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แผนปฏิบัติการประจ าปี 2559    ฝ่ายกิจการนักเรียน                                                               โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 
 

 
ฝ่ายกิจการนักเรียน 
วิสัยทัศน์ 
 ฝ่ายกิจการนักเรียนมุ่งเนน้คุณธรรม  ฉลาดล้ าสุขภาวะ  มีทักษะชีวิตบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง
ภายใต้การมีส่วนร่วมของทกุภาคส่วน 
 
พันธกิจ 
1.ส่งเสริมและสนับสนนุให้ผู้เรียนมีความฉลาดทางสุขภาวะ 
2. ส่งเสริมและสนับสนนุให้ผูเ้รียนมีทกัษะชีวิตและอยู่ในสงัคมได้อย่างมีความสุข 
3.ส่งเสริมและสนับสนนุให้ผู้เรียนเป็นผู้มีคณุธรรม จรยิธรรม 
 4.ส่งเสริมให้ครูและผู้เรียนเหน็คุณค่าความเปน็ไทยและด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจ 
     พอเพียง 
 5. ส่งเสริมให้ผู้ปกครอง ชุมชนและทกุภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา 
 
เป้าหมาย 
1.ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรคก์ล้าเผชิญกบัความเสีย่ง สามารถใช้ความคดิระดับสูง เห็นผลและวางแผน  
จัดการสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ 
2.ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มจีรรยาบรรณ จัดประสบการณ์การเรียนการสอนตามมาตรฐานวิชาชีพ 
3.ผู้เรียนเป็นผู้มีคณุธรรม จริยธรรม และทักษะในการด าเนินชีวิตเหมาะสมกับความเป็นพลโลกในศตวรรษ  
ที่ 21 
 4.ผู้เรียนมีความฉลาดทางสุขภาวะ 
 5.ครูและผู้เรียนด าเนินชีวิตตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 6. โรงเรียนมีภาคเีครือข่ายการจดัการเรยีนรู้และร่วมพัฒนากับสถานศึกษา องคก์รภาครัฐ  ภาคเอกชน  
     ระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ และระหว่างประเทศ 
 
ยุทธศาสตร์ 

            1.พัฒนาผู้เรียนใหม้ีความฉลาดทางสุขภาวะและทักษะในการด าเนนิชีวิต  
           2. ส่งเสริมใหค้รูและผู้เรียน ด าเนินชีวิตตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
           3.สร้างภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาการศึกษา 
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ตารางท่ี 3.3 สรุปงบประมาณรายจ่ายตามแผนงานหน่วยงาน / งาน / โครงการ ปีการศึกษา 2559 
ฝ่าย กิจการนักเรียน 

 

ท่ี 
แผนงานหน่วยงาน 
งาน / โครงการ 

แผนงาน
ตาม

มาตรฐาน 
ผู้รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
หน้า
อ้างอิง ด าเนินการ พัฒนา ลงทุน 

1 งานด้านระเบยีบวินัย  นายอนันต์  ใจเอื้อย    311 
1.1 กิจกรรมสวัสดีคณุคร ู 1 นางวิภาวี  ชื่นสมบัติ 4,000   316 

1.2 กิจกรรมจัดระเบียบแถว 1 นายอนันต์  ใจเอื้อย 4,000   317 

1.3 กิจกรรมเข้าคิวสร้างวินัย 1 นางวิภาวี  ชื่นสมบัติ 3,500   318 

1.4 กิจกรรมปฐมนเิทศนักเรียน 1 นายอนันต์  ใจเอื้อย 3,500   319 
1.5 กิจกรรมตอนเช้าที่หน้าเสาธง 1 นายอนันต์  ใจเอื้อย 4,500   320 
1.6 กิจกรรมสร้างวินยัในการมา 1 นางสาวนารี  นักป่ี 3,000   321 

 เรียน       
1.7 โครงการ Grow to know 1 นายอนันต์  ใจเอื้อย    322 

 -กิจกรรมคัดกรองนักเรยีน 1 นางสาวนวลจันทร ์สีดอกบวบ   3,000    
 -กิจกรรมแก้ปญัหาความเสีย่ง 1 นายอนันต์  ใจเอื้อย   10,000    
 -กิจกรรมสร้างนิสัยห่างไกล 1 นายอนันต์  ใจเอื้อย   30,000    
 ความเสี่ยง       
2 งานกิจรรมพฒันาผู้เรียน  นางสาวนวลจันทร ์สีดอกบวบ       327 

2.1 กิจกรรมแนะแนว 1 นางสาวนวลจันทร ์สีดอกบวบ 7,000     334 
2.2 กิจกรรมโลกกว้างทาง 1 นางสาวนวลจันทร ์สีดอกบวบ 5,000     335 

 การศึกษา       
2.3 กิจกรรมวันส าคัญทางลกูเสือ 1 นายบัญชา  ไตรรส 9,000     336 
2.4 กิจกรรมชุมนุม 1 นายภูวรินทร์  ภูมิ่งดาว 5,500     337 
2.5 กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย 1 นายภูวรินทร์  ภูมิ่งดาว 8,500     338 
 และสภานักเรียน         
2.6 กิจกรรมท าเนยีบคนเกง่ 1 นางสาวณัชชา หนูสีแก้ว 5,500     339 
2.7 โครงการสร้างเสริมทักษะชีวิต 1 นางสาวนวลจันทร ์สีดอกบวบ      340 
 แก่ผู้เรียน  

     
 -กิจกรรม Dancing Team   

นางสาวนารี  นักป่ี 7,000      
 -กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ   

นายอนันต์  ใจเอื้อย 125,000      
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 -กิจกรรมค่ายพกัแรมลูกเสือ-   
นายบัญชา  ไตรรส 1,068,000      

 เนตรนารี  
     

2.8 โครงการสร้างเสริมศักยภาพ 5 นางสาวนารี   นักป่ี     345 
 ผู้เรียนด้านสุนทรียภาพ   

        
 -กิจกรรมสร้างสรรค์งานดนตร ี   

นายฐากร วัฒนากูล 33,500      
 -กิจกรรมส่งเสริมทักษะด้าน   

นางสาวปรารถนา กรานแก้ว 16,000      
 นาฏศิลป์  

     
 -กิจกรรมฝึกฝนคนเก่งด้าน   

นางประทุมทิพย์ ศรีเผด็จ 5,500      
 ศิลปะ  

     
3 งานสวัสดิภาพผู้เรียน   นายฐากร  วัฒนากูล       350 

3.1 กิจกรรมลกูเสือสวัสดิการ 1 นายฐากร  วัฒนากูล   5,000   354 
3.2 กิจกรรมรักษาความปลอดภัย 1 นายฐากร  วัฒนากูล   8,000   355 
 ในโรงเรยีน          
3.3 โครงการเฝ้าระวังสารเสพตดิ 1 นายปัญญา  ปราบเสียง       356 
 ในโรงเรยีน           
 -กิจกรรมวันงดสบูบุหรีโลก   นางสาวณัชชา  หนูสีแก้ว   2,000    
 -กิจกรรมวันต่อต้านสารเสพติด   นางอรวรรณ  เพ่งพิศ   2,000    
 โลก       
 -กิจกรรมใหค้วามรู้เรื่องสาร   นายปัญญา  ปราบเสียง   5,000    
 เสพติด       
 -กิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติด   นายรุ่งโรจน์  ปฐมทัศน์   10,000    
 -กิจกรรมตรวจสารเสพติด   นายปัญญา  ปราบเสียง   6,000    
3.4 โครงการSCวัยใสใสใ่จสุขภาพ 5 นายรุ่งโรจน์  ปฐมทัศน์       361 
 พัฒนาความฉลาดทางสุข            
 ภาวะ       
 -กิจกรรมวันศุกรก์ับสุขภาพ   นายรุ่งโรจน์  ปฐมทัศน์   2,000    
 -กิจกรรมฝึกซ้อมกีฬาแข่งขัน   นายบัญชา  ไตรรส   120,000    
 เพื่อพัฒนานกักีฬาสู่อาชีพ           
 -กิจกรรมกีฬาสีภายใน  นายอนันต์  ใจเอื้อย   30,000    
 (เฟื่องฟ้าเกมส์)       
 -กิจกรรมใหค้วามรู้และตรวจ  นางสาวบานชื่น อินทสาร   17,000    
 สุขภาพ       
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4 งานสัมพันธช์ุมชน  นางสาวปรารถนา กรานแก้ว       368 
4.1 กิจกรรมวันไหว้คร ู 3 นางปานทิพย์ ใจเอื้อย 6,000     373 
4.2 กิจกรรมวันคร ู 3 นางปานทิพย์ ใจเอื้อย 8,000     374 
4.3 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาต ิ 3 นางสาวปรารถนา กรานแก้ว 25,000     375 
4.4 กิจกรรมวันแม่แห่งชาต ิ 3 นางสาวปรารถนา กรานแก้ว 25,000     376 
4.5 กิจกรรมวันเดก็ 3 นางสาวนารี  นักป่ี 10,000     377 
4.6 โครงการส่งเสริมการสร้างภาค ี 3 นางสาวปรารถนา กรานแก้ว       378 

 เครือข่ายร่วมพัฒนาคณุภาพ  
        

 การศึกษา  
     

 -กิจกรรมผูป้กครองเครือข่าย  
นางอรวรรณ  เพ่งพิศ 4,000      

 -กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง  นางอรวรรณ  เพ่งพิศ 15,000      
 -กิจกรรมภูมิปญัญาชุมชนสู ่  นางพัชรินทร์  ค าฤาชัย 12,000      
 โรงเรียน(ครูนอกห้อง)          
 -กิจกรรมสัมพนัธ์ชมุชน  นางสาวปรารถนา กรานแก้ว 6,000      

4.7 โครงการวิถีงามตามหลัก 3 นางสาวณัชชา หนูสีแก้ว       385 
  ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง          
  -กิจกรรมของหายได้คืน  นางสาวนารี  นักป่ี   3,000    
  -กิจกรรมห้องเรียนพอเพยีง  นางปานทิพย์ ใจเอื้อย   12,000    
  -กิจกรรมประหยัดน้ า ไฟ   นางสาวณัชชา หนูสีแก้ว   4,000    

รวม 1,236,000 269,000   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ..................................................ผู้รับรอง 
             (  เซอรเ์รมอนด์  พิเศษศักดิ์  ) 
                      ผู้อ านวยการ 
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ตารางท่ี 4.3 สรุปรายรับ-รายจ่ายตามแผนงานหน่วยงาน ปีการศกึษา 2559 
ฝ่าย กิจการนักเรียน 

 

 
ท่ี 

 
แผนงานหน่วยงาน 

แผนงาน
ตาม

มาตรฐาน 

สรุปรายรบั 
สรุป

รายจ่าย 
จากสถาน 
ศึกษา 

จากท่ี
อ่ืน 

รวม 

1 งานด้านระเบยีบวินัย      
1.1 กิจกรรมสวัสดีคณุครู   1 4,000  4,000 4,000 

1.2 กิจกรรมจัดระเบียบแถว  1 4,000  4,000 4,000 

1.3 กิจกรรมเข้าคิวสร้างวินัย   1 3,500  3,500 3,500 

1.4   กิจกรรมปฐมนเิทศ   1 3,500  3,500 3,500 

1.5 กิจกรรมตอนเช้าที่หน้าเสาธง  1 4,500  4,500 4,500 

1.6   กิจกรรมสร้างวินัยในการมาเรียน  1 3,000  3,000 3,000 

1.7  โครงการ Grow to know 1     

 -กิจกรรมคัดกรองนักเรยีน 1 3,000  3,000 3,000 

 -กิจกรรมแก้ปญัหาความเสีย่ง 1 10,000  10,000 10,000 

 -กิจกรรมสร้างนิสัยห่างไกลความ 1 30,000  30,000 30,000 

 เสี่ยง      

2 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน      

2.1 กิจกรรมแนะแนว 1 7,000  7,000 7,000 

2.2 กิจกรรมโลกกว้างทางการศกึษา 1 5,000  5,000 5,000 

2.3 กิจกรรมวันส าคัญทางลกูเสือ 1 9,000  9,000 9,000 

2.4 กิจกรรมชุมนุม 1 5,500  5,500 5,500 

2.5 กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย 1 8,500  8,500 8,500 

 และสภานักเรียน      

 กิจกรรมท าเนยีบคนเกง่ 1 5,500  5,500 5,500 

2.6 โครงการสร้างเสริมทักษะชีวิตแก ่ 1     

 ผู้เรียน      

 -กิจกรรม Dancing Team 1 5,000 2,000 7,000 7,000 

 -กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 1  125,000 125,000 125,000 

 -กิจกรรมค่ายพกัแรมลูกเสือ- 1    875,000 875,000 875,000 

 เนตรนารี      

2.7 โครงการสร้างเสริมศักยภาพ 1     
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ผู้เรียนด้านสุนทรียภาพ 
 -กิจกรรมสร้างสรรค์งานดนตร ี 1 33,500  33,500 33,500 

 -กิจกรรมส่งเสริมทักษะด้าน 1 16,000  16,000 16,000 

 นาฏศิลป์      

 -กิจกรรมฝึกฝนคนเก่ง 1 5,500  5,500 5,500 

 ด้านศิลปะ      
3 งานสวัสดิภาพผู้เรียน      

3.1 กิจกรรมลกูเสือสวัสดิการ 1 5,000  5,000 5,000 

3.2 กิจกรรมรักษาความปลอดภัยใน 1 8,000  8,000 8,000 

 โรงเรียน      

3.3 โครงการเฝ้าระวังสารเสพตดิใน 1     

 โรงเรียน      

 -กิจกรรมวันงดสบูบุหรีโลก 1 2,000  2,000 2,000 

 -กิจกรรมวันต่อต้านสารเสพติด 1 2,000  2,000 2,000 

 โลก      

 -กิจกรรมใหค้วามรู้เรื่องสาร 1 5,000  5,000 5,000 

 เสพติด      

 -กิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติด 1 10,000  10,000 10,000 

 -กิจกรรมตรวจสารเสพติด 1 4,000 2,000 6,000 6,000 

3.4 โครงการ SC วัยใสใส่ใจสุขภาพ  1     

 พัฒนาความฉลาดทางสุขภาวะ      

 -กิจกรรมวันศุกรก์ับสุขภาพ 1 2,000  2,000 2,000 

 -กิจกรรมฝึกซ้อมกีฬาแข่งขันเพื่อ 1 120,000  120,000 120,000 

 พัฒนานักกีฬาสู่อาชีพ      

 -กิจกรรมกีฬาสีภายใน 1 30,000  30,000 30,000 

 (เฟื่องฟ้าเกมส์)      

 -กิจกรรมใหค้วามรู้และตรวจ 1 7,000 10,000 17,000 17,000 

 สุขภาพ      

4 งานสัมพันธช์ุมชน      

4.1 กิจกรรมวันไหว้คร ู         3 6,000  6,000 6,000 

4.2 กิจกรรมวันคร ู 3 8,000  8,000 8,000 

4.3 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาต ิ 3 25,000  25,000 25,000 
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4.4 กิจกรรมวันแม่แห่งชาต ิ 3 25,000  25,000 25,000 

4.5 กิจกรรมวันเดก็ 3 10,000  10,000 10,000 

4.6 โครงการส่งเสริมการสร้างภาค ี 3     

 เครือข่ายร่วมพัฒนาคณุภาพ      

 การศึกษา      

 -กิจกรรมผู้ปกครองเครือข่าย 3 4,000  4,000 4,000 

  -กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง 3 15,000  15,000 15,000 

  -กิจกรรมภูมิปัญญาชุมชนสู ่ 3 12,000  12,000 12,000 

 โรงเรียน(ครูนอกห้อง)      

  -กิจกรรมสัมพันธช์ุมชน 3 6,000  6,000 6,000 

4.7  โครงการวิถีงามตามหลักปรัชญา 3     

  เศรษฐกิจพอเพียง      

 -กิจกรรมของหายได้คนื 3 3,000  3,000 3,000 

 -กิจกรรมห้องเรยีนพอเพียง 3 12,000  12,000 12,000 

 -กิจกรรมประหยัดน้ า ไฟ 3 4,000  4,000 4,000 

 491,000 1,014,000 1,505,000 1,505,000 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ..................................................ผู้รับรอง 
             (  เซอรเ์รมอนด์  พิเศษศักดิ์  ) 
                      ผู้อ านวยการ 
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ตารางท่ี 5.3 สรุปรายรับ-รายจ่ายตามแผนงานหน่วยงาน (งาน/กิจกรรม/โครงการ) ปีการศึกษา 2559 
ของ ฝ่ายกิจการนักเรียน 

5.3.1 แผนงานหน่วยงาน      งานระเบยีบวินัย    ฝ่ายกิจการนักเรียน 
ท่ี งาน/กิจกรรม/โครงการ แผนงาน

ตาม
มาตรฐาน 

สรุปรายรบั 
สรุปรายจ่าย จาก

สถานศึกษา 
จากท่ีอ่ืน รวม 

1. กิจกรรมจัดระเบียบแถว 1 4,000   4,000 
2. กิจกรรมเข้าคิวสร้างวินัย 1 3,500   3,500 
3. กิจกรรมสวัสดีคณุคร ู 1 4,000   4,000 
4. กิจกรรมตอนเช้าที่หน้าเสาธง 1 4,500   4,500 
5.   กิจกรรมปฐมนเิทศ 1 3,500   3,500 
6.   กิจกรรมสร้างวินัยในการ 1 3,000   3,000 

