุ์สมบัติ)                                            (นางสมลักษณ์    บุญเพชร) 

                           ผู้เสนองาน                                             ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายจิตตาภิบาล 
 

                                           ผู้อนุมัติ 
ลงชื่อ......................................................... 

(เซอร์เรมอนด์  พิเศษศกัดิ)์ 
ผู้อ านวยการ 
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แบบแสดงประมาณคา่ใช้จ่ายงาน/กจิกรรม 
7.1.5.4  งาน/กิจกรรม   บ าเพ็ญประโยชน์ 

แผนงานตามมาตรฐานท่ี 1   2  3 4 5  
แผนงานหน่วยงาน  งานส่งเสริมอัตลกัษณ์และสังคมสงเคราะห์    ฝ่าย จติตาภิบาล 

รายการ 
งบประมาณ 
ปี 2559 

ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

รายรับ     
-จากโรงเรียน 6,800 7,100 7,400 7,700 

รวม 6,800 7,100 7,400 7,700 
รายจ่าย     

1. ค่าวัสดุ      
- ค่าสมุดบันทึกการบ าเพญ็ประโยชน ์ 6,800 7,100 7,400 7,700 

2. ค่าใช้สอย     
-      

3. ค่าตอบแทน     
-      

4. ค่าพาหนะ     
-      

5. ค่าครุภัณฑ์     
-      

รวม 6,800 7,100 7,400 7,700 
 
 
ลงชือ่..........................................................  ลงชือ่.......................................................... 

(นางสาวจันจิรา  พันธุ์สมบัติ)                                                 (นางสมลักษณ์    บุญเพชร) 
                        ผู้เสนองาน                                                ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายจติตาภิบาล 
 
                                          ผู้อนุมัต ิ

ลงชื่อ.........................................................  
(เซอร์เรมอนด์  พิเศษศกัดิ)์ 

ผู้อ านวยการ 
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แผนงานตามโครงสร้าง  ฝ่ายจิตตาภบิาล 
แผนงานตามงบประมาณ      แผนงานคุณภาพผู้เรียน แผนงานการจัดการศึกษา   
    แผนงานสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

แผนงานด้านอัตลักษณ์(จติตาภิบาล) 
แผนงานมาตรการส่งเสริม 

ชื่อโครงการ   รักรับใช้ร่วมใจอาสา 
ลักษณะโครงการ/งาน  ประจ า    ต่อเน่ือง  ใหม่ 
หน่วยงาน   งานส่งเสริมอัตลักษณ์และสังคมสงเคราะห์ 
ผู้รับผิดชอบ   นางสาวจันจิรา  พันธุส์มบัต ิ
ตอบสนอง   พันธกิจท่ี   5        ยุทธศาสตร์ท่ี  6     กลยุทธ์ท่ี 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษา EDBAมาตรฐานท่ี 2, 14 ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ ทางตรง 2.1.1,14.1.1
ทางอ้อม- ประเด็นการพิจารณา/เกณฑ์ย่อยที่ ทางตรง ..................ทางอ้อม......................... 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษาโรงเรียนมาตรฐานท่ี -    ตัวบ่งชี้  - เกณฑ์ท่ี- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.หลักการและเหตุผล 
 จากอัตลักษณ์ลักษณะของนักเรียนโรงเรียนคาทอลิกตามที่อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯก าหนดให้
นักเรียนโรงเรียนคาทอลิกทุกคนต้องรักและเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของตนเองและผู้อ่ืน เป็นบุคคลที่ท า
เพื่อผู้อ่ืน เสียสละ มีน้ าใจ พร้อมแบ่งปันและช่วยเหลือผู้อ่ืนโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน รู้จักให้อภัยและคืนดี รัก
และทะนุถนอมส่ิงสร้างทั้งหลาย และจากพันธกิจของโรงเรียนซางตาครู้สศึกษาที่ก าหนดให้ผู้เรียนมีทักษะ
ชีวิตและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข   