 มาเรียน      
7.  โครงการ Grow to know 1     
 -กิจกรรมคัดกรองนักเรยีน 1 3,000   3,000 

 -กิจกรรมแก้ปญัหาความเสีย่ง 1 10,000   10,000 

 -กิจกรรมสร้างนิสัยห่างไกล 1 30,000   30,000 

ความเสี่ยง      
รวม 65,500   65,500 

5.3.2 แผนงานหน่วยงาน    งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    ฝ่ายกิจการนักเรียน 
ท่ี งาน/กิจกรรม/โครงการ แผนงาน

ตาม
มาตรฐาน 

สรุปรายรบั 
สรุปรายจ่าย จากโรงเรียน จากท่ีอ่ืน รวม 

1. กิจกรรมแนะแนว 1 7,000   7,000 
2. กิจกรรมโลกกว้างทาง 1 5,000   5,000 

การศึกษา      
3. กิจกรรมวันส าคัญทางลกูเสือ 1 9,000   9,000 
4. กิจกรรมชุมนุม 1 5,500   5,500 
5. กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย 1 8,500   8,500 

และสภานักเรียน      
6. กิจกรรมท าเนยีบคนเกง่ 1 5,500   5,500 
7. โครงการสร้างเสริมทักษะชีวิต 1     

แก่ผู้เรียน      
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 -กิจกรรมDancing Team 1 5,000 2,000  7,000 
 -กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 1  125,000  125,000 
 กิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือ- 1  875,000  875,000 

- เนตรนาร ี      
8. โครงการสร้างเสริมศักยภาพ 1 55,000   55,000 

ผู้เรียนด้านสุนทรียภาพ      
 -กิจกรรมสร้างสรรค์งานดนตร ี 1 33,500   33,500 
 -กิจกรรมส่งเสริมทักษะด้าน 1 16,000   16,000 

นาฏศิลป์      
 -กิจกรรมฝึกฝนคนเก่ง 1 5,500   5,500 

ด้านศิลปะ      
รวม 110,000 1,002,000  1,157,500 

5.3.3 แผนงานหน่วยงาน     งานสวัสดิภาพผู้เรียน    ฝ่ายกิจการนักเรียน 
ท่ี งาน/กิจกรรม/โครงการ แผนงาน

ตาม
มาตรฐาน 

สรุปรายรบั 
สรุปรายจ่าย จากโรงเรียน จากท่ีอ่ืน รวม 

1. กิจกรรมลกูเสือสวัสดิการ 1 5,000   5,000 
2. กิจกรรมรักษาความปลอดภัย 1 8,000   8,000 
 ในโรงเรยีน      

3. โครงการเฝ้าระวังสารเสพตดิ 1     
 ในโรงเรยีน      
 -กิจกรรมวันงดสบูบุหรีโลก 1 2,000   2,000 
 -กิจกรรมวันต่อต้านสารเสพติด 1 2,000   2,000 
 โลก      
 -กิจกรรมใหค้วามรู้เรื่องสาร 1 5,000   5,000 
 เสพติด      
 -กิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติด 1 10,000   10,000 
 -กิจกรรมตรวจสารเสพติด 1 6,000   6,000 

4. โครงการ SC วัยใสใส่ใจสุขภาพ  1     
 พัฒนาความฉลาดทางสุขภาวะ      
 -กิจกรรมวันศุกรก์ับสุขภาพ 1 2,000   2,000 
 -กิจกรรมฝึกซ้อมกีฬาแข่งขัน 1 120,000   120,000 
 เพื่อพัฒนานกักีฬาสู่อาชีพ      
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 -กิจกรรมกีฬาสีภายใน 1 30,000   30,000 
 (เฟื่องฟ้าเกมส์)      
 -กิจกรรมใหค้วามรู้และตรวจ 1 17,000   17,000 
 สุขภาพ      

รวม 207,000   207,000 
5.3.4 แผนงานหน่วยงาน      งานสัมพันธช์ุมชน    ฝ่ายกิจการนักเรียน 
ท่ี งาน/กิจกรรม/โครงการ แผนงาน

ตาม
มาตรฐาน 

สรุปรายรบั 
สรุปรายจ่าย จากโรงเรียน จากท่ีอ่ืน รวม 

1. กิจกรรมวันไหว้คร ู 3 6,000   6,000 
2. กิจกรรมวันคร ู 3 8,000   8,000 
3. กิจกรรมวันพ่อแห่งชาต ิ 3 25,000   25,000 
4. กิจกรรมวันแม่แห่งชาต ิ 3 25,000   25,000 
5. กิจกรรมวันเดก็ 3 10,000   10,000 
6. โครงการส่งเสริมการสร้างภาค ี 3     

 เครือข่ายร่วมพัฒนาคณุภาพ      

 การศึกษา      

 -กิจกรรมผู้ปกครองเครือข่าย 3 4,000   4,000 
  -กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง 3 15,000   15,000 
  -กิจกรรมภูมิปัญญาชุมชนสู ่ 3 12,000   12,000 
 โรงเรียน(ครูนอกห้อง)      
  -กิจกรรมสัมพันธช์ุมชน 3 6,000   6,000 

7.  โครงการวิถีงามตามหลักปรัชญา 3     
 เศรษฐกิจพอเพียง      
  -กิจกรรมของหายได้คืน 3 3,000   3,000 
  -กิจกรรมห้องเรยีนพอเพียง 3 12,000   12,000 
  -กิจกรรมประหยดัน้ า ไฟ 3 4,000   4,000 

รวม 130,000   130,000 
  
 

         ลงชื่อ ..............................................................ผู้รับรอง 
                                   (นายอนันต์     ใจเอ้ือย) 
                                               ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายกจิการนักเรียน 
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ล าดบัท่ี 1 แผนงานหน่วยงาน งานด้านระเบียบวินัย 
แผนงานตามโครงสร้าง  ฝ่ายกิจการนักเรียน 
แผนงานตามงบประมาณ แผนงานคุณภาพผู้เรียน  
                                        แผนงานการจัดการศึกษา 
    แผนงานสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
    แผนงาน(อัตลักษณ์)จติตาภบิาล     
                                        แผนงานมาตรการสง่เสริม  
ผู้รับผิดชอบ   นายอนันต ์ ใจเอ้ือย 
ตอบสนอง                         พันธกิจท่ี    6       ยุทธศาสตร์ท่ี   8      กลยุทธ์ท่ี  8.1 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษา EDBA มาตรฐานท่ี  8  ตัวบ่งชี ้/เกณฑ์ หลกั …………….  ร่วม  
……..  ประเด็นการพิจารณา/เกณฑ์ย่อยที่ หลัก  8.3.2   ร่วม  ………  
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษาโรงเรียน มาตรฐานท่ี  -   ตัวบ่งชี้หลกั    -   ตัวบ่งชี้ร่วม       
เกณฑ์ท่ี  - 

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

วัตถุประสงค์ 1.ขั้นวางแผน  
1.เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให ้ 1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานด้านระเบียบวินัย พ.ค. 59 

เป็นผู้มีระเบียบวินัยในตนเอง  1.2 ประชุมคณะกรรมการวางแผน พ.ค. 59 
สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อ 1.3 ประชุมชี้แจงการด าเนนิงานตามกิจกรรม เดือนละ1ครั้ง 

บังคับของโรงเรียนได้อย่างถูกต้อง  1.4 จัดท าเอกสารทีเ่กี่ยวข้องกบักิจกรรมและข้อมูล พ.ค.59 – มี.ค.60 

2. เพื่อปลูกฝงัให้ผูเ้รียนเคารพ ก ากับการด าเนินงาน  

สิทธิของตนเองและผู้อ่ืน มีทักษะ    

ชีวิต หมู่คณะและสามารถอยู่ร่วม 2.ขั้นด าเนินการ(ภาระงานประจ า/ภาระงานร่วมโครงการ)  

กับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 2.1. ภาระงานประจ า   

3. เพื่อติดตามความประพฤต ิ 1. จัดกิจกรรมสวัสดคีุณคร ู พ.ค.59 – มี.ค.60 

ปฏิบัติของนักเรียนให้ถกูต้องตาม   1) วิทยากรใหค้วามรู้และสาธิต  
กฎระเบียบข้อบงัคับของโรงเรยีน   2)จัดป้ายนิเทศ  
4.  เพื่อให้ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกาย 2. จัดกิจกรรมฝกึระเบยีบแถว พ.ค.59 – มี.ค.60 
แข็งแรง แต่งกายสะอาดเรียบร้อย    1)ฝึกระเบียบรวมหน้าเสาธง  
เครื่องแต่งกายและเครื่องใช้ส่วนตัว   2)จัดประกวด  
สะอาด 3. จัดกิจกรรมเข้าคิวสร้างวินัย พ.ค.59 – มี.ค.60 
6.เพื่อระบุและจัดอันดบัความเสีย่ง     1)จัดท าป้ายนิเทศ  
ภายใน/ภายนอก ทั้งเชงิปริมาณ/เชิง     2)สภานักเรียนช่วยก ากบัติดตาม  
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วัตถุประสงค์/เปา้หมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 
(วัน/เดือน/ป)ี 

คุณภาพ 4. จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน พ.ค.59 – มี.ค.60 
7.เพื่อก าหนดกลยุทธ์และเป้าหมายใน 5. จัดกิจกรรมตอนเช้าที่หน้าเสาธง พ.ค.59 – มี.ค.60 
การบริหารความเสี่ยง 1)คุณพ่อ , เซอร์ อบรม  
8.เพื่อก าหนดวิธีการ มาตรการ กลไก 2)วิทยากรให้ความรู้  
การควบคุมไม่ใหเ้กิด และลดความเสี่ยง 3)ครูอบรมหน้าเสาธง  
ให้น้อยลง 4)สนทนาภาษาอังกฤษ พ.ค 59 
เปา้หมายเชิงปริมาณ 6. จัดกิจกรรมสร้างวินัยในการมาเรยีน  

1.ผู้เรียนชัน้ประถมศึกษาปทีี่ 1 - 1)เช็คชื่อและท าสถติินักเรียนที่มาสาย  

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้เข้าร่วม 2)รณรงค์และติดตามห้ผู้เรยีนมาเรียนทันเวลา   

กิจกรรม 2.2 ภาระงานตาม ตบช/เกณฑ ์  

2.มีกิจกรรมจ านวน 6 กิจกรรม 2.3 ภาระงานร่วม   

 1. มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออก  

 ก าลังกายสม่ าเสมอ(1.1)  

 2. เอ้ืออาทรผู้อ่ืนและกตัญญูกตเวทตี่อผู้มี  

 พระคุณ( 2.2)  

เปา้หมายเชิงคุณภาพ   

1.ผู้เรียนเป็นผู้มีระเบียบวินัยใน 3.จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่ม ี  

ตนเองสามารถปฏิบตัิตามกฎ ประสิทธิภาพและครอบคลุมผู้เรยีนทุกคน(10.6)  

ระเบียบข้อบงัคับของโรงเรียนได ้ 2.4 โครงการ  

อย่างถูกต้อง  -  

2. ผู้เรียนเคารพสทิธิของตนเอง 2.5 โครงการตามแผนพัฒนาฯ  

และผู้อ่ืน มีทักษะชีวิต หมู่คณะ 1 .โครงการ Grow to know พ.ค.59 

และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน 3.ขั้นตรวจสอบ / ตดิตาม / ประเมินผล  

ได้อย่างมีความสุข 3.1 ตรวจสอบติดตามการด าเนนิงานตามแผน พ.ค.59 – มี.ค.60 

3. มีการติดตามความประพฤต ิ 3.2 ประเมินการจัดกิจกรรม มี.ค.59 

ปฏิบัติของผู้เรียนใหถู้กต้องตาม 3.3 ปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงานทีย่ังไม่สมบูรณ ์ ปลายภาคเรียน1,2 

กฎระเบียบข้อบงัคับของโรงเรยีน   

4.  ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกาย 4.ขั้นสรุป รายงาน ปรับปรุง พัฒนา  
แข็งแรง แต่งกายสะอาดเรียบร้อย  4.1สรุปผลตามกิจกรรมเป็นภาพรวม พ.ค.- เม.ย.60 
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เครื่องแต่งกายและเครื่องใช้ส่วนตัว 4.2จัดท ารายงานผลด าเนินงานของ เม.ย. 60 
สะอาด หน่วยงาน  
5. มีการประเมินผลการจัดกจิกรรม 4.3น าผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนา เม.ย. 60 
ป้องกัน แก้ไข และพัฒนาผูเ้รียน   

6.มีการระบุและจัดอันดับความเสี่ยง   

ภายใน/ภายนอก ทั้งเชิง้ปริมาณ/เชิง   

คุณภาพ   

7.มีการก าหนดกลยุทธ์และเป้าหมายใน   

การบริหารความเสี่ยง   

8.มีการก าหนดวิธีการ มาตรการ กลไก   

การควบคุมไม่ใหเ้กิด และลดความเสี่ยง   

ให้น้อยลง   

ตัวชี้วัดความส าเร็จ   
1.ผู้เรียนร้อยละ 90เป็นผู้มีระเบยีบ   
วินัยในตนเองสามารถปฏิบัติตาม   
กฎระเบียบข้อบงัคับของโรงเรยีนได ้   
อย่างถูกต้อง    
2. ผู้เรียนร้อยละ 90 เคารพสิทธิของ   

ตนเองและผู้อ่ืน มีทักษะชีวิต    

หมู่คณะและสามารถอยู่ร่วมกับ   

ผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข   

3. มีการติดตามความประพฤต ิ   

ปฏิบัติของผู้เรียนทุกคนให้ถูกต้องตาม   

กฎระเบียบข้อบงัคับของโรงเรยีน   

4.  ผู้เรียนร้อยละ 90 มีสุขภาพ   

ร่างกายแข็งแรง แต่งกายสะอาด    

เรียบร้อย เครื่องแต่งกายและ   

เครื่องใช้ส่วนตัวสะอาด   

5. มีการประเมินผลการจัดกจิกรรม   

ป้องกัน แก้ไข และพัฒนาผูเ้รียนทุกคน   
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6.มีการระบุและจัดอันดับความเสี่ยง   

ภายใน/ภายนอก ทั้งเชิง้ปริมาณ/เชิง   

คุณภาพทุกคน   
7.มีการก าหนดกลยุทธ์และเป้าหมายใน   
การบริหารความเสี่ยง   

8.มีการก าหนดวิธีการ มาตรการ กลไก   
การควบคุมไม่ใหเ้กิด และลดความเสี่ยง   
ให้น้อยลง   
เคร่ืองมือการติดตาม/ประเมินผล   
1. แบบสังเกตพฤติกรรมผูเ้รียน   
2. แบบประเมินผลของการจัดกจิกรรม   
3. แบบสัมภาษณ์   
4. จากข้อมูลหรือสถิต ิ   
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แผนปฏิบัติการประจ าปี 2559    ฝ่ายกิจการนักเรียน                                                               โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 
 

 

ตารางท่ี 6.3 แบบแสดงประมาณการค่าใช้จา่ยแผนงานหน่วยงาน ปกีารศึกษา 2559 

ของฝ่ายกิจการนักเรียน 
 

6.3.1 แผนงานหน่วยงาน งานด้านระเบยีบวินัย                    ฝ่าย  กิจการนักเรียน 
ล าดบั
ท่ี 

รายการ 
แผนงานตาม
มาตรฐาน 

จ านวนเงิน 
ประเภทงบ 

บาท ส.ต. 
1 กิจกรรมสวัสดีคณุคร ู 1 4,000 - ด าเนินการ 
2 กิจกรรมฝกึระเบยีบแถว 1 4,000 - ด าเนินการ 
3 กิจกรรมเข้าคิวสร้างวินัย 1 3,500 - ด าเนินการ 
4 กิจกรรมปฐมนเิทศนักเรียน 1 3,500 - ด าเนินการ 
5 กิจกรรมตอนเช้าที่หน้าเสาธง 1 4,500 - ด าเนินการ 
6 กิจกรรมสร้างวินยัในการมาเรยีน             1        3,000          - ด าเนินการ 
7 โครงการ Grow to know 2 43,000  พัฒนา 

รวมประมาณการค่าใช้จา่ย 
                     ( หกหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) 

65,500 -  

 
สรุปประเภทงบประมาณ  
 ด าเนินการ 22,500 บาท           งบลงทุน     .-      บาท      งบพัฒนา 43,000 บาท 
 
ลงชื่อ..................................................   ลงชื่อ.................................................... 
          (   นายอนันต์   ใจเอ้ือย   )                            (   นายอนันต์    ใจเอ้ือย    ) 

          ผูเ้สนอ                                ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักเรียน 
   

                                  ผูอ้นุมัต ิ
ลงชื่อ................... ................................. 

                        (เซอร์เรมอนด์   พิเศษศกัดิ์.) 
                          ผู้อ านวยการ 
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ตารางท่ี 7.3 แบบแสดงประมาณการ รับ-จ่าย งาน/กจิกรรม ฝ่ายกิจการนักเรียน 
 

7.3.1.1 งาน/กิจกรรม   สวัสดีคุณครู                           
          แผนงานมาตรฐานท่ี  1   2   3 4 5  
          แผนงานหน่วยงาน   งานด้านระเบียบวินัย                     ฝ่าย  กิจการนักเรียน 

รายการ งบประมาณ 
2559 

ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

รายรับ     
1.จากโรงเรียน 4,000 4,200 4,400 4600 
2.อ่ืนๆ     

                            รวม 4,000 4,300 4,510 4,740 
รายจ่าย     
1.ค่าวัสด ุ     
-ค่าเอกสาร / กระดาษสี/โปสเตอร ์ 1,200 1,260 1,320 1,390 

-ค่าเกยีรติบัตร/ของรางวัล 1,000 1,150 1,200 1,260 
2.ค่าใช้สอย     
-ค่าล้างรูป 300 320 340 360 
3.ค่าตอบแทน     
-ค่าวิทยากร 1,500 1,570 1,650 1,730 

4.ค่าพาหนะ     
-     
4.ค่าครุภัณฑ์     
-     

รวม 4,000 4,300 4,510 4,740 
    
ลงชื่อ..................................................   ลงชื่อ.................................................... 
          (   นางวิภาวี  ชื่นสมบัติ   )                            (   นายอนันต์    ใจเอ้ือย    ) 

          ผูเ้สนองาน                               ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักเรียน 
   

                                  ผูอ้นุมัต ิ
ลงชื่อ.................................................... 

                        (เซอร์เรมอนด์   พิเศษศกัดิ์.) 
                          ผู้อ านวยการ 
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แผนปฏิบัติการประจ าปี 2559    ฝ่ายกิจการนักเรียน                                                               โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 
 

แบบแสดงประมาณการ รับ-จ่าย งาน/กิจกรรม ฝ่ายกิจการนักเรียน 
7.3.1.2 งาน / กิจกรรม   จดัระเบียบแถว                      
แผนงานมาตรฐานท่ี  1   2   3 4 5  
แผนงานหน่วยงาน    งานด้านระเบยีบวินัย        ฝ่าย  กิจการนักเรียน 

รายการ 
งบประมาณ 

2559 
ประมาณการงบประมาณ 

2560 2561 2562 
รายรับ     
1.จากโรงเรียน 4,000 4,200 4,400 4600 
2.อ่ืนๆ     

รวม 4,000 4,300 4,510 4,740 
รายจ่าย     
1.ค่าวัสด ุ     
-ค่าเอกสาร/ค่ากระดาษสี/ค่าโปสเตอร ์ 1,200 1,260 1,320 1,390 

-ค่าแฟ้ม 300 320 340 360 
-ค่าของรางวัลในการจัดกจิกรรม 1,000 1,150 1,200 1,260 
2.ค่าใช้สอย     
3.ค่าตอบแทน     
-ค่าวิทยากร 1,500 1,570 1,650 1,730 

4.ค่าพาหนะ     
-     
5.ค่าครุภัณฑ์     
-     

รวม 4,000 4,300 4,510 4,740 
  
ลงชื่อ..................................................   ลงชื่อ.................................................... 
          (   นายอนันต์   ใจเอ้ือย   )                            (   นายอนันต์    ใจเอ้ือย    ) 

          ผูเ้สนองาน                               ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักเรียน 
   

                                  ผูอ้นุมัต ิ
ลงชื่อ.................................................... 

                        (เซอร์เรมอนด์   พิเศษศกัดิ์) 
                          ผู้อ านวยการ 
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แบบแสดงประมาณการ รับ-จ่าย งาน/กิจกรรม ฝ่ายกิจการนักเรียน 
7.3.1.3 งาน / กิจกรรม เข้าคิวสร้างวินัย                  
แผนงานมาตรฐานท่ี  1   2   3 4 5  
แผนงานหน่วยงาน   งานด้านระเบียบวินัย               ฝ่าย  กิจการนักเรียน 

รายการ งบประมาณ 
2559 

ประมาณการงบประมาณ 
  2560   2561   2562 

รายรับ     
1.จากโรงเรียน 3,500 3,160 3,320 3,480 
2.อ่ืนๆ     

                         รวม 3,500 3,680 3,860 4,020 
รายจ่าย     
1.ค่าวัสด ุ     
-ค่าจัดท าป้ายนเิทศก ์ 1,200 1,260 1,320 1,380 
-ค่าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ ์ 500 530 560 590 
2.ค่าใช้สอย     
-ค่าอาหารรับรอง 500 530 560 590 
3.ค่าตอบแทน     
-ค่าวิทยากร 1,300 1,360 1,420 1,480 
4.ค่าพาหนะ     
-     
5.ค่าครุภัณฑ์     
-     

รวม 3,500 3,680 3,860 4,020 
    
 
ลงชื่อ..................................................   ลงชื่อ.................................................... 
          (   นางวิภาวี  ชื่นสมบัติ   )                            (   นายอนันต์    ใจเอ้ือย    ) 

          ผูเ้สนองาน                               ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักเรียน 
   

                                  ผูอ้นุมัต ิ
ลงชื่อ.................................................... 

                        (เซอร์เรมอนด์   พิเศษศกัดิ์) 
                          ผู้อ านวยการ 
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แบบแสดงประมาณการ รับ-จ่าย งาน/กิจกรรม ฝ่ายกิจการนักเรียน 
7.3.1.4 งาน / กิจกรรม  ปฐมนิเทศนักเรียน            
แผนงานมาตรฐานท่ี  1  2   3 4 5  
แผนงานหน่วยงาน  งานด้านระเบียบวินัย           ฝ่าย กิจการนักเรียน 

รายการ งบประมาณ 
2559 

ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

รายรับ     
-จากโรงเรียน 3,500 3,160 3,320 3,480 

                         รวม 3,500 3,680 3,860 4,020 
รายจ่าย     
ค่าวัสด ุ     
-ค่าเอกสาร / โปสเตอร ์ 500 530 560 590 
-ค่าอุปกรณ์ตกแต่งเวท ี 1,200 1,260 1,320 1,380 
ค่าใช้สอย     
-ค่าอาหารรับรอง 500 530 560 590 
ค่าตอบแทน     
-ค่าวิทยากร 1,300 1,360 1,420 1,480 
ค่าพาหนะ     
     

รวม 3,500 3,680 3,860 4,020 
    
 
ลงชื่อ..................................................   ลงชื่อ.................................................... 
          (   นายอนันต์   ใจเอ้ือย   )                            (   นายอนันต์    ใจเอ้ือย    ) 

          ผูเ้สนองาน                               ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักเรียน 
   

                                  ผูอ้นุมัต ิ
ลงชื่อ.................................................... 

                        (เซอร์เรมอนด์   พิเศษศกัดิ์.) 
                          ผู้อ านวยการ 
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แผนปฏิบัติการประจ าปี 2559    ฝ่ายกิจการนักเรียน                                                               โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 
 

แบบแสดงประมาณการ รับ-จ่าย งาน/กิจกรรม ฝ่ายกิจการนักเรียน 
7.3.1.5 งาน / กิจกรรม    ตอนเชา้ท่ีหน้าเสาธง            
แผนงานมาตรฐานท่ี  1   2   3 4 5  
แผนงานหน่วยงาน  งานด้านระเบียบวินัย   ฝ่าย   กิจการนักเรียน 

รายการ งบประมาณ 
2559 

ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

รายรับ     
1.จากโรงเรียน 4,500 4720 4940 5,160 
2.อ่ืนๆ     

                           รวม 4,500 4,720 4,940 5,160 
รายจ่าย     
1.ค่าวัสด ุ     
-ค่าเอกสาร     500 525 550 575 
2.ค่าใช้สอย     
-ค่ารับรอง 1,000     1,050    1,100     1,150 
-ค่าติดต่อประสานงาน   500 525 550 575 
3.ค่าตอบแทน     
-ค่าวิทยากร 2,500   2,620     2,740    2,860 
4.ค่าพาหนะ     

-     

5.ค่าครุภัณฑ์     

-     

รวม 4,500 4,720 4940 5,160 
    
 
ลงชื่อ..................................................   ลงชื่อ.................................................... 
          (   นายอนันต์   ใจเอ้ือย   )                            (   นายอนันต์    ใจเอ้ือย    ) 

          ผูเ้สนองาน                               ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักเรียน 
   

                                  ผูอ้นุมัต ิ
ลงชื่อ................ .................................... 

                        (เซอร์เรมอนด์   พิเศษศกัดิ์) 
                          ผู้อ านวยการ 
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แผนปฏิบัติการประจ าปี 2559    ฝ่ายกิจการนักเรียน                                                               โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 
 

แบบแสดงประมาณการ รับ-จ่าย งาน/กิจกรรม ฝ่ายกิจการนักเรียน 
7.3.1.6 งาน / กิจกรรม สร้างวินัยในการมาเรียน          
แผนงานมาตรฐานท่ี  1   2   3 4 5  
แผนงานหน่วยงาน  งานด้านระเบียบวินัย                           ฝ่าย   กิจการนักเรียน  

รายการ งบประมาณ 
2559 

ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

รายรับ     
     1.จากโรงเรียน 3,000 3,150 3,300 3,450 
     2.อ่ืนๆ     

                           รวม 3,000 3,150 3,300 3,450 
รายจ่าย     
  1.ค่าวัสด ุ     
     -ค่าเอกสาร / สื่ออุปกรณ์ 1,500     1,580   1,660      1,740 
     -ค่าจัดท าป้ายนิเทศก ์ 1,000 1,050 1,100 1,150 
     -ค่าของรางวัลในการจัดกิจกรรม 500 520         540       560 
  2.ค่าใช้สอย     
      -     
  3.ค่าตอบแทน     
     -     
  4.ค่าพาหนะ     
    -     
  5.ค่าครุภัณฑ์     

รวม 3,000 3,150 3,300 3,450 
 
ลงชื่อ..................................................   ลงชื่อ.................................................... 
          (   นางนารี          นักปี่   )                            (   นายอนันต์    ใจเอ้ือย    ) 

          ผูเ้สนองาน                               ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักเรียน 
   

                                  ผูอ้นุมัต ิ
ลงชื่อ............................... ..................... 

                        (เซอร์เรมอนด์   พิเศษศกัดิ์.) 
                          ผู้อ านวยการ 
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แผนปฏิบัติการประจ าปี 2559    ฝ่ายกิจการนักเรียน                                                               โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 
 

แผนงานตามโครงสร้าง           แผนงานด้านระเบียบวินัย 
แผนงานตามมาตรฐาน  แผนงานด้านคุณภาพผู้เรียน    
                                        แผนงานด้านการจัดการศึกษา  

แผนงานด้านสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
    แผนงานด้านอัตลักษณ์(จติตาภิบาล) 
                                        แผนงานด้านมาตรการส่งเสริม  
ชื่อโครงการ  Grow  to  know. “เจรญิเติบโต เพื่อการเรียนรู”้ 
ลักษณะโครงการ     ประจ า    ต่อเน่ือง ใหม่ 
หน่วยงาน                       ฝ่ายกิจการนักเรียน 
ผู้รับผิดชอบ  นายอนันต์   ใจเอ้ือย 
ตอบสนอง                         พันธกิจท่ี  5       ยุทธศาสตร์ท่ี  2       กลยุทธ์ท่ี 2.1 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษา EDBA  มาตรฐานท่ี 1 ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ ทางตรง 8.3.2 ทางอ้อม
............. ประเด็นการพิจารณา/เกณฑ์ย่อยที่ ทางตรง ............................ทางอ้อม........................ 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 โรงเรียนเป็นสถาบันการศึกษาที่ส าคัญยิง่ในการมีส่วนส่งเสริมและปลูกฝังนยิมในด้านต่างๆ  
โดยเฉพาะด้านคุณธรรม  จรยิธรรม  การส านึกความเป็นไทย  อันจะเป็นพื้นฐานในการปฏิบัติตนให้ผู้เรยีน
มีคุณธรรม  จริยธรรม โดยเฉพาะความเสี่ยงที่ผู้เรียนต้องมภูีมิคุ้มกันทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน  ซึ่งถ้า
ผู้เรียนมคีวามพร้อมหรือได้รับการพัฒนาเป็นอย่างดี  ผู้เรยีนกจ็ะพ้นภัยต่างๆ ทั้งพฤติกรรมการเรียน  การ
ควบคุมอารมณ์  การทะเลาะวิวาท  การมั่วสุมสารเสพติด  การติดเกม  เป็นต้น  ดังนัน้เพื่อเป็นการสร้าง
แนวทางให้ผู้เรียนได้ฝึกและพัฒนาตนเอง  เตรียมความพร้อมให้เปน็พลเมืองที่ดีของประเทศชาติ  จึงจัดให้
มีกิจกรรมนี้ขึ้นมาโดยมคีรูและนักเรียนมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม  
2.วัตถุประสงค์  
 1. เพื่อให้ผู้เรยีนมีการระบุและจัดอันดับความเสีย่งภายในและภายนอกโรงเรียนทั้งเชิงปริมาณและ
เชิงคณุภาพ 
 2. เพื่อก าหนดกลยุทธ์และเป้าหมายในการบริหารความเสีย่ง 
 3. เพื่อมีการก าหนดวิธีการ  มาตรการ  กลไกการควบคุมไม่ให้เกิดและละความเสี่ยงให้น้อยลง 
3. เป้าหมาย      
  3.1 เชิงปริมาณ                
 1. ผู้เรียนตั้งแตช่ั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปทีี่  3  จ านวน  1,000  คน 
     3.2 เชิงคุณภาพ 
 1. ผู้เรียนมีการระบุและจัดอันดบัความเสี่ยงภายในและภายนอกโรงเรียนทั้งเชงิปริมาณและเชิง
คุณภาพ 
 2. ผู้เรียนก าหนดกลยุทธ์และเป้าหมายในการบริหารความเสี่ยง 
 3. การก าหนดวิธีการ มาตรการ กลไกการควบคุมไม่ให้เกดิและละความเสี่ยงใหน้้อยลง 
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3.3 ตัวชี้วดัความส าเร็จ  
 1. ผู้เรียนร้อยละ  81  มีการระบุและจัดอันดับความเสี่ยงภายในและภายนอกโรงเรียนทั้งเชิง
ปริมาณและเชิงคณุภาพ 
 2. ผู้เรียนร้อยละ  81  ก าหนดกลยุทธ์และเป้าหมายในการบริหารความเสี่ยง 
 3. ผู้เรียนร้อยละ  81  มีการก าหนดวิธีการ  มาตรการ  กลไกการควบคุมไม่ใหเ้กิดและละความ
เสี่ยงให้น้อยลง 
4. ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 
1. กิจกรรม คัดกรอง 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั้นเตรียมการ พ.ค.59 นางสาวนวลจันทร์สีดอกบวบ 

1.1ประชุมวางแผน  แต่งตั้งคณะกรรมการ   
1.2เสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิ   
2. ขั้นด าเนินการ/กิจกรรมท่ีจัด มิ.ย.59  
2.1ประชาสัมพันธ ์   
2.2จัดกิจกรรมคดักรองนักเรียน   
2.3แยกกลุ่มตามประเภทของนักเรยีน   
2.4ส่งต่อไปจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา ก.ค.59  
3. ขั้นติดตามและประเมินผล ส.ค.59  
3.1สังเกต พฤติกรรมผูเ้ข้าร่วมกิจกรรม   
3.2ประเมินความพึงพอใจ   
2. กิจกรรมแกป้ัญหาความเสี่ยง  ( ค่ายคณุธรรม ) 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั้นเตรียมการ ก.ค.59 นายอนันต์  ใจเอ้ือย 
1.1ประชุมวางแผน  แต่งตั้งคณะกรรมการ   
1.2เสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิ   
2. ขั้นด าเนินการ/กิจกรรมท่ีจัด ส.ค.59  
2.1ประชาสัมพันธ ์   
2.2จัดกิจกรรมแกป้ัญหาความเสี่ยงของนักเรียน ก.ย.59  
2.3นักเรียนปฏิบัติกจิกรรมตามกลุ่มของความเสี่ยงที่ได้จาก พ.ย.59  
การคัดกรองโดยการเข้าค่ายคณุธรรม   
3. ขั้นติดตามและประเมินผล   
3.1สังเกต พฤติกรรมผูเ้ข้าร่วมกิจกรรม พ.ย.59  
3.2ประเมินความพึงพอใจ   
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3. กิจกรรมสร้างนิสัย  หา่งไกลความเสี่ยง 
กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ ต.ค.59 นายบัญชา ไตรรส 
1.2เสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิ   
2. ขั้นด าเนินการ/กิจกรรมที่จดั พ.ย.59  
2.1ประชาสัมพันธ/์รับสมัคร   
2.2จัดกิจกรรมสร้างนิสัย  ห่างไกลความเสี่ยงโดยจัดกิจกรรม   
ค่ายอาสาเพื่อจิตสาธารณะ   
2.3 น านักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม พ.ย.59  
3. ขั้นติดตามและประเมนิผล ส.ค.59  
3.1สังเกต พฤติกรรมผูเ้ข้าร่วมกิจกรรม   
3.2ประเมินความพึงพอใจ   
5. สถานท่ีด าเนินงาน 

5.1 กิจกรรมคัดกรองนกัเรียน  โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 
5.2 กิจกรรมแก้ปัญหาความเสีย่ง (ค่ายคุณธรรม)  โรงเรียนซางตาครู้สศกึษาและวัดยานนาวา 
5.3 กิจกรรมสร้างนิสัย  ห่างไกลความเสี่ยง  โรงเรยีนซางตาครู้สศึกษาและภายนอกโรงเรียน 

6. ระยะเวลาในการด าเนินงาน   
6.1  กิจกรรมคัดกรองนักเรียน    พฤษภาคม  2559 – สิงหาคม  2559  
6.2  กิจกรรมแก้ปัญหาความเสี่ยง  ( ค่ายคณุธรรม )    กรกฎาคม  2559 – พฤศจิกายน  2559 
6.3 กิจกรรมสร้างนิสัย  ห่างไกลความเสี่ยง    ตุลาคม  2559 – สิงหาคม  2559 