ฝ่ายจิตตาภิบาลจึงเห็นว่าควรปลูกฝังคุณลักษณะต่างๆ  ที่ดีงามตามที่กล่าวแล้วนั้นให้แก่ผู้เรียน  
ซึ่งอาจต้องใช้เวลานานในการกล่อมเกลา  ฝึกอบรม  ต้องใช้เทคนิค  วิธีการ  และกิจกรรมมากมายหลาย
รูปแบบ  ซึ่งจะท าให้ผู้เรียนมีจิตสาธารณะและสามารถปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสาอย่างต่อเนื่อง  จึงได้จัดท า
โครงการ “รักรับใช้ร่วมใจอาสา”ขึ้น 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพื่อให้ผูเ้รียนทุกชั้นปีไดท้ ากจิกรรมบ าเพ็ญประโยชน(์2.1.1) 

2.2  เพื่อจัดโครงการที่ส่งเสริมอัตลกัษณ์ผู้เรียน(14.1.1) 
3.  เป้าหมาย 
3.1  เชิงปริมาณ 
 ผู้เรียนระดบัชัน้ประถมศึกษาปทีี่ 1– มัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน1,070 คน เข้าร่วมกจิกรรม 
3.2  เชิงคุณภาพ 
  1.  ผู้เรียนทุกชั้นปีไดท้ ากจิกรรมบ าเพ็ญประโยชน์อย่างมีคณุภาพ 
             2. จัดโครงการที่ส่งเสริมอัตลักษณ์ผู้เรยีนอย่างมปีระสิทธิภาพ 
         3.3 ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
  1.  ครูผู้สอนและผู้เรียนทีเ่ข้าร่วมโครงการร้อยละ 87 ได้ท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน ์
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2.  มีโครงการที่ส่งเสริมอัตลักษณ์ผู้เรยีน 
4.  ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1.กิจกรรมรินน้ าใจสู่ผู้ยากไร้   
1.ขั้นเตรียมการ   
1.1  ประชุมและวางแผนการด าเนนิงาน พ.ค. 59 นางสาวจันจิรา 
1.2  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ พ.ค. 59 พันธุ์สมบัต ิ
1.3 จัดเตรียมเอกสาร พ.ค. 59  
2.ขั้นด าเนินการ/กิจกรรมท่ีจัด   
2.1   ประชาสัมพันธ์ครูและนักเรียน พ.ค. 59 นางสาวจันจิรา 
2.2    ผู้เรียนบริจาคเงินรินน้ าใจสัปดาห์ละ1 บาท ตลอดปีการศึกษา พันธุ์สมบัต ิ
2.3   ผู้รับผิดชอบกิจกรรมเก็บรวบรวมเงินรินน้ าใจและบันทึก   
ทุกสัปดาห์   
2.4   น าเงินที่ได้รับจากการบริจาคไปจัดกิจกรรม/บริจาคแก่   
ผู้ยากไร้ ในกิจกรรมจิตอาสานักเรียน   
3.ขั้นติดตามและประเมินผล   
3.1 แบบประเมินความพึงพอใจในการร่วมกิจกรรม มี.ค. 60 นางสาวจันจิรา 
  พันธุ์สมบัต ิ
2. ครูจิตอาสา   
1.ขั้นเตรียมการ   
1.1  ประชุมและวางแผนการด าเนินงาน พ.ค. 59 นางสาวจันจิรา 
1.2  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ พ.ค. 59 พันธุ์สมบัต ิ
1.3  จัดเตรียมเอกสาร พ.ค. 59  
2.ขั้นด าเนินการ/กิจกรรมท่ีจัด   
2.1   ประชุมครูฝ่ายจิตตาภิบาลเพื่อเลือกสถานที่ในการจัด มิ.ย. 59 นางสาวจันจิรา 
กิจกรรม  พันธุ์สมบัต ิ
2.2   ประชาสัมพันธ์และรับสมัครครูผู้มีจิตอาสา ก.ค. 59  
2.3   ติดต่อสถานที่/ที่พัก/พาหนะ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส.ค. 59  
2.4   จัดเตรียมอุปกรณ์/สิ่งของที่ใช้ในการจัดกิจกรรม ก.ย. 59  
2.5   จัดกิจกรรมจิตอาสาของครู ต.ค. 59  
3.ขั้นติดตามและประเมินผล   
3.1 แบบประเมินความพึงพอใจในการร่วมกิจกรรม มี.ค. 60 นางสาวจันจิรา 
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  พันธุ์สมบัต ิ
3. จิตอาสาพัฒนาสังคม   
1.ขั้นเตรียมการ   
1.1  ประชุมและวางแผนการด าเนินงาน พ.ค. 59 นางสาวจันจิรา 
1.2  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ พ.ค. 59 พันธุ์สมบัต ิ
1.3  จัดเตรียมเอกสาร พ.ค. 59  
2.ขั้นด าเนินการ/กิจกรรมท่ีจัด   
2.1   ประชุมครูฝ่ายจิตตาภิบาลเพื่อเลือกสถานที่ในการจัด มิ.ย. 59 นางสาวจันจิรา 
กิจกรรม  พันธุ์สมบัต ิ
2.2   ติดต่อสถานที่/ที่พัก/พาหนะ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต.ค. 59  
2.3ประชาสัมพันธ์ครูและนักเรียนผู้มีจิตอาสา พ.ย. 59  
2.4   จัดเตรียมอุปกรณ์/สิ่งของที่ใช้ในการจัดกิจกรรม พ.ย. 59  
2.5   จัดกิจกรรมจิตอาสาของนักเรียน ธ.ค. 59  
3.ขั้นติดตามและประเมินผล   
3.1 แบบประเมินความพึงพอใจในการร่วมกิจกรรม มี.ค. 60 นางสาวจันจิรา 
3.2 แบบสังเกตพฤติกรรมในการปฏิบัติกิจกรรม มี.ค. 60 พันธุ์สมบัต ิ
3.3  แบบประเมินผลโครงการ มี.ค. 60  
   