7. งบประมาณ 

รายการ 
งบประมาณ 

2559 
ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

รายรับ     
1. จากโรงเรียน 43,000 45,450 47,700 53,573 
2. อ่ืน ๆ     

รวม 43,000 45,450 47,700 53,573 
รายจ่าย     
1.กิจกรรมคัดกรองนักเรียน     
- ค่าจัดท าเอกสาร 2,000 2,200 2,310 2,425 
- ค่าป้ายนเิทศ 500 525 550 570 
- ค่าหมึกพิมพ ์ 300 315 330 340 
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8. เคร่ืองมือการติดตามและประเมินผล 
 1.แบบประเมินผลการด าเนินงาน 
 2.จากการเช้าร่วมในกิจกรรมต่างๆทั้งในและนอกโรงเรียน  
            3.แบบสอบถามผู้เกี่ยวข้อง 
9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1. ผู้เรียนมีการระบุและจัดอันดบัความเสี่ยงภายในและภายนอกโรงเรียนทั้งเชงิปริมาณและเชิง
คุณภาพ 
 2. ผู้เรียนก าหนดกลยุทธ์และเป้าหมายในการบริหารความเสี่ยง 
 3. ผู้เรียนมีการก าหนดวิธีการ มาตรการ กลไกการควบคุมไม่ให้เกดิและละความเสีย่งให้น้อยลง 
 

รายการ 
งบประมาณ 

2559 
ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

- ค่าล้างภาพ 200 210 220 230 
- ค่าอ่ืน ๆ     

รวม 3,000 3,250 3,410 3,560 
2.กิจกรรมแกป้ัญหาความเสี่ยง  ( ค่ายคณุธรรม )         
- ค่าจัดท าเอกสาร 1,000 1,050 1,100 1,150 
- ค่าป้ายนเิทศ 500 525 550 570 
- ค่าหมึกพิมพ ์ 300 315 330 340 
- ค่าล้างภาพ 200 210 220 230 
- ค่าวิทยากร 5,000 5,250 5,510 5,780 
- ค่าพาหนะ 3,000 3,150 3,300 3,460 

รวม 10,000 10,500 11,010 11,530 
3.กิจกรรมสร้างนิสัย  หา่งไกลความเสี่ยง         
- ค่าจัดท าเอกสาร 1,000 1,050 1,100 1,150 
- ค่าป้ายนเิทศ 500 525 550 570 
- ค่าหมึกพิมพ ์ 300 315 330 340 
- ค่าล้างภาพ 200 210 220 230 
- ค่าวิทยากร 2,000 2,200 2,310 2,425 
- ค่าพาหนะ 24,000 25,200 26,460 27,783 
- ค่าสถานที ่ 2,000 2,200 2,310 2,425 

รวม 30,000 31,700 33,280 34,923 
รวมท้ังสิ้น 43,000 45,450 47,700 53,573 
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10. ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข 
 ………………………………………………………………………………………………..………
………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ผู้เสนอโครงการ        
 

……………………………………                                              
(นายอนนัต์   ใจเอ้ือย) 

    ผู้พิจารณาโครงการ  
 

       ……………………………………                                                   
        (นายอนันต์   ใจเอ้ือย) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้อนุมัติโครงการ 

 

……………………………………                                                        

(เซอร์เรมอนด์  พิเศษศกัดิ์) 



27 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปี 2559    ฝ่ายกิจการนักเรียน                                                               โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 
 

ล าดบัท่ี 2  แผนงานหน่วยงาน  งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
แผนงานตามโครงสร้าง            ฝ่ายกิจการนักเรียน                                                                                                                                                         
แผนงานตามงบประมาณ        แผนงานคุณภาพผู้เรียน  
                                         แผนงานการจัดการศึกษา 
                                         แผนงานสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
              แผนงานด้านอัตลักษณ์(จติตาภบิาล) 
                                         แผนงานมาตรการส่งเสริม 
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวนวลจันทร์    สีดอกบวบ 
ตอบสนอง                         พันธกิจท่ี   7        ยุทธศาสตร์ท่ี    8     กลยุทธ์ท่ี 8.1 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษา EDBA มาตรฐานท่ี  1 ,7,10  ตัวบ่งชี ้/เกณฑ์ หลกั 1.5 
,1.6,7.6,10.3,10.6  ร่วม  2.2,10.2  ประเด็นการพิจารณา/เกณฑ์ย่อยที่ หลัก  10.3.1   ร่วม   2.2 
ข้อ 1-2,4,10.2ข้อ 1-2                            
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษาโรงเรียน มาตรฐานท่ี       -        ตัวบ่งชี้     -     เกณฑ์ท่ี  - 

    วัตถุประสงค์/เปา้หมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา  

(วัน/เดือน/ป)ี 

วัตถุประสงค์ 1.ขั้นวางแผน   
1. เพื่อให้ครูผู้สอนกจิกรรมลกูเสือ – เนตรนารี 1.1 แต่งตั้งคณะกรรมกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน 18 พ.ค.59 
และงานลูกเสือ – เนตรนารี ปฏิบตัิตามข้อบังคับ 1.2 ประชุมคณะกรรมการกิจกรรมพัฒนา เดือนละ 1 ครั้ง 
ของคณะลูกเสือแห่งชาต ิ ผู้เรียน  
2. เพื่อให้ครูแต่ละสายชั้นจัดกจิกรรมชุมนุมเพื่อ 1.3 ประชุมชี้แจงการด าเนนิการจดักจิกรรม  
พัฒนาศักยภาพผูเ้รียนตามความถนัดและความ พัฒนาผู้เรียน 23 พ.ค. 59 
สนใจของผูเ้รียน 1.4 จัดท าเอกสารทีเ่กี่ยวข้องกบักิจกรรม พ.ค.59-มี.ค.60 
3. เพื่อน าผลการประเมนิการนเิทศมาปรับปรุง พัฒนาผู้เรียน  
การจัดชุมนุม   
4. เพื่อให้ผู้เรยีนได้น าเสนอผลงานในแต่ละ 2 ขั้นด าเนินการ(ภาระงานประจ า/ภาระงานร่วม/  
ชุมนุม โครงการ)  
5. เพื่อได้รับข้อมูล / จัดกิจกรรมแนะแนวที่พัฒนา 2.1 ภาระงานประจ า  
บุคลิกภาพของผู้เรียน ผู้เรียนรู้จักตนเอง  1.กิจกรรมลูกเสือ เนตรนาร ี  
สามารถตัดสินใจและแก้ปญัหาด้วยตนเอง   1)ก ากับดูแลครูผู้สอนกิจกรรมลูกเสือ– เนตรนาร ี  
ตลอดจนช่วยเหลือแก้ไขและฝึกประสบการณ์ที ่ และงานลูกเสือ – เนตรนารี ใหเ้ป็นไปตาม  
เหมาะสม ข้อบังคับของคณะลูกเสือแห่งชาต ิ  
6.เพื่อได้รับข้อมูล / จัดกิจกรรมแนะแนว 2.กิจกรรมชุมนุม  
การศึกษาและการวางแผนการเรียน 1)ก ากับดูแลครใูนแต่ละสายชัน้ในการจัด  
7. เพื่อได้รับข้อมูล / จัดกิจกรรมแนะแนวอาชีพให ้ กิจกรรม  
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แผนปฏิบัติการประจ าปี 2559    ฝ่ายกิจการนักเรียน                                                               โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 
 

    วัตถุประสงค์/เปา้หมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา  

(วัน/เดือน/ป)ี 
ผู้เรียนรูจ้ักอาชีพที่หลากหลายและเหมาะสมกบั 2)ชุมนุมใหเ้ป็นไปเพื่อพัฒนาศกัยภาพนกัเรียน   
ความถนัด ตามความถนัดและความสนใจของนักเรียน  
8.เพื่อให้มีสภานักเรียนที่มาจากการเลือกตั้ง 3)นิเทศติดตามและประเมนิผลการจัดกิจกรรม  
9.เพื่อให้สภานักเรียนได้รับค าปรึกษาแนะน าใน ชุมนุม  
การปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ 4)จัดนทิรรศการน าเสนอผลงานนักเรียนของ  
10.เพื่อให้ผู้เรียนเห็นคณุค่าในตนเอง  มีความ  โรงเรียนแต่ละชุมนุม  
มั่นใจ กล้า แสดงออกอย่างเหมาะสม ( 1.4  )   3.กิจกรรมแนะแนว  
11.เพื่อให้ผู้เรียนมีมนษุยสัมพนัธ์ที่ดีและให ้ 1)ให้ข้อมูล / จัดกจิกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนา  
เกียรติผู้อ่ืน( 1.5  ) บุคลิกภาพใหน้ักเรียนรูจ้ักตนเอง สามารถ  
12. เพื่อสร้างผลงานจากเข้ากจิกรรมด้านศิลปะ  ตัดสินใจและแก้ปญัหาด้วยตนเอง ตลอดจน  
ดนตร/ีนาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการตามจนิตนาการ ช่วยเหลือแก้ไขและฝึกประสบการณ์ทีเ่หมาะสม  
(1.6) 2)ให้ข้อมูล / จัดกจิกรรมแนะแนวการศกึษาและ  
13. เพื่อให้ค าแนะน า  ค าปรึกษา และแก้ไข การวางแผนการเรียน  
ปัญหาให้แก่ผูเ้รียนทั้งด้านการเรียนและคณุภาพ  3)ให้ข้อมูล / จัดกจิกรรมแนะแนวอาชีพให ้  
ชีวิตด้วยความเสมอภาค  ( 7.6 ) ผู้เรียนรูจ้ักอาชีพที่หลากหลายและเหมาะสมกบั  
14. เพื่อจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรยีนที่ส่งเสริมและ ความถนัด  
ตอบสนองความต้องการ  ความสามารถ   ความ 4.กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยและสภา  
ถนัดและความสนใจของผูเ้รียน (10.3 ) นักเรยีน  
15. จัดระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้รียนที่มีประสิทธ-ิ 1)จัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการสภา  
ภาพและครอบคลุมผู้เรียนทุกคน ( 10.6 ) นักเรยีน  
16.เพื่อให้ผู้เรียนมีคณุลักษณะที่พึงประสงค์ตาม 2)ให้ค าปรึกษาแนะน าแก่สภานักเรียนในการ  
ตามหลักสูตร ปฏิบัติกิจกรรมต่าง  ๆ  
 3)ให้ความรู้เกี่ยวกบัการด าเนินชีวิตตามหลกั  

เปา้หมายเชิงปริมาณ ประชาธิปไตย  
1.ครูจ านวน66 คนที่สอนกิจกรรมลกูเสือ – เนตร 5. กิจกรรมงานแนะแนว  
นารีและงานลูกเสือ – เนตรนารีตามข้อบังคับ 6.กิจกรรมโลกกว้างทางการศึกษา  
ของคณะลูกเสือแห่งชาต ิ 7.กิจกรรมวันส าคญัทางลูกเสือ  
2..ผู้เรียนจ านวน 1,264 คนทุกคนได้รับข้อมูล /  8.กิจกรรมชุมนุม  
จัดกจิกรรมแนะแนวทั้งด้านสุขภาพกาย   9.กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยและสภา  
สุขภาพจิต  สังคม และสติปัญญา นักเรยีน  
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    วัตถุประสงค์/เปา้หมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา  

(วัน/เดือน/ป)ี 
ร่วมทั้งส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ 10.กิจกรรมท าเนียบคนเก่ง  
ความสามารถ ความถนัดและความสนใจของ 2.2 ภาระงานตาม ตบช/เกณฑ์)  
ผู้เรียน 1. มีมนุษยสัมพันธท์ี่ดีและให้เกียรต ิ  
3.ผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ ผู้อ่ืน(1.5)  
มัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 270 คน ได้รับข้อมูล /   2.ครูใหค้ าแนะน า ค าปรกึษา และ  
จัดกจิกรรมแนะแนวการศึกษาและการวางแผน แก้ไขปัญหาให้แก่ผูเ้รียนทางด้านการเรียนและ  
การเรียน คุณภาพ ชีวิตด้วยความเสมอภาค (7.6)  
4.ผู้เรียนทกุคนได้รับข้อมูล / จัดกิจกรรมแนะ- 3.ร้อยของผู้เรียนทีเ่ข้าร่วม   
แนวอาชีพให้ผูเ้รียนรู้จักอาชีพทีห่ลากหลายและ กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตประเภทต่างๆได้แก ่  
เหมาะสมกบัความถนดั กิจกรรมลกูเสือ เนตรนารียุวกาชาด รักษา  
5.สภานักเรียนที่มาจากการเลือกตั้งได้รับค า ดินแดนส่งเสริมการรักษาส่ิงแวดล้อม เมตตาต่อ  
ปรึกษาแนะน าในการปฏิบัติกจิกรรมต่าง ๆ สัตว์ ประหยัดพลังงาน ลดปญัหาความขัดแยง้   
สัปดาห์ละ  1  ครั้ง ปรับตัวใหเ้หมาะกับยคุสมัย ต่อต้านยาเสพตดิ    
6.จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนทีมีประสิทธิภาพ ต่อต้านคอรับชัน่และกิจกรรมส่งเสริมศิลปะเพื่อ  
และครอบคลุมผู้เรียนทุกคน มวลมนุษย(์10.3.1)  
7.ผู้เรียนทีเ่ข้าร่วมกิจกรรมทุกคนเห็นคุณค่าใน 4.จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที ่  
ตนเอง  มีความมั่นใจกล้า แสดงออกอย่าง มีประสิทธิภาพและครอบคลุมผูเ้รียนทุกคน  
เหมาะสม (10.6)  
8.ผู้เรียนทีเ่ข้าร่วมกิจกรรมทุกคนมีมนษุยสัมพนัธ ์   
ที่ดีและให้เกยีรติผู้อ่ืน 2.3ภาระงานร่วม(ใบงานที่ 5)   
9. ผู้เรียนทีเ่ข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 80 ได้รับโอกาส  1. เอ้ืออาทรผู้อ่ืนและกตัญญูกตเวท ี  
ในด้านศิลปะ ดนตร/ีนาฏศิลป์ กีฬา/นนัทนาการ ต่อผู้มีพระคุณ( 2.2)  
ตามจินตนาการ 2.จัดรายวิชาเพิ่มเติมที ่  
10. ครูทุกคนให้ค าแนะน า  ค าปรึกษา และแก้ไข หลากหลายให้ผูเ้รียนเลือกเรียนตามความถนัด   
ปัญหาให้แก่ผูเ้รียนทั้งด้านการเรียนและคณุภาพ ความสามารถและความสนใจ (10.2)  
ชีวิตด้วยความเสมอภาค   2.4โครงการ  
11. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที ่   
ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ  ความ   
สามารถ   ความถนัดและความสนใจของผู้เรยีน   
12.สถานศึกษามีการจดัระบบดูแลช่วยเหลือ  1. โครงการสร้างเสริมทักษะชีวิตแก่ผูเ้รียน  
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    วัตถุประสงค์/เปา้หมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา  

(วัน/เดือน/ป)ี 
ผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมผู้เรียนทกุ  2. โครงการสร้างเสริมศกัยภาพผู้เรยีนด้าน  
หลักสูตรสามารถ   ความถนดัและความสนใจของ สุนทรีภาพ  
ผู้เรียนทุกคน 2.5 โครงการตามแผนพัฒนาฯ  
13.ผู้เรียนทุกคนมีคณุลักษณะที่พงึประสงค์ตาม   
ตามหลักสูตร   
เปา้หมายเชิงคุณภาพ   
1.ครูผู้สอนกิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี   
และงานลูกเสือ – เนตรนารี ปฏิบตัิตามข้อบังคับ   
ของคณะลูกเสือแห่งชาต ิ   
2.ครูแต่ละสายชั้นจัดกจิกรรมชุมนุมเพื่อ   
พัฒนาศักยภาพผูเ้รียนตามความถนัดและความ   
สนใจของผูเ้รียนอย่างสม่ าเสมอ   
3.ผลการประเมินการนิเทศได้รับการปรับปรุงและ   
แก้ไขในการจดัชุมนุมอย่างครบถ้วน   
4.ผู้เรียนแต่ละชุมนุมได้น าเสนอผลงานของ   
ตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
5.ผู้เรียนได้รับข้อมูล / จัดกจิกรรมแนะแนวที ่   
พัฒนาบุคลิกภาพของผู้เรยีน ผู้เรยีนรูจ้ัก   
ตนเองสามารถตดัสินใจและแกป้ัญหาด้วยตนเอง     
ตลอดจนช่วยเหลือแก้ไขและฝึกประสบการณ์ที ่   
เหมาะสม   
6. ผู้เรียนได้รับโอกาสในการสร้างผลงานจากเข้า    
กิจกรรมด้าน ศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/   
นันทนาการตามจนิตนาการ   
7.ผู้เรียนได้รับข้อมูล / จัดกจิกรรมแนะแนว   
การศึกษาและการวางแผนการเรียนอย่าง   
ครบถ้วน   
8.ผู้เรียนได้รับข้อมูล / จัดกจิกรรมแนะแนว   
อาชีพให้ผูเ้รียนรูจ้ักอาชีพที่หลากหลายและ   
เหมาะสมกบัความถนดัเปน็อย่างด ี   
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    วัตถุประสงค์/เปา้หมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา  

(วัน/เดือน/ป)ี 
9.สภานักเรียนมาจากการเลือกตั้งอย่างถกูต้อง 3. ขั้นตรวจสอบ/ตดิตาม/ประเมินผล  
10.สภานักเรียนได้รับค าปรึกษาแนะน าใน 3.1 ตรวจสอบ ติดตามการด าเนนิงานตาม พ.ค.59-มี.ค.60 
การปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆอย่างครบถ้วน แผน  
11. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที ่ 3.2 ปรับปรุง แก้ไข การด าเนินงานที่ยังไม ่ พ.ค.59-มี.ค.60 
ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ  ความ สมบูรณ ์  
สามารถ   ความถนัดและความสนใจของผู้เรยีน 3.3 ประเมินผลการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน พ.ค.58-มี.ค.59 
12. สถานศึกษามีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือ 3.4 ประเมินผลโครงการ พ.ค.58-มี.ค.59 
ผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมผู้เรียน   
ทุกคน   
13.ผู้เรียนทุกคนมีคณุลักษณะที่พงึประสงค์ตาม   
ตามหลักสูตร 4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา  
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 4.1 สรุปผลการประเมินงานกิจกรรมนักเรียน ก.พ. 60 
1.ครูผู้สอนกิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี 4.2 จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน ก.พ. 60 
และงานลูกเสือ – เนตรนารีร้อยละ 100 ปฏิบัต ิ 4.3 น าผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนา ก.พ. 60 
ตามข้อบังคับของคณะลกูเสือแห่งชาต ิ งานในปีการศึกษาต่อไป  
2.ครูในแต่ละระดับชั้นร้อยละ 100 จัดกจิกรรม   
ชุมนุมเพื่อพัฒนาศกัยภาพนักเรียนตามความ   
ถนัดและความสนใจของนักเรียน   
3.ผลการประเมินการนิเทศร้อยละ 100 ได้รับการ   
ปรับปรุง   
4.ผู้เรียนทกุชุมนุมได้น าเสนอผลงานภาคเรียน   
ละ 1  ครั้ง   
5.ผู้เรียนร้อยละ 100  รับข้อมูล / จัดกิจกรรม   
แนะแนวที่พัฒนาบุคลิกภาพของผู้เรยีน ผู้เรียน   
รู้จักตนเองสามารถตัดสนิใจและแก้ปญัหาด้วย    
ตนเอง ตลอดจนช่วยเหลือแก้ไขและฝึก   
ประสบการณท์ี่เหมาะสม   
6.ผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ   
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ร้อยละ 100ได้รับข้อมูล / จัด   
กิจกรรมแนะแนวการศกึษาและการวางแผนการ   
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    วัตถุประสงค์/เปา้หมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา  

(วัน/เดือน/ป)ี 
เรียนอย่างเหมาะสมกับศกัยภาพของตนเอง   
7.ผู้เรียนร้อยละ 100 ได้รับข้อมูล / จัดกิจกรรม   
แนะแนวอาชีพให้ผู้เรยีนรูจ้ักอาชีพที่หลากหลาย   
และเหมาะสมกบัความถนดั   
8.สภานักเรียนมาจากการเลือกตั้งร้อยละ100   
9.สภานักเรียนได้รับค าปรึกษาแนะน าใน   
การปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง   
10.ผู้เรียนร้อยละ90 เห็นคณุค่าในตนเอง  ม ี   
ความมั่นใจกล้า แสดงออกอย่างเหมาะสม    
11.ผู้เรียนร้อยละ90 มีมนุษยสัมพนัธ์ที่ดีและให ้   
เกียรติผู้อ่ืน   
12. ผู้เรียนร้อยละ80 ที่เข้าร่วมกิจกรรมสร้าง    
ผลงานจากเข้ากิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/   
นาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการตามจินตนาการ   
13.สถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที ่   
ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ  ความ   
สามารถ   ความถนัดและความสนใจของผู้เรยีน   
ทุกคน   
14. สถานศึกษามีระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรยีนที ่   
มีประสิทธิภาพและครอบคลุมผูเ้รียนทุกคน   
15.ผู้เรียนทุกคนมีคณุลักษณะที่พงึประสงค์ตาม   
ตามหลักสูตร   
   
เคร่ืองมือการติดตาม/ประเมินผล   
1.แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกจิกรรม   
2.แบบประเมินผลกิจกรรม   
3.แบบสัมภาษณ์นักเรียน   
4.แบบบันทึกพฤตกิรรมนักเรียน   
5.บันทึกการเยี่ยมบ้านนกัเรยีน   
6.บันทึกการให้ค าปรึกษา   
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แผนปฏิบัติการประจ าปี 2559    ฝ่ายกิจการนักเรียน                                                               โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 
 

ตารางท่ี 6.3 แบบแสดงประมาณการค่าใช้จา่ยแผนงานหน่วยงาน ปกีารศึกษา 2559  
ของฝ่ายกิจการนักเรียน 

6.3.2 แผนงานหน่วยงาน   งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน       ฝ่าย กิจการนักเรียน 
ล าดบั
ท่ี 

รายการ 
แผนงานตาม
มาตรฐาน 

จ านวนเงิน ประเภท
งบประมาณ บาท ส.ต. 

1. กิจกรรมแนะแนว 1 7,000 - ด าเนินการ 
2. กิจกรรมโลกกว้างทางการศกึษา 1 5,000 - ด าเนินการ 
3. กิจกรรมวันส าคัญทางลกูเสือ 1 9,000 - ด าเนินการ 
4. กิจกรรมชุมนุม 1 5,500 - ด าเนินการ 
5. กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยและสภานักเรียน 1 8,500 - ด าเนินการ 
6. กิจกรรมท าเนยีบคนเกง่ 1 5,500 - ด าเนินการ 
7. โครงการสร้างเสริมทักษะชีวิตแก่ผู้เรยีน 1 1,007,000 - พัฒนา 
8. โครงการสร้างเสริมศักยภาพนักเรียน 1 55,000 - พัฒนา 
 ด้านสุนทรยีภาพ     

รวมประมาณการค่าใช้จา่ย 
(หน่ึงล้านหน่ึงแสนสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) 

   1,102,500 -  

 
สรุปประเภทงบประมาณ 
   ด าเนนิการ     1,102,500  บาท      งบลงทุน     -      บาท   งบพัฒนา    -     บาท 
  
ลงชื่อ..................................................    ลงชื่อ.................................................... 

(นางสาวนวลจนัทร์    สีดอกบวบ)                             (   นายอนันต์    ใจเอ้ือย    ) 
                         ผู้เสนองาน                       ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักเรียน 
        
                                       ผู้อนุมัติ 
                         ลงชื่อ .................................................... 
                                                        (เซอร์เรมอนด์   พิเศษศักดิ)์ 
                                                                  ผู้อ านวยการ 
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        ตารางท่ี 7.3 แบบแสดงประมาณการ รับ-จ่าย งาน/กิจกรรม ฝ่ายกิจการนักเรียน 
 
7.3.2.1งาน/กิจกรรม  แนะแนว                          
แผนงานมาตรฐานท่ี  1   2   3 4 5  
แผนงานหน่วยงาน  งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน       ฝ่าย กิจการนักเรียน 

รายการ งบประมาณ 
2559 

ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

รายรับ     
-จากโรงเรียน         7,000 7,350 7,720 8,100 

รวม       7,000 7,350 7,910 8,285 
รายจ่าย     
1.ค่าวัสด ุ     
-ค่าแฟ้ม 500 525 550 580 
-ค่ากระดาษสี /ค่าโปสเตอร/์ค่าเล่มแผนการสอน 2,400 2,520 2,645 2,775 
2.ค่าใช้สอย     
-ค่าอาหาร /เครื่องดื่มวิทยากร 1,000 1,050 1,200 1,250 

-ค่าของที่ระลึก 1,000 1,050 1,200 1,250 

3.ค่าตอบแทน     
-ค่าวิทยากร 2,100 2,205 2,315 2,430 

4.ค่าพาหนะ     
-     
5.ค่าครุภัณฑ์     
-     

รวม 7,000 7,350 7,910 8,285 
   
ลงชื่อ..................................................          ลงชื่อ.................................................... 
        ( นางสาวนวลจันทร์    สีดอกบวบ )                                      (   นายอนันต์    ใจเอ้ือย    ) 
                        ผู้เสนองาน                                                              หัวหน้าฝ่ายกจิการนักเรยีน 
   
                                                          ผูอ้นุมัติ 
                                                               ลงชื่อ ......................................................... 
                                                                            ( เซอร์เรมอนด์   พิเศษศักดิ)์ 
                                                                                         ผู้อ านวยการ 
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แบบแสดงประมาณการ รับ-จ่าย งาน/กิจกรรม ฝ่ายกิจการนักเรียน 
7.3.2.2 งาน/กิจกรรม  โลกกว้างทางการศกึษา          
แผนงานมาตรฐานท่ี  1   2   3 4 5  
แผนงานหน่วยงาน  งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน      ฝ่าย กิจการนักเรียน 

รายการ งบประมาณ 
2559 

ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

รายรับ     
-จากโรงเรียน 5,000 5,245 5,505 5,765 

รวม 5,000 5,245 5,505 5,765 
รายจ่าย     
1.ค่าวัสด ุ     
-ค่าเอกสาร / กระดาษส ี 1,000 1,050 1,105 1,160 

2.ค่าใช้สอย     
-ค่าอาหาร / เครื่องดื่ม 1,000 1,050 1,105 1,160 

-ค่าล้างรูป          250 260 270 280 
-ค่าของที่ระลึก / ของขวัญ  750 785 825 865 
3.ค่าตอบแทน     
-ค่าวิทยากร  2,000 2,100 2,200 2,300 

4.ค่าพาหนะ     
-     
5.ค่าครุภัณฑ์     
-     

รวม 5,000 5,245 5,505 5,765 
    
ลงชื่อ..................................................          ลงชื่อ.................................................... 
        ( นางสาวนวลจันทร์    สีดอกบวบ )                                      (   นายอนันต์    ใจเอ้ือย    ) 
                        ผู้เสนองาน                                                              หัวหน้าฝ่ายกจิการนักเรยีน 
   
                                                          ผูอ้นุมัติ 
                                                               ลงชื่อ ................. ........................................ 
                                                                            ( เซอร์เรมอนด์   พิเศษศักดิ)์ 
                               
                                                                                       ผู้อ านวยการ 
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แบบแสดงประมาณการ รับ-จ่าย งาน/กิจกรรม ฝ่ายกิจการนักเรียน 
7.3.2.3 งาน/กิจกรรม  วันส าคัญทางลูกเสือ                
แผนงานมาตรฐานท่ี  1   2   3 4 5  
แผนงานหน่วยงาน  งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน       ฝ่าย กิจการนักเรียน 

รายการ งบประมาณ 
2559 

ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

รายรับ     
-จากโรงเรียน 9,000 9,450 9,940 10,445 

รวม 9,000 9,450 9,940 10,445 
รายจ่าย     
1.ค่าวัสด ุ     
-ค่าอุปกรณ์ตกแต่งเวท ี 2,500 2,625 2,760 2,900 
-ค่าดอกไม้ ธูปเทียน 500 525 555 585 
-ค่าพวงมาลา 3,500 3,675 3,860 4,055 
-ค่าเครื่องสักการะ 1,000 1,050 1,105 1,160 
-ค่าวุฒิบัตร / เกยีรติบัตร 500 525 555 585 
2.ค่าใช้สอย     
-ค่าเครื่องรับรอง / ของที่ระลึก 1,000 1,050 1,105 1,160 
3.ค่าตอบแทน     
-     
4.ค่าพาหนะ     
-     
5.ค่าครุภัณฑ์     
-     

รวม 9,000 9,450 9,940 10,445 
    
ลงชื่อ..................................................         ลงชื่อ.................................................... 
             ( นายบญัชา  ไตรรส )                                            (   นายอนันต์    ใจเอ้ือย    ) 
                     ผู้เสนองาน                                                           ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักเรยีน 
                                          ผูอ้นุมัติ 
                                             ลงชื่อ ................................................ 
                                                          (เซอรเ์รมอนด์   พิเศษศกัดิ)์ 
                                                                   ผู้อ านวยการ 
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แบบแสดงประมาณการ รับ-จ่าย งาน/กิจกรรม ฝ่ายกิจการนักเรียน 
7.3.2.4 งาน/กิจกรรม  ชมุนุม                                  
แผนงานมาตรฐานท่ี  1   2   3 4 5  
แผนงานหน่วยงาน  งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   ฝ่าย กจิการนักเรียน 

รายการ งบประมาณ 
2559 

ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

รายรับ     
-จากโรงเรียน      5,500 5,775 6,065 6,355 

รวม      5,500 5,775 6,065 6,355 
รายจ่าย     
1.ค่าวัสด ุ     
-ค่าจัดท าเอกสาร / คู่มือ / แผนการสอน 1,000 1,050 1,105 1,160 
-ค่าอุปกรณใ์นการจัดนทิรรศการแสดงผลงาน 3,000 3,150 3,300 3,450 
2.ค่าใช้สอย     
-ค่าของที่ระลึก / รางวัล 500 525 555 585 
3.ค่าตอบแทน     
-ค่าวิทยากร 1,000 1,050 1,105 1,160 
4.ค่าพาหนะ     
-     
5.ค่าครุภัณฑ์     
-     

รวม      5,500 5,775 6,065 6,355 
              
                ภูวรินทร์  ภูมิ่งดาว 
ลงชื่อ..................................................         ลงชื่อ.................................................... 
               ( นายภูวรินทร์  ภูมิ่งดาว )                                               ( นายอนันต์    ใจเอ้ือย) 
                    ผู้เสนองาน                                                             ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนกัเรยีน 
    
                                                                     ผูอ้นุมัติ 
                                        
                                              ลงชื่อ ................................. ............... 
                                                     (เซอร์เรมอนด์   พิเศษศักดิ)์ 
                                                                ผู้อ านวยการ 
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แบบแสดงประมาณการ รับ-จ่าย งาน/กิจกรรม ฝ่ายกิจการนักเรียน 
7.3.2.5 งาน/กิจกรรม  ส่งเสริมประชาธปิไตยและสภานักเรียน               
แผนงานมาตรฐานท่ี  1   2   3 4 5  
แผนงานหน่วยงาน  งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน       ฝ่าย กิจการนักเรียน 

รายการ งบประมาณ 
2559 

ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

รายรับ     
-จากโรงเรียน 8,500 8,925 9,390 9,870 

รวม 8,500 8,925 9,390 9,870 
รายจ่าย     
1.ค่าวัสด ุ     
-ค่าเอกสาร / โปสเตอร ์ 2,000 2,100 2,205 2,315 
-ค่าอุปกรณจ์ัดท ากล่องใส่บัตรเลือกตั้ง 500 525 555 585 
-ค่าอุปกรณ์ตกแต่งเวท ี 1,500 1,575 1,655 1,740 
-ค่าอุปกรณ์ตรวจนบัคะแนน 500 525 555 585 
-ค่าวิทยากร 2,000 2,100 2,205 2,315 
-ค่าแฟ้มงาน 500 525 555 585 

-ค่าอาหาร/เครื่องดื่ม 500 525 555 585 

-ค่าประกาศนียบัตร/ปลอกแขน 1,000 1,050 1,105 1,160 

2.ค่าใช้สอย     
3.ค่าตอบแทน        
4.ค่าพาหนะ     
5.ค่าครุภัณฑ์     

รวม 8,500 8,925 9,390 9,870 
               ภูวรินทร์  ภูมิ่งดาว 
ลงชื่อ..................................................         ลงชื่อ.................................................... 
               ( นายภูวรินทร์  ภูมิ่งดาว)                                                (   นายอนนัต์    ใจเอ้ือย    ) 
                      ผู้เสนองาน                                                  ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนกัเรยีน 
                                    ผูอ้นุมัติ 
                                        ลงชื่อ ............... .................................... 
                                                        (เซอร์เรมอนด์   พิเศษศักดิ)์ 
                                                                  ผู้อ านวยการ 
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แบบแสดงประมาณการ รับ-จ่าย งาน/กิจกรรม ฝ่ายกิจการนักเรียน 
7.3.2.6 งาน/กิจกรรม  ท าเนียบคนเก่ง                    
แผนงานมาตรฐานท่ี  1   2   3 4 5  
แผนงานหน่วยงาน  งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   ฝ่าย กจิการนักเรียน 

รายการ งบประมาณ 
2559 

ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

รายรับ     
-จากโรงเรียน 5,500 5,775 6,065 6,370 

รวม 5,500 5,775 6,070 6,375 
รายจ่าย     
1.ค่าวัสด ุ     
-ค่าเอกสาร 1,500 1,575 1,655 1,740 
-ค่าแฟ้ม 2,000 2,100 2,205 2,315 
-ค่ากระดาษสี /ค่าโปสเตอร ์ 1,000 1,050 1,105 1,160 
2.ค่าใช้สอย     
-จัดท า/ล้างรูป 1,000 1,050 1,105 1,160 
3.ค่าตอบแทน     
4.ค่าพาหนะ     
5.ค่าครุภัณฑ์     

รวม 5,500 5,775 6,070 6,375 
                 ณัชชา  หนูสีแก้ว 
ลงชื่อ..................................................         ลงชื่อ.................................................... 
               ( นางสาวณัชชา  หนูสีแก้ว )                                                      (   นายอนนัต์    ใจเอ้ือย    ) 
                          ผู้เสนองาน                                                 ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายกจิการนักเรียน 
    