5.  สถานท่ีด าเนินงาน  โรงเรียนซางตาครู้สศกึษาและหน่วยงานภายนอก 
6.  ระยะเวลาในการด าเนินงาน  พฤษภาคม  2559 –  มีนาคม  2560 
7.  งบประมาณ 

รายการ งบประมาณ 
ปี 2559 

ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

รายรับ     
1. จากโรงเรียน 109,640 110,700 111,760 112,000 
2. จากกิจกรรมรนิน้ าใจ 25,000 25,000 25,000 25,000 
3. จากครู 5,000 5,000 5,000 5,000 

รวมรับท้ังสิ้น 139,640 140,700 141,760 142,000 
รายจ่าย     
1.กิจกรรมรินน้ าใจสู่ผู้ยากไร้     
1. ค่าเอกสารบันทึกรนิน้ าใจ 140 150 160 170 
2. เอกสารประเมินกจิกรรม 180 190 200 210 
รวมจ่าย 320 340 360 380 
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3.กิจกรรมครูจิตอาสา     
1. ค่าป้ายประชาสัมพันธ ์ 1,400 1,500 1,600 1,700 
2. เอกสารติดต่อหน่วยงาน 180 190 200 210 
ต่างๆ     
3. ค่ายานพาหนะ 12,600 13,200 13,800 14,400 
4. ค่าที่พัก 40,000 40,000 40,000 40,000 
5. ค่าอาหาร 10,000 10,000 10,000 10,000 
6. อุปกรณ์/สิ่งของที่ใชใ้นการ 1,600 1,700 1,800 1,900 
จัดกจิกรรม     
7. เงินและของบริจาค 5,000 5,000 5,000 5,000 
8. ค่าเอกสารประเมินกิจกรรม 180 190 200 210 
รวมจ่าย 70,960 71,780 72,600 72,600 
3.กิจกรรมจติอาสาพฒันาสังคม     
1. ค่าป้ายประชาสัมพันธ ์ 1,400 1,500 1,600 1,700 
2. เอกสารติดต่อหน่วยงาน 180 190 200 210 
ต่างๆ     
3. ค่ายานพาหนะ 30,000 30,000 30,000 30,000 
4. ค่าอาหาร 10,000 10,000 10,000 10,000 
5. อุปกรณ์/สิ่งของที่ใชใ้นการ 1,600 1,700 1,800 1,900 
จัดกจิกรรม     
6. เงินและของบริจาค 25,000 25,000 25,000 25,000 
7. ค่าเอกสารประเมินกิจกรรม 180 190 200 210 