                                    ผูอ้นุมัติ 
                                        ลงชื่อ ................ ................................ 
                                                     (เซอร์เรมอนด์   พิเศษศักดิ)์ 
                                                              ผู้อ านวยการ 
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แผนงานตามโครงสร้าง  ฝ่ายกิจการนักเรียน 
แผนงานตามงบประมาณ          แผนงานคุณภาพผู้เรียน แผนงานการจัดการศึกษา   
       แผนงานสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  แผนงานจิตตาภิบาล 
       แผนงานมาตรการส่งเสริม 
ชื่อโครงการ   สร้างเสริมทักษะชีวิตแก่ผู้เรียน  
ลักษณะโครงการ/งาน    ประจ า    ต่อเน่ือง    ใหม่ 
หน่วยงาน   งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ผู้รับผิดชอบ   นางสาวนวลจันทร์  สีดอกบวบ 
ตอบสนอง   พันธกิจท่ี  6,7     ยุทธศาสตร์ท่ี  8      กลยุทธ์ท่ี 8.1 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษา EDBA มาตรฐานท่ี     1       ตัวบ่งชี้ทางตรง   1.4,1.5  ทางอ้อม   
ประเด็นพิจารณา / เกณฑ์ทางตรง   1.5 ข้อ 1 ทางอ้อม  - 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษาโรงเรียน มาตรฐานท่ี    -   ตัวบ่งชี้    -   เกณฑ์ท่ี  - 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- 
1.หลักการและเหตุผล 
                   หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551  ได้ก าหนดทักษะชีวิตเป็น
สมรรถนะส าคัญ  ที่ผู้เรียนทุกคนพึงได้รับการพัฒนา  ซึ่งทักษะชีวิต  เป็นความสามารถของบุคคลที่จะ
จัดการกับปัญหาต่างๆรอบตัวในสภาพสังคมปัจจุบัน  และเตรียมพร้อมส าหรับการปรับตัวในอนาคตสพฐ. 
ได้ก าหนดองค์ประกอบทักษะชีวิตไว้  4 องค์ประกอบ ดังนี้  1. การตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและ
ผู้อ่ืน  2. การคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ  และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์  3. การจัดการกับอารมณ์และ
ความเครียด 4. การสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อ่ืนโดย มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและผู้เรียนเป็นผู้ได้รับ
ประโยชน์จากการพัฒนาเสริมสร้างทักษะชีวิตเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน  พุทธศักราช  2551  และพันธกิจของโรงเรียน ข้อที่ 5 ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีทักษะชีวิตและ
อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขทางฝ่ายกิจการนักเรียนจึงด าเนินการจัดโครงการสร้างเสริมทักษะชีวิตแก่
ผู้เรียนขึ้นโดยมุ่งหวังให้ผู้เรียนมีภูมิคุ้มกันในการด าเนินชีวิตพร้อมเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม  
2.  วัตถุประสงค์ 
             2.1  เพื่อให้ผูเ้รียน เห็นคณุค่าในตนเองและผู้อ่ืน มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม  
 2.2  เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักการคิดวิเคราะห์  ตัดสินใจ และแกป้ัญหาอย่างสร้างสรรค์  
 2.3  เพื่อส่งเสริมความสามารถ  ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน   
 2.4  เพื่อให้ผู้เรียนมีสุนทรยีภาพ และมีสุขภาพจิตที่ดี   
 2.5  เพื่อเสริมสร้างให้นกัเรียนมีมนษุยสัมพนัธ์ที่ดีและใหเ้กียรติผู้อ่ืน   
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3.  เป้าหมาย  
 3.1 เชิงปริมาณ  ผู้เรียนตั้งแตช่ั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3  จ านวน  1,277 คน 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
  1. ผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการเหน็คุณค่าในตนเองและผู้อ่ืน มีความมั่นใจ  กล้าแสดงออกอย่าง
เหมาะสม 
             2.  ผู้เรียนทีเ่ข้าร่วมโครงการรู้จักการคิดวิเคราะห์  ตัดสินใจ และแก้ปญัหาอย่างสร้างสรรค์  
  3. ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมความสามารถ  ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน   
  4. ผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการมีสุนทรยีภาพ และมีสุขภาพจิตที่ด ี 
  5. ผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการได้รับการเสริมสร้างให้มีมนุษยสัมพันธ์ทีด่ีและให้เกยีรติผู้อ่ืน  
 3.3 ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 1. ผู้เรียนร้อยละ  85  เห็นคณุค่าในตนเองและผู้อ่ืน มีความมั่นใจ แสดงออกอย่างเหมาะสม  
 2. ผูเ้รียนร้อยละ  85  รู้จักการคิดวิเคราะห์  ตัดสินใจ และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค ์
            3. ผูเ้รียนร้อยละ 85 ได้รับการส่งเสริมความสามารถ  ความถนัด และความสนใจ 
ของผู้เรียน  
 4. ผู้เรียนร้อยละ  85  มีสุนทรียภาพ และมีสุขภาพจิตที่ด ี 
 5. ผู้เรียนร้อยละ  85  ได้รับการเสริมสร้างให้มีมนุษยสัมพนัธ์ที่ดีและใหเ้กียรติผู้อ่ืน  
4. ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 
  1.กิจกรรม Dancing  Team 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั้นเตรียมการ   
   1.1 ประชุมวางแผน/แต่งตั้งคณะกรรมการ พ. ย 59 นางสาวนารี  นักปี่               
   1.2 เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ   
2. ขั้นด าเนินการ / กิจกรรมที่จัด   
  2.1 ประชาสัมพันธ์/ รับสมัคร พ. ย 59  
  2.2  จัดการประกวด Dancing  Team พ.ย.- ธ.ค. 59  
  2.3  มอบรางวัล ธ.ค. 59  
  2.4 ติดตามผลงานของผู้ชนะเลิศ/ฝึกฝนเพื่อให ้   
เกิดความช านาญ / ส่งประกวดภายนอก   
3.  ขั้นติดตามและประเมนิผล   
-สังเกตพฤตกิรรมผู้เข้าร่วมกจิกรรม มี.ค. 60  
-ประเมนิความพึงพอใจผู้เข้าร่วมกิจกรรม   
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2.กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 
กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1.  ขั้นเตรยีมการ   
   1.1 ส ารวจข้อมูลจากการจัดกิจกรรมในปีที่ผ่านมา พ.ย. 59 นายอนันต์ ใจเอ้ือย          
   1.2 ประชุมวางแผน   
   1.3 จัดท ากิจกรรมเพื่อขออนุมัติ   
2.  ขั้นด าเนินการ / กจิกรรมทีจ่ัด   
   2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน ธ.ค. 59  
   2.2 ประชาสัมพันธ์รูปแบบการจดักจิกรรม ธ.ค.  59  
   2.3 จัดรูปแบบกิจกรรมและท าเอกสาร   
   2.4 ด าเนินงานตามกจิกรรม   
        2.4.1 ออกจดหมายเวียนถึงผูป้กครอง ม.ค. 60  
        2.4.2 น าผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมกจิกรรม ก.พ. 60  
ปัจฉิมนเิทศ   
3.  ขั้นติดตามประเมินผล   
   3.1 แบบประเมินโครงการ มี.ค. 60  
   3.2 สังเกตจากการปฏิบัตจิริง   
3.กิจกรรมค่ายพกัแรมลกูเสือ-เนตรนารี 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั้นเตรียมการ               
   1.1 ประชุมวางแผน       ก.ย. 59 นายบัญชา ไตรรส             
   1.2 ก าหนดแผนงาน   
   1.3 เสนอกิจกรรมเพื่อขออนุมัต ิ   
   1.4 ติดต่อสถานที่เข้าค่าย   
   1.5  ก าหนดวันเข้าค่ายของแต่ละระดับชั้น   
   1.6  ก าหนดวันเข้าค่ายของแต่ละระดับชั้น   
   1.7  แจ้งให้สถานศึกษาทราบ   
2. ขั้นด าเนินการ / กิจกรรมที่จัด   
   2.1 ประชุมชี้แจงครูผู้สอนลูกเสือ  / หัวหน้าสายชั้น      ต.ค.  59  
   2.2 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน   
   2.3 จัดท าเอกสาร   
            - หนังสือแจ้งผู้ปกครอง   
            - หนังสือขออนุญาตกระทรวง   
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            - หนังสือขออนุญาตจอดรถ   
            - หนังสือขอรถต ารวจน าขบวน   
   2.4  ประชุมชี้แจงผู้เรียน     พ.ย. 59  
   2.5  ด าเนินการเข้าค่ายพักแรมตามวัน เวลาทีก่ าหนด     พ.ย. 59  
ของแต่ละระดับชั้น   
3.  ขั้นติดตามและประเมนิผล   
    3.1 แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกจิกรรม      ธ.ค. 59  
    3.2  แบบประเมินความพงึพอใจกิจกรรม   
   
5. สถานท่ีด าเนินการ 
 โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 
 สถานทีใ่นการพาผูเ้รียนไปปัจฉิมนิเทศ และเข้าค่ายพักแรม 
6. ระยะเวลาในการด าเนินการ 
 พฤษภาคม 2559 – มีนาคม 2560 
7. งบประมาณ 

รายการ 
งบประมาณ 
ปี 2559 

ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

รายรับ     
 1.จากสถานศึกษา 5,000 5,250 5,510 5,790 
 2.จากผู้เกี่ยวข้อง          1,002,000 1,052,080 1104,707 1159,940 

รวม 1,007,000 15,057,330 111,0217 1,165,730 
รายจ่าย     
1.กิจกรรมDancing  Team     
-  ค่าเอกสาร 500 525 555 580 
-  ค่าของรางวัล 5,500 5,775 6,065 6,370 
-  ค่าตกแต่งเวท ี 1,000 1,050 1,100 1,160 

รวม 7,000 7,350 7,720 8,110 
2.กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ     
-  ค่าเอกสาร  /  คู่มือ 2,500 2,625 2,750 2,895 
-  ค่าพาหนะ 43,000 45,150 47,400 49,780 
-  ค่าอาหาร  /  ที่พัก 64,500       67,725 71,112 74,670 
-  ค่าวิทยากร 15,000 15,750 16,540 17,365 

รวม 125,000 131,250 137,802 144,710 
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3.กิจกรรมค่ายพกัแรม     
ลูกเสือ-เนตรนารี     
-  ค่าเอกสาร 27,000 28,350 29,770 31,260 
-  ค่าอุปกรณ์ตกแต่งเวท ี 5,000 5,250 5,515 5,790 
-  ค่าอุปกรณเ์ข้าค่าย 47,000 49,350 51,820 54,410 
-  ค่าดอกไม้/ ธูปเทยีน / พวงมาลัย 2,000 2,100 2,200 2,300 
-  ค่าที่พัก /  อาหาร / เครื่องดื่ม 376,500 395,325 415,090 435,850 
-  ค่าสถานที ่ 15,000 15,730 16,540 17,365 
-  ค่าของรางวัล 6,500 6,825 7,170 7,525 
-  ค่ายานพาหนะ 342,000 359,100 377,055 395,900 
-  ค่าติดต่อประสานงาน/ส ารวจ 12,000 12,600 13,230 13,890 
-  ค่ารถน าขบวน/เจ้าหน้าที ่ 20,000 21,000 22,050 23,150 
-  ค่าวิทยากร 22,000 23,100 24,255 25,470 

รวม 875,000 918,730 964,695 1,012,910 
รวมท้ังสิ้น 1,007,000 15,057,330 111,0217 1,165,730 

8.  เคร่ืองมือการติดตามและประเมินผล 
     8.1  แบบสอบถามการเข้าร่วมกิจกรรม 
     8.2  แบบประเมินความพึงพอใจของผูเ้ข้าร่วมกิจกรรม 
9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
     9.1 ผู้เรียนทีเ่ข้าร่วมโครงการ เหน็คุณค่าในตนเองและผู้อ่ืน มีความมั่นใจ  แสดงออก 
           อย่างเหมาะสม 
     9.2 ผู้เรียนทีเ่ข้าร่วมโครงการ รู้จักการคิดวิเคราะห์  ตัดสินใจ และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
     9.3 ผู้เรียนทีเ่ข้าร่วมโครงการ ได้รับการส่งเสริมความสามารถ  ความถนัด และความสนใจ 
     9.4 ผู้เรียนทีเ่ข้าร่วมโครงการ มีสุนทรยีภาพ และมีสุขภาพจิตที่ด ี 
     9.5 ผู้เรียนทีเ่ข้าร่วมโครงการ ได้รับการเสริมสร้างให้มมีนุษยสัมพนัธ์ที่ดีและใหเ้กยีรติผู้อ่ืน   
     9.6 ผู้เรียนทีเ่ข้าร่วมโครงการ  ยึดมั่นในวิถชีีวิตและการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
10. ปัญหา / อุปสรรค แนวทางแก้ไข 
                       ผู้เสนอโครงการ                                                        ผู้พิจารณาโครงการ   
     ....... ................................................   ........................................................ 
           ( นางสาวนวลจันทร์   สีดอกบวบ  )  อนุมัติโครงการ     ( นายอนันต์     ใจเอ้ือย ) 
                                
                                                      (  เซอร์เรมอนด์   พิเศษศักดิ์ ) 
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แผนงานตามโครงสร้าง  ฝ่ายกิจการนักเรียน 
แผนงานตามงบประมาณ       แผนงานคุณภาพผู้เรียน   
                                        แผนงานการจัดการศึกษา   
    แผนงานสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
                                        แผนงานจิตตาภบิาล 
    แผนงานมาตรการส่งเสริม 
ชื่อโครงการ                 สร้างเสริมศกัยภาพนักเรียนดา้นสุนทรียภาพ 
ลักษณะโครงการ/งาน    ประจ า    ต่อเน่ือง   ใหม่ 
หน่วยงาน   งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ผู้รับผิดชอบ   นางสาวนารี     นักปี ่
ตอบสนอง                         พันธกิจท่ี    6       ยุทธศาสตร์ท่ี    8     กลยุทธ์ท่ี  8.1 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษา EDBA มาตรฐานท่ี  1 ,2  ตัวบ่งชี้ทางตรง 1.4-1.6,2.4  ทางอ้อม  - 
ประเด็นการพิจารณา/เกณฑ์  ทางตรง 1.6.1 , 1.6.2  ,2.4.1  ทางอ้อม  - 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษาโรงเรียน มาตรฐานท่ี    -   ตัวบ่งชี้    -   เกณฑ์ท่ี  - 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 
  เนื่องด้วยในปัจจุบันโรงเรียนซางตาครู้สศึกษาได้เล็งเห็นความส าคัญในการเสริมสร้างศักยภาพ
ผู้เรียนด้านสุนทรีภาพได้แก่ศิลปะดนตรีและนาฏศิลป์จึงได้จัดกิจกรรมให้แก่ผู้เรียนเรียนได้รู้จักการพัฒนา
ความสามารถของตนเองในด้านต่างๆ  การคิดอย่างเป็นระบบ การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์การฝึกสมาธิ  
การฝึกให้มีความอดทน  การเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี ความสามัคคี การอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะ  กล้า
แสดงออกในทางที่ถูกต้อง อีกทั้งยังเป็นการฝึกทักษะต่างๆอีกหลายด้าน  
 ทางฝ่ายกิจการนักเรียนได้ตระหนักและเห็นความส าคัญของกิจกรรมที่ส่งเสริมศักยภาพในด้าน  
สุนทรียภาพ จึงได้มีการจัดตั้งโครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียนด้านสุนทรียภาพขึ้นเพื่อตอบสนอง
นโยบายและส่งเสริมพัฒนาให้ผู้เรียนได้เติมเต็มตามศักยภาพและเพื่อรองรับกับงานภายในสถานศึกษา 
งานสัมพันธ์ชุมชน และงานส าคัญในระดับประเทศต่อไป   
2.วัตถุประสงค์             

1. เพื่อฝึกทักษะให้ผูเ้รียนมีความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรมการแสดง (1.6 ) 
2. เพื่อส่งเสริมให้ผูเ้รียนสามารถประกวดแข่งขันร่วมกจิกรรมภายในสถานศึกษาและนอก

สถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ (1.4 ) 
3. เพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลจากสิ่งเสพติด (1.3 ) 

3.เป้าหมาย 
         3.1 เชิงปริมาณ   
 ผู้เรียนทุกคนในโรงเรียนซางตาครู้สศึกษาจ านวน 1,277คน 
           3.2เชิงคุณภาพ   
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           1.ผู้เรียนมีทักษะพิเศษ ความรู้และสามารถสร้างผลงานทางด้านศิลปะ นาฏศิลป์, ดนตรี คิดเป็น  
ร้อยละ 90ของผู้เข้าร่วมโครงการ 
           2. สามารถเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมการแสดงและสร้างงานศิลปะมีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่าง
เหมาะสม คิดเปน็  ร้อยละ 90ของผู้เข้าร่วมโครงการ 
           3.ผู้เรียนเกิดสนุทรียะในการท ากจิกรรม สามารถคดิอย่างเปน็ระบบ รู้จักการท างานเปน็หมู่คณะ
และใชเ้วลาว่างใหเ้กิดประโยชน์และห่างไกลยาเสพติด  คิดเป็น ร้อยละ 80     
         3.3ตัวชี้วัดความส าเร็จ   
           1. มีทักษะพิเศษ ความรู้และสามารถสร้างผลงานทางด้านศิลปะนาฏศิลป์, ดนตรีไทย  ดนตรีสากล   
           2. สามารถเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมการแสดงและสร้างงานศิลปะมีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่าง       
เหมาะสม 
           3. เกิดสุนทรียะในการท ากิจกรรม สามารถคิดอย่างเป็นระบบ รู้จักการท างานเปน็หมู่คณะและ 
ใชเ้วลาว่างใหเ้กิดประโยชน์และห่างไกลยาเสพติด 
4.ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 
   4.1 กิจกรรมสร้างสรรค์งานดนตรี 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั้นเตรียมการ มิ.ย.59 นายฐากร   วัฒนากูล 
    1.1 ส ารวจและรวบรวมข้อมูลผู้เรียนและเครื่องดนตรีทีใ่ช ้  นายภูวรินทร์  ภูมิ่งดาว 
    1.2 วางแผนก าหนดแนวทางในการฝึกซ้อม   
2. ขั้นด าเนินการ/กิจกรรมที่จดั ก.ค.59  
    2.1 ประชาสัมพันธ์   
    2.2 รับสมัครผู้เรียนตั้งแต่ระดับชั้น ป.4-ม.3   
    2.3 ฝึกซ้อมตามแผนงานที่ก าหนด   
    2.4 ออกแสดงร่วมกับกิจกรรมภายในโรงเรยีนและชุมชน   
    2.5 คัดเลือกผู้เรียนทีเ่หมาะสมในการรบัทุนส่งเสริม   
    2.6 มอบทุนส่งเสริม   
3. ขั้นติดตามและประเมนิผล ก.พ.60  
    3.1 จากการพัฒนาความรู้ความสามารถในด้านทักษะ   
          การปฏิบัติ   
    3.2 จากการออกร่วมแสดงในงานกจิกรรมต่าง ๆ ของ   
          โรงเรียนและชุมชน   
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4.2 ฝึกฝนทักษะดา้นนาฏศิลป ์
กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ มิ.ย.59 นางสาวปรารถนา  กรานแก้ว 

    1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการการรับผิดชอบ  นางสาวนารี  นักปี ่
    1.2 จัดเตรียมตัวอย่างแฟ้มผลงาน   
    1.3 จัดท าเกณฑก์ารใหค้ะแนน   
    1.4 จัดเตรียมใบสมัคร   
    1.5 จัดตารางการเรียน การฝึกซ้อม   

2. ขั้นด าเนินการ/กิจกรรมที่จดั ก.ค.59  
    2.1 ประชาสัมพันธ์แผนงานของโครงการ   
    2.2 เปิดรับสมัคร   

    2.2 จัดการเรียนการสอนนาฏศิลป์ไทย,นาฏศิลป์    

          สากล,ดนตรีไทย   

    2.3 ให้ความรู้ด้านการจัดแฟ้มผลงาน (น าตัวอย่างที ่   

          สมบูรณ์ให้ดู )   

    2.4 คัดเลือกผู้ที่มีสมบัติตามก าหนด จดัท าแฟ้ม   
          ผลงานของตนเอง   
    2.5 คณะกรรมการการประเมินผลงานคัดเลือก   

          ผู้รับทุนจากแฟ้มผลงาน   
   2.6 ประกาศผลผู้รับทุน ก.พ.59  

3. ขั้นติดตามและประเมนิผล   

    3.1 จากการแสดงทั้งภายในและภายนอก มี.ค.59  
สถานศึกษา   
    3.2 แบบสอบถาม    
4.3 ฝึกฝนคนเก่งดา้นศิลปะ 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1.ขั้นเตรียมการ มิ.ย.59 นางประทุมทิพย์ ศรเีผด็จ 
1.1ประชุมวางแผน   
1.2ประชาสัมพันธ ์   

1.3ส ารวจความถนัดของผู้เรียนและความสามารถ   

ในเชิงสร้างสรรคท์างด้านศิลปะ   
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2. ขั้นด าเนินการ/ กิจกรรมที่จัด ก.ค – ธ.ค. 59  
2.1 คัดเลือกผู้เรียนที่มีความสามารถด้านวาด/   
ปั้น / เพ้นท์ระดับชั้น ป. 5 - มัธยม   
2.2 ฝึกซ้อมตามแผนงานที่ก าหนด   
2.3 จัดแข่งขันกิจกรรม วาด ปัน้ เพน้ท ์   
2.4 แบ่งกลุ่มฝึกซ้อมตามประเภทของงาน   
2.5 จัดการสาธิต วาด ปั้น เพ้นท ์   
3. ขั้นติดตามและประเมนิผล ก.พ.60  
3.1จัดกิจกรรมสาธิตผลงาน วาด ปั้นเพ้นท์ของผู้เรียน   
3.2แบบประเมินความพึงพอใจ     
5. สถานท่ีด าเนินงาน 
     โรงเรียนซางตาครู้สศกึษา 
6. ระยะเวลาในการด าเนินงาน  
   6.1 ระยะเวลาในการด าเนนิงาน  กจิกรรมสร้างสรรค์งานดนตรี          มิถุนายน 2559 - กุมภาพันธ์ 2560 
   6.2 ระยะเวลาในการด าเนนิงาน  กจิรรมฝึกฝนทักษะด้านนาฏศิลป์    มิถุนายน 2559 - กุมภาพันธ์ 2560 
   6.3 ระยะเวลาในการด าเนนิงาน   กจิรรมฝึกฝนคนเก่งดา้นศิลปะ       มิถุนายน 2559 - กุมภาพันธ์ 2560 
7. งบประมาณ 

 
รายการ 

งบประมาณ 
ปี 2559 

งบประมาณการงบประมาณ 

2560 2561 2562 
รายรับ     
1.จากโรงเรียน 55,000 57,855 62,705 63,620 

                           รวม 55,000 57,855 62,705 63,620 

รายจ่าย     
1. กิจกรรมสร้างสรรค์งานดนตรี      
     - ค่าเอกสาร(โน้ตเพลง)และสื่อการเรียนรู ้ 10,000 10,500 11,025 11,570 
     -ค่าเทียบเสียงเครื่องดนตรี  6,000 6,300 6,615 6,945 

- ค่าอุปกรณ์ในการเทียบเสียง ( ตะกั่ว ) 2,500 2,625 2,760 2,895 
    - ค่าพาหนะ 6,000 6,300 6,615 6,945 
     - ค่าอาหารและน้ าดื่ม 5,000 5,250 5,515 5,790 
     - ค่าวิทยากร 3,000 3,150 3,310 3,475 
     - ทุนส่งเสริมนักเรยีน 1,000 1,050 1,105 1,160 

รวม 33,500 35,175 38,945 38,780 
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2. ฝึกฝนทักษะด้านนาฏศิลป ์     

     - เทป, VCD เพลง 2,500 2,625 2,750 2,875 
     - ชุดการแสดง+อุปกรณ์ เครื่องประดับ 8,500 8,925 9,350 9,775 
      - เครื่องส าอาง 2,000 2,100 2,200 2,300 
     - ค่าซ่อมบ ารุงจัดท าอุปกรณ์การแสดง 2,000 2,100 2,200 2,300 
     - ทุนส่งเสริมนักเรยีน 1,000 1,150 1,200 1,250 

รวม 16,000 16,900 17,700 18,500 

3. ฝึกฝนคนเก่งด้านศิลปะ     
1.  ค่าจัดท าเอกสารใบความรู้   1,500 1,580 1,660 1,740 

2.  ค่าอุปกรณ์การฝึกซ้อม     
 -  อุปกรณ์วาดภาพ / ดินปั้น 4,000 4,200 4,400 4,600 

รวม 5,500 5,780 6,060 6,340 
    รวมท้ังสิ้น 55,000 57,855 62,705 63,620 

8. เคร่ืองมือการติดตามและประเมินผล 
 - แบบประเมินและผลการด าเนนิงาน 
 -  จากการเข้าร่วมแสดงในกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. ผู้เรียนมีทักษะพเิศษและความรู้ทางด้านศิลปะนาฏศิลป์,ดนตร ี
       2. ผู้เรียนสามารถออกงานบรกิารทั้งภายในและนอกสถานศึกษาได้ 
 3. ผู้เรียนเกิดสุนทรียะในการท ากิจกรรม  ใชเ้วลาว่างใหเ้ปน็ประโยชน์        
 4. ผู้เรียนสามารถพัฒนาเป็นวิชาชีพเพื่อเลีย้งชพีหรือเพื่อเป็นหนทางน าไปสู่การแสดงทางด้าน
สุนทรียะในระดบัประเทศและในระดับโลกต่อไปในอนาคต 
10. ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข 
………………………………………………………………………………………..……………………… 
         ผู้เสนอโครงการ                            ผู้พิจารณาโครงการ         
 
                  .......................................................                      …………………………… 
                             (นางสาวนารี  นักปี่)                         ( นายอนันต์     ใจเอ้ือย ) 
                                                                  ผู้อนุมัติโครงการ 
                         .. ....................................  
             (  เซอร์เรมอนด์   พิเศษศักดิ์  ) 
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ล าดบัท่ี 3   แผนงานหน่วยงาน  งานด้านสวสัดิภาพผู้เรียน 
แผนงานตามโครงสร้าง  ฝ่ายกิจการนักเรียน                                                                                                                                                         
แผนงานตามงบประมาณ  แผนงานคุณภาพผู้เรียน    
                                         แผนงานการจัดการศึกษา 
                                         แผนงานสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
              แผนงานด้านอัตลกัษณ(์จิตตาภิบาล) 
                                       แผนงานมาตรการส่งเสริม 
ผู้รับผิดชอบ            นายฐากร   วัฒนากลู 
ตอบสนอง                            พันธกิจท่ี  7      ยุทธ์ศาสตร์ท่ี  8        กลยุทธ์ท่ี  8.1 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษา EDBA  มาตรฐานท่ี    1       ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ หลัก  1.1.2   ร่วม   - 
ประเด็นการพิจารณา/เกณฑ์ย่อยที่ หลกั     -   ร่วม     9.3.1  ข้อ 2.2-2.3 ,11.2  ข้อ 1-2                           
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษาโรงเรียน มาตรฐานท่ี    -   ตัวบ่งชี้หลกั  -   ร่วม  –  

วัตถุประสงค์/เปา้หมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา  

(วัน/เดือน/ป)ี 

วัตถุประสงค์ 1. ขั้นวางแผน   
1. เพื่อให้ครูดูแลความปลอดภัยแก่นักเรียนตาม 1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการ พ.ค.59 
บริเวณต่าง ๆ ของโรงเรียนและอ านวยความ 1.2 ประชุมคณะกรรมการ  
สะดวกแก่ผู้ปกครองและบุคคลที่มาติดต่อ 1.3 ประชุมชี้แจงการด าเนนิการ  
2. เพื่อให้บริการทางด้านการรักษาพยาบาลแก ่ 1.4 จัดท าเอกสารทีเ่กี่ยวข้อง  
นักเรยีน  ครู  และบุคลากรของโรงเรยีน   
3. เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันต่าง ๆ และตรวจสุขภาพ 2. ขั้นด าเนินการ (ภาระงานประจ า/ภาระงานร่วม/  
นักเรยีนโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและแพทย์ โครงการ)  
4. เพื่อให้มีการตรวจหาสิ่งเสพติดและอบายมุข 2.1 ภาระงานประจ า    
ทั้งปวง 1.จัดให้มีครดููแลความปลอดภัยแก่นกัเรยีนตาม  
5.มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ และออกก าลังกาย บริเวณต่าง  ๆ ของโรงเรียนและอ านวยความแก่  
สม่ าเสมอ (1.1) ผู้ปกครองและบุคคลที่มาติดต่อ  
6.มีน้ าหนัก  ส่วนสูง  และมีสมรรถภาพทางกาย 2.จัดบริการทางด้านการรักษาพยาบาลแก่นกัเรยีน  
ตามเกณฑ์มาตรฐาน (1.2) ครู และบุคลากรของโรงเรียน  
7.ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลกี 3.จัดให้มกีารสร้างภูมิคุ้มกันต่าง ๆ และตรวจ  
เลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสีย่งต่อความรุนแรง โรค สุขภาพนักเรียนโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข/แพทย ์  
ภัย  อุบัติเหตุ  และปญัหาทางเพศ(1.3) 4.จัดให้มกีารตรวจหาสิ่งเสพติดและอบายมุขทั้งปวง  
เปา้หมายเชิงปริมาณ 5.กิจกรรมลูกเสือสวัสดิภาพ  
1. เพื่อให้ครูดูแลความปลอดภัยแก่นักเรียนตาม 6.กิจกรรมรักษาความปลอดภัยในโรงเรียน  
บริเวณต่าง ๆ ของโรงเรียนและอ านวยความ   
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วัตถุประสงค์/เปา้หมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา  

(วัน/เดือน/ป)ี 
สะดวกแก่ผู้ปกครองและบุคคลที่มาติดต่อ 2.2 ภาระงานตาม ตบช/เกณฑ ์  
2. เพื่อให้บริการทางด้านการรักษาพยาบาลแก ่ 1.ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษ  
นักเรยีน  ครู  และบุคลากรของโรงเรยีน และหลีกเลีย่งตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความ  
3. เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันต่าง ๆ และตรวจสุขภาพ รุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุ และปญัหาทางเพศ  
นักเรยีนโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและแพทย์ (1.3)  
4. เพื่อให้มีการตรวจหาสิ่งเสพติดและอบายมุข   
ทั้งปวง   
 2.3 ภาระงานตาม ตบช/เกณฑ ์  
 1. การให้ความร่วมมือกับชุมชน/  
 ที่ส่งผลต่อสถานศกึษา  
 2. จัดโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริม  
เปา้หมายเชิงคุณภาพ สุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน  
1. ครูดูแลความปลอดภัยแก่นักเรียนตาม ประเด็นการพิจารณา(1.1.2)  
บริเวณต่าง ๆ ของโรงเรียนและอ านวยความ 2.4 โครงการ  
สะดวกแก่ผู้ปกครองและบุคคลที่มาติดต่อ 1.โครงการเฝ้าระวังสารเสพติดในโรงเรยีน  
2. บริการทางด้านการรักษาพยาบาลแก ่ 2.5 โครงการตามแผนพัฒนาฯ  
นักเรยีน  ครู  และบุคลากรของโรงเรยีน 1.โครงการ scวัยใสใส่ใจสุขภาพ พัฒนาความฉลาด  
3. สร้างภูมิคุ้มกันต่าง ๆ และตรวจสุขภาพ ทางสุขภาวะ  
นักเรยีนโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและแพทย์   
4. มีการตรวจหาสิ่งเสพติดและอบายมุข   
ทั้งปวง   
ตัวชี้วัดความส าเร็จ   
1. ครูร้อยละ 100ดูแลความปลอดภัยแก่นักเรียน 3.ขั้นตรวจสอบ  ตดิตาม  ประเมินผล  
ตามบริเวณต่าง ๆ ของโรงเรยีนและอ านวยความ 3.1ตรวจสอบ ติดตามการด าเนนิงานตาม แยกตามกจิกรรม 
สะดวกแก่ผู้ปกครองและบุคคลที่มาติดต่อ แผนงาน  
2. เพื่อให้บริการทางด้านการรักษาพยาบาลแก ่ 3.2ปรับปรุงแก้ไข การด าเนินงานทีย่ังไม่ ปลายภาคเรียน 
นักเรยีน  ครู  และบุคลากรของโรงเรยีนร้อยละ100 สมบูรณ ์  
3. เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันต่าง ๆ และตรวจสุขภาพ 3.3ประเมนิผลของกิจกรรม สิ้นสุดโครงการ 
นักเรยีนโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและแพทย์ร้อย 3.4ประเมนิผลโครงการ  
ละ 95   
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วัตถุประสงค์/เปา้หมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา  

(วัน/เดือน/ป)ี 
4. เพื่อให้มีการตรวจหาสิ่งเสพติดและอบายมุข 4.ขั้นสรุป รายงาน ปรับปรุง พัฒนา  
ทั้งปวงร้อยละ 100 4.1สรุปผลตามกิจกรรมเป็นภาพรวม พ.ค.- เม.ย.60 
 4.2จัดท ารายงานผลด าเนินงานของ เม.ย. 60 
เคร่ืองมือการติดตาม/ประเมินผล หน่วยงาน  
-แบบประเมินการจัดกจิกรรม 4.3น าผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนา เม.ย. 60 
-แบบสังเกตจากสภาพจริง   
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ตารางท่ี 6.3 แบบแสดงประมาณการค่าใช้จา่ยแผนงานหน่วยงาน ปกีารศึกษา 2559  
ของฝ่ายกิจการนักเรียน 

6.3.3 แผนงานหน่วยงาน  งานสวัสดิภาพผู้เรียน            ฝ่าย กิจการนักเรียน 

ล าดบั
ท่ี 

รายการ 
แผนงาน
ตาม

มาตรฐาน 

จ านวนเงิน 
ประเภท

งบประมาณ บาท ส.ต. 