รวมจ่าย 68,360 68,580 68,800 69,020 
รวมจ่ายทั้งสิ้น 139,640 140,700 141,760 142,000 

 
8.เคร่ืองมือการติดตามและประเมินผล 
 1.  แบบประเมินความพึงพอใจในการร่วมกจิกรรม 
 2.  แบบสังเกตพฤติกรรมในการปฏิบัตกิิจกรรม 
 3.  แบบประเมินผลโครงการ 
9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
           สถานศึกษามีการจัดโครงการที่สง่เสริมอัตลักษณผ์ู้เรียนในเรื่องของความรัก ความเมตตา  ด าเนิน
ชีวิตอย่างเรยีบง่าย พอเพียง  มีความซื่อสัตย์ และมีอิสรภาพในการปฏิบัติความดีโดยครูและผู้เรียนทุกชั้นปี
ได้ท ากิจกรรมบ าเพญ็ประโยชน ์
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10. ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

ผู้เสนอโครงการ        
 

…………………………………… 

(  นางสาวจันจิรา  พันธุ์สมบตัิ  ) 

ผู้พิจารณาโครงการ  
 

…………………………………… 

(  นางสมลักษณ์   บุญเพชร   ) 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้อนุมัติโครงการ 

 

…………………………………… 

(เซอร์เรมอนด์  พิเศษศกัดิ)์ 
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แผนงานตามโครงสร้าง    ฝ่ายจิตตาภิบาล                       
แผนงานตามงบประมาณแผนงานคุณภาพผู้เรียน แผนงานการจัดการศึกษา 
       แผนงานสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
       แผนงานด้านอัตลกัษณ์(จิตตาภบิาล) 

    แผนงานมาตรการส่งเสริม 
ชื่อโครงการ     ทุนการศกึษาเยาวชนมรดกของแผ่นดิน 
ลักษณะโครงการ    ประจ า    ต่อเน่ือง  ใหม่ 
หน่วยงาน     งานส่งเสริมอัตลักษณ์และสังคมสงเคราะห์ 
ผู้รับผิดชอบ     นางสาวจันจิรา  พันธุส์มบัต ิ
ตอบสนอง     พันธกิจท่ี    5       ยุทธศาสตร์ท่ี  6      กลยุทธ์ท่ี 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษา EDBAมาตรฐานท่ี 14  ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ ทางตรง  14.1.1  ทางอ้อม   
-ประเด็นการพิจารณา/เกณฑ์ย่อยที่ ทางตรง ..........................ทางอ้อม.......................................... 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษาโรงเรียนมาตรฐานท่ี -    ตัวบ่งชี้  - เกณฑ์ท่ี 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- 
1.หลักการและเหตุผล 
 เพื่อเป็นการส่งเสริมอัตลักษณ์โรงเรียนคาทอลิกในด้าน รัก เมตตา รับใช้ พร้อมแบ่งปันและ
ช่วยเหลือผู้อ่ืน  โรงเรียนซางตาครู้สศึกษาโดยฝ่ายจิตตาภิบาลจึงได้จัดท าโครงการทุนการศึกษาเยาวชน
มรดกของแผ่นดินขึ้น  เพื่อมุ่งเน้นให้โรงเรียนเป็นสนามแห่งกิจเมตตา  และท าให้ครูเป็นคนดีมีจิตวิญญาณ
แห่งความเป็นครูรักและเมตตาศิษย์ด้วยความเสมอภาค  ฝึกให้นักเรียนเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ตามหลักพระ
คริสตธรรมและศาสนสัมพันธ์  และมีความรับผิดชอบในฐานะสมาชิกสังคม มีความรักต่อตนเอง ต่อผู้อ่ืน
และต่อพระเจ้าตามอัตลักษณ์ “รักและรับใช้” 
2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพื่อจัดโครงการที่ส่งเสริมอัตลกัษณ์ผู้เรียน(14.1.1) 
3.  เป้าหมาย 
 3.1  เชิงปริมาณ 

ผู้เรียนระดบัชัน้ประถมศึกษาปทีี่ 1– มัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เข้าร่วมโครงการ 
 3.2  เชิงคุณภาพ 
 มีโครงการที่ส่งเสริมอัตลกัษณ์ผูเ้รียนอย่างมีประสิทธิภาพ 
 3.3  ตัวชี้วดัความส าเร็จ 

 มีโครงการที่ส่งเสริมอัตลกัษณ์ผูเ้รียน 
4.  ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1.ขั้นเตรียมการ   
1.1  ประชุมและวางแผนการด าเนินงาน พ.ค .59 นางสาวจันจิรา 
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1.2  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ พ.ค .59 พันธุ์สมบัต ิ
1.3   จัดเตรียมเอกสาร พ.ค .59  
2.ขั้นด าเนินการ/กิจกรรมท่ีจัด   
2.1   ประชาสัมพันธ์และยื่นแบบแสดงเจตจ านงรับทุน พ.ค.59 นางสาวจันจิรา 
2.2   ติดต่อธุรการขอรายชื่อนักเรียนทุน 3 ป ี  พันธุ์สมบัต ิ
2.3   รวบรวมแบบแสดงเจตจ านง   
2.4   ด าเนินการคัดเลือก  ประกาศรายชื่อติดบอร์ด   
3.ขั้นติดตามและประเมินผล   
3.1   ติดตามประเมนิผลความประพฤติและการเรยีน มี.ค. 60 นางสาวจันจิรา 
3.2   ประชุมผู้รับผิดชอบเพื่อการประเมนิผลและรับทราบ มี.ค. 60 พันธุ์สมบัต ิ
ปัญหาระหว่างปฏิบัติงาน   
3.3   ปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มี.ค. 60  
3.4   สรุปและประเมินผล/รายงานผล มี.ค. 60  
5.  สถานท่ีด าเนินงานโรงเรียนซางตาครู้สศึกษาและหนว่ยงานภายนอก 
6.  ระยะเวลาในการด าเนินงานพฤษภาคม 2559–  มีนาคม 2560 
7.  งบประมาณ 

รายการ งบประมาณ  
ปี 2559 

ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

รายรับ     
1. จากโรงเรียน 617,500 617,500 617,500 617,500 
2. จากหน่วยงานภายนอก 10,000 10,000 10,000 10,000 

รวมรับท้ังสิ้น 627,500 627,500 627,500 627,500 
รายจ่าย     
1.ทุนผู้เรียนเรียนด ี 100,000 100,000 100,000 100,000 
2.ทุนผู้เรียนยากจน 70,000 70,000 70,000 70,000 
3.ทุนนักกฬีา 300,000 300,000 300,000 300,000 
4.ทุนพระคาร์ดินัล 10,000 10,000 10,000 10,000 
5.ทุนบุตรคร ู 50,000 50,000 50,000 50,000 
6.ทุนบุตรพนกังาน 97,500 97,500 97,500 97,500 

รวมจ่ายทั้งสิ้น 627,500 627,500 627,500 627,500 
8.เคร่ืองมือการติดตามและประเมินผล 
 1.  แบบติดตามผลการใชทุ้นการศึกษา 
 2.  แบบประเมินผลโครงการ 
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9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

 สถานศึกษามกีารจัดโครงการที่ส่งเสริมอัตลักษณ์ผู้เรียนในเรื่องของความรัก ความเมตตา  ด าเนนิ
ชีวิตอย่างเรยีบง่าย พอเพียง  และความซื่อสัตย์  
10. ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข
..........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 
 

ผู้เสนอโครงการ        
 

…………………………………… 

(  นางสาวจันจิรา  พันธุ์สมบตัิ  ) 

ผู้พิจารณาโครงการ  
 

…………………………………… 

(  นางสมลักษณ์   บุญเพชร   ) 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ผู้อนุมัติโครงการ 

 

…………………………………… 

(เซอร์เรมอนด์  พิเศษศกัดิ)์ 