1 กิจกรรมลกูเสือสวัสดิการ          1 5,000 - ด าเนินการ 
2 กิจกรรมรักษาความปลอดภัยในโรงเรียน          1 8,000 - ด าเนินการ 
3 โครงการเฝ้าระวังสารเสพตดิในโรงเรียน          1 20,500 - พัฒนา 
4 โครงการ sc วัยใสใส่ใจสุขภาพ พัฒนาความฉลาดทาง          1 169,000 - พัฒนา 
 สุขภาวะ     
          รวมประมาณการค่าใช้จ่าย 

   (สองแสนสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)                                                                 
 202,500 -  

สรุปประเภทงบประมาณ  
  ด าเนนิการ     -         บาท           งบลงทุน     -      งบพัฒนา  202,500     บาท 
                            
    ลงชื่อ…...................................................                ลงชื่อ …..................................................                  
                    (นายฐากร   วัฒนากูล)                                 ( นายอนันต์   ใจเอ้ือย ) 
                   ผู้เสนองาน                          ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายกจิการนักเรยีน 
 
 
                   ผู้อนุมัติ  
                         ลงชื่อ  ................... .................................. 
                                      (  เซอร์เรมอนด์  พิเศษศกัดิ์  ) 
                                     ผู้อ านวยการ                                                   
 

 
 

 
 
 
 
 
 



54 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปี 2559    ฝ่ายกิจการนักเรียน                                                               โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 
 

ตารางท่ี 7.3 แบบแสดงประมาณการ รับ-จ่าย งาน/กจิกรรม ฝ่ายกิจการนักเรียน 
 

7.3.3.1 งาน/กิจกรรม    ลูกเสือสวัสดกิาร             
แผนงานมาตรฐานท่ี  1   2   3 4 5  
แผนงานหน่วยงาน     งานสวัสดิภาพผู้เรียน          ฝ่าย  กิจการนักเรียน 

รายการ งบประมาณ 
2559 

ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

รายรับ     
-จากโรงเรียน 5,000 5,250 5,515 5,790 

 รวม 5,000 5,250 5,515 5,790 
รายจ่าย      
1.ค่าวัสด ุ     
 -ค่าเอกสาร 1,000 1,050 1,105 1,160 
 -ค่าใบประกาศนยีบัตร 1,000 1,050 1,105 1,160 
2.ค่าใช้สอย     
-ปลอกแขนลูกเสือสวัสดิการ 3,000 3,150 3,310 3,475 
3.ค่าตอบแทน     
4.ค่าพาหนะ     
5.ค่าครุภัณฑ์     

รวม 5,000 5,250 5,515 5,790 
    
   ลงชื่อ…...................................................                   ลงชื่อ………………………………..                
                    (นายฐากร   วัฒนากูล)                                 ( นายอนันต์   ใจเอ้ือย ) 
                           ผู้เสนองาน     ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักเรียน 
            ผู้อนุมัติ  
                  ลงชื่อ  ................. ................................... 
                                 (  เซอร์เรมอนด์  พิเศษศักดิ์  ) 
                                         ผู้อ านวยการ                                                   
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แบบแสดงประมาณการ รับ-จ่าย งาน/กิจกรรม ฝ่ายกิจการนักเรียน 
7.3.3.2 งาน/กิจกรรม รักษาความปลอดภัยในโรงเรียน 
แผนงานมาตรฐานท่ี 1   2   3 4 5  
แผนงานหน่วยงาน     งานสวัสดิภาพผู้เรียน           ฝ่าย  กิจการนักเรียน 

รายการ งบประมาณ 
2559 

ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

รายรับ     
-จากโรงเรียน 8,000 8,400 8,820 9,260 

 รวม 8,000 8,400 8,830 9,270 
รายจ่าย      
1.ค่าวัสด ุ     
-ค่าจัดท าเอกสาร/ป้ายนิเทศ 1,500 1,575 1,655 1,740 
-สมุดบันทึกประจ าวัน 1,000 1,050 1,105 1,160 
2.ค่าใช้สอย     
-กรวยจราจร/รั้วกั้น 4,500 4,725 4,965 5,210 
-อ่ืน ๆ 1,000 1,050 1,105 1,160 
3.ค่าตอบแทน     
4.ค่าพาหนะ     
5.ค่าครุภัณฑ์     

           รวม 8,000 8,400 8,830 9,270 
    
   ลงชื่อ…...................................................                ลงชื่อ …..................................................                  
                    (นายฐากร   วัฒนากูล)                                 ( นายอนันต์   ใจเอ้ือย ) 
                      ผู้เสนองาน                ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายกจิการนักเรียน 
 
                   ผู้อนุมัติ  
                         ลงชื่อ  ..................................................... 
                                      (  เซอร์เรมอนด์  พิเศษศกัดิ์  ) 
                                     ผู้อ านวยการ                                                   
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แผนงานตามโครงสร้าง         ฝ่ายกิจการนักเรียน 
แผนงานตามงบประมาณ      แผนงานคุณภาพผู้เรียน             
                                       แผนงานการจัดการศึกษา 
            แผนงานสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
                                       แผนงานด้านอัตลกัษณ์(จิตตาภิบาล) 
             แผนงานมาตรการส่งเสริม 
ชื่อโครงการ                  เฝ้าระวังสารเสพติดในโรงเรียน   
ลักษณะโครงการ         ประจ า    ต่อเน่ือง ใหม่  
หน่วยงาน                   งานด้านสวัสดิภาพผู้เรียน       
ผู้รับผิดชอบ          นายปัญญา ปราบเสยีง 
ตอบสนอง                       พันธกิจท่ี   7       ยุทธศาสตร์ท่ี   8       กลยุทธ์ท่ี 8.1 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษา EDBA มาตรฐานท่ี    1          ตัวบ่งชี้ทางตรง    -  ทางอ้อม 1.1.2 
ประเด็นพิจารณา / เกณฑ์ทางตรง     -         ทางอ้อม1.1.2 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษาโรงเรียน มาตรฐานท่ี    -   ตัวบ่งชี้    -   เกณฑ์ท่ี  - 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติฉบับปีพุทธศักราช 2542 มาตรา 24 วรรค 3 ว่าด้วยการจัดกิจกรรมให้   ผู้เรียนได้
เรียนรู้จากเหตุการณ์จริง การฝึกปฏิบัติโดยให้คิดเป็น ท าเป็น รักการอ่าน และก่อให้เกิดการใฝ่รู้อย่าง
ต่อเนื่อง ทางฝ่ายรัฐบาลและทุกหน่วยงานต่างรณรงค์ให้ประชาชนหันมาสนใจกับการรักษาสุขภาพ พร้อม
ทั้งเตือนเยาวชนให้เห็นถึงพิษภัยของยาเสพติด 

ดังนั้นโรงเรียนซางตาครู้สศึกษาโดยทางฝ่ายกิจการนักเรียนได้ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลที่จะ
ให้เด็กไทยห่างไกลยาเสพติดทุกชนิด จึงได้จัดโครงการกีฬาต้านยาเสพติดขึ้นในโรงเรียนเพื่อที่ผู้เรียนและ
บุคลากรของสถานศึกษาจะได้ตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด 
2.วัตถุประสงค์ 

2.1เพื่อให้ผู้เรียนได้รู้ถึงพษิภัยของยาเสพติด 
     2.2 เพื่อเผยแพร่และรณรงคเ์รื่องยาเสพติดในโรงเรียนและชุมชน 

2.3 เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน 
2.4 เพื่อให้ผู้เรียนได้รู้จักวิธกีารหลีกเลี่ยงและระวังภัยจากสารเสพติด ( 1.4 ) 

3.เป้าหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ 

 ผู้เรียนระดบัชัน้ประถมศึกษาปทีี่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3   จ านวน1,270 คน 
3.2 เชิงคุณภาพ   
1. ผู้เรียนได้รู้ถึงพิษภัยของยาเสพตดิ 
2. ผู้เรียนได้เผยแพร่และรณรงคเ์รื่องยาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชน 
3. ผู้เรียนได้สร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนและบุคลากรในสถานศึกษา 
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      4. ผู้เรียนได้รู้จักวิธกีารหลีกเลี่ยงและระวังภัยจากสารเสพติด 
3.3 ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
1. ผู้เรียนร้อยละ 85 ได้รู้ถึงพิษภัยของยาเสพติด 
2. ผู้เรียนร้อยละ 85  ได้เผยแพร่และรณรงคเ์รื่องยาเสพตดิในสถานศึกษาและชุมชน 
3. ผู้เรียนร้อยละ 85  ได้สร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนและบุคลากรในโรงเรียน 

            4. ผู้เรียนร้อยละ 85  ได้รู้จักวิธีการหลีกเลี่ยงและระวังภัยจากสารเสพติด 
4. ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 
     4.1 กิจกรรมวันงดสูบบุหร่ีโลก 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1. 
 
2. 
3. 

ประชาสัมพันธ์ / จดับุคลากรรบัผิดชอบ 
 /ก าหนดสถานที ่
ด าเนินงานตามโครงการ 
สรุปและประเมนิผล 

พ.ค.59 
 

พ.ค.59 
พ.ค.59 

นางสาวณัชชา หนูสีแก้ว 
ครูฝ่ายกิจการนักเรียน 

      4.2 กิจกรรมให้ความรู้เร่ืองสารเสพตดิ 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1. 
 
2. 
3. 

ประชาสัมพันธ์ / จดับุคลากรรบัผิดชอบ 
 /ก าหนดสถานที ่
ด าเนินงานตามโครงการ 
สรุปและประเมนิผล 

มิ.ย.59 
 

มิ.ย.59 
มิ.ย.59 

นายปัญญา ปราบเสยีง 
ครูฝ่ายกิจการนักเรียน 

        4.3  กิจกรรมต่อต้านสารเสพติดโลก 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1. 
 
2. 
3. 

ประชาสัมพันธ์ / จดับุคลากรรบัผิดชอบ 
 /ก าหนดสถานที ่
ด าเนินงานตามโครงการ 
สรุปและประเมนิผล 

มิ.ย.59 
 

มิ.ย.59 
มิ.ย.59 

นางอรวรรณ  เพ่งพิศ 
ครูฝ่ายกิจการนักเรียน 
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     4.4 กิจกรรมกีฬาตา้นยาเสพติด 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1 
 
2. 
3. 

ประชาสัมพันธ์ / จดับุคลากรรบัผิดชอบ 
 /ก าหนดสถานที ่
ด าเนินงานตามโครงการ 
สรุปและประเมนิผล 

มิ.ย.59 
 

มิ.ย.59 
มิ.ย.59 

 

นายรุ่งโรจน์  ปฐมทศัน ์
ครูฝ่ายกิจการนักเรียน 

        4.5 กิจกรรมตรวจสารเสพติด 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1 
 
2. 
3. 

ประชาสัมพันธ์ / จดับุคลากรรบัผิดชอบ 
 /ก าหนดสถานที ่
ด าเนินงานตามโครงการ 
สรุปและประเมนิผล 

มิ.ย.59 
 

มิ.ย.59 
มิ.ย.59 

 

นายปัญญา   ปราบเสยีง 
ครูฝ่ายกิจการนักเรียน 

 
5.สถานท่ีด าเนินงาน    
       โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 
6.ระยะเวลาในการด าเนินงาน  

พฤษภาคม  2559 – มิถุนายน 2560 
7.งบประมาณ 

รายการ งบประมาณปี 
2559 

ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

รายรับ     
-จากโรงเรียน 23,000 24,150 25,335 26,560 
-จากผูเ้รียน 2,000 2,100 2,200 2,310 

                                  รวม 25,000 26,250 27,535 28,870 
รายจ่าย     
1. กิจกรรมวันงดสูบบุหร่ีโลก     

-  ค่าวิทยากร 1,000 1,050 1,105 1,160 
-  ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ / เอกสาร/สารเคม ี 700 735 775 800 
-  ค่าธุรการ อ่ืนๆ 300 315 335 350 

                                       รวม 2,000 2,100 2,205 2,310 
2. กิจกรรมให้ความรู้เร่ืองสารเสพตดิ     
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 - ค่าวิทยากร 3,000 3,150 3,310 3,475 
-  ค่าอาหาร 500 525 555 580 

-  ค่ายานพาหนะ 1,000 1,050 1,100 1,150 

-  ค่าวัสดุ / อุปกรณ์ / เอกสาร 500 525 555 580 
                                           รวม 5,000 5,250 5,515 5,785 

3. กิจกรรมต่อตา้นสารเสพติดโลก     
 - ค่าถ้วยรางวัล 1,000 1,050 1,105 1,150 
-  ค่าวัสดุ / อุปกรณ์ / เอกสาร 500 525 555 580 
-  ค่าธุรการ อ่ืนๆ   500 525 555 580 

                                                รวม 2,000 2,100 2,215 2,310 
4.กิจกรรมกีฬาตา้นยาเสพตดิ     

- ค่าถ้วยรางวัล/ ค่ารางวัล 4,000 4,200 4,400 4,600 
- ค่าอุปกรณ ์ 3,000 3,150 3,300 3,465 

- ค่าของที่ระลึก 2,000 2,100 2,200 2,300 

- ค่าอาหาร/เครื่องดื่ม      1,000 1,050 1,100 1,150 
                                                รวม 10,000 10,500 11,000 11,515 

5.กิจกรรมตรวจสารเสพติด     

-  ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ / เอกสาร/สารเคม ี         4,000 4,200 4,400 4,600 
-  ค่าวิทยากร 1,000 1,050 1,100 1,200 
-  ค่าอาหาร/ เครื่องดื่ม 500 525 550 580 
-  ค่าติดติอประสานงาน 500 525 550 570 
                                        รวม 6,000 6,300 6,600 6,950 
                                   รวมท้ังสิ้น 25,000 26,250 27,535  
8.  เคร่ืองมือการติดตามและประเมินผล 

1. แบบสอบถามผู้เกี่ยวข้อง 
2. จากการสังเกตการณ์ด าเนนิกจิกรรม 

9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
1. ผู้เรียนได้รู้ถึงพิษภัยของยาเสพตดิ 
2. ผู้เรียนได้รู้จักวิธกีารหลีกเลี่ยงและระวังภัยจากสารเสพติด 
3. ผู้เรียนได้เผยแพร่และรณรงคเ์รื่องยาเสพติดในโรงเรียนและชุมชน 
4. ผู้เรียนได้สร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนและบุคลากรในโรงเรยีน 
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10. ปัญหา / อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 

 
ผู้เสนอโครงการ      

   
……………………………………                                              
(นายปญัญา ปราบเสยีง ) 

 
                ผู้พิจารณาโครงการ  

 
……………………………………                                              

( นายอนันต์    ใจเอ้ือย  ) 
 
                                          อนุมัติโครงการ 
 
                             ................................................    
                                                                   (  เซอร์เรมอนด์   พิเศษศกัดิ์) 
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แผนงานตามโครงสร้าง  ฝ่ายกิจการนักเรียน 
แผนงานตามงบประมาณ       แผนงานคุณภาพผู้เรียน   
                                        แผนงานการจัดการศึกษา   
    แผนงานสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
                                        แผนงานจิตตาภบิาล 
    แผนงานมาตรการส่งเสริม 
ชื่อโครงการ              sc วัยใสใส่ใจสุขภาพ พฒันาความฉลาดทางสุขภาวะ  
ลักษณะโครงการ/งาน    ประจ า     ต่อเน่ือง    ใหม่ 
หน่วยงาน   งานสวัสดิภาพผู้เรียน 
ผู้รับผิดชอบ   นายรุ่งโรจน์  ปฐมทัศน์ 
ตอบสนอง                         พันธกิจท่ี  6      ยุทธศาสตร์ท่ี     8     กลยุทธ์ท่ี 8.1 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษา EDBA มาตรฐานท่ี    1     ตัวบ่งชี้ทางตรง  1.3,1.4,1.5,1.6  
ทางอ้อม  -    ประเด็นพิจารณา / เกณฑ์ทางตรง    1 ทางอ้อม    - 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษาโรงเรียน มาตรฐานท่ี    -   ตัวบ่งชี้    -   เกณฑ์ท่ี  - 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. หลักการและเหตุผล 
           หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551  ได้ก าหนดทักษะชีวิตเป็นสมรรถนะ
ส าคัญ  ที่ผู้เรียนทุกคนพึงได้รับการพัฒนา  ซึ่งทักษะชีวิต  เป็นความสามารถของบุคคลที่จะจัดการกับ
ปัญหาต่างๆรอบตัวในสภาพสังคมปัจจุบัน   และเตรียมพร้อมส าหรับการปรับตัวในอนาคต  เพื่อให้
สอดคล้องกับ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ มาตรา 6 ว่า “การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคน
ไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญาความรู้ คุณธรรมจริยธรรม และวัฒนธรรมในการ
ด าเนินชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข” 
            นั่นคือ คนไทยต้องมีสุขภาวะทั้ง 4 มิติ ทั้งทางกาย จิต สังคม และปัญญาที่เป็นพื้นฐานต่อการ
น าไปสู่การดูแลชีวิตตนเอง และครอบครัวอย่างพอเพียง ในการจัดการเรียนการสอนต้องจัดให้เป็นคนเก่งมี
ความรู้ด้านวิชาการ มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุนทรียภาพ  ลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา
อย่างเต็มศักยภาพ 
2.  วัตถุประสงค์ 
     1.  เพื่อให้ผู้เรียน เห็นคุณค่าในตนเองและผู้อ่ืน มีความมั่นใจ  กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม ( 1.4 ) 
     2.  เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติด เสี่ยงต่อความรุนแรงโรคภัย อุบัติเหตุและ 
ปัญหาทางเพศ ( 1.3) 
     3. เพื่อให้นักเรียนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อ่ืน ( 1.5) 
     4. เพื่อเพิ่มพฤติกรรมความฉลาดทางสุขภาวะของเด็ก เยาวชน และครอบครัว 
     5. เพื่อให้ได้ความรู้ปฏิบัติ เรื่อง การสร้างเสริมความฉลาดทางสุขภาวะของเด็ก เยาวชนและครอบครัว 
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     6. เพื่อให้ได้รับข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการสร้างเสริมความฉลาดทางสุขภาวะของเด็ก  เยาวชน และ  
ครอบครัวจากองค์กรที่เกี่ยวข้อง 
     7. เพื่อฝึกทักษะให้ผู้เรียนมีความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรมการแสดง (1.6 ) 
         8. เพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลจากสิ่งเสพติด (1.3 ) 
         9.เพื่อให้ผู้เรียนรู้ เข้าใจ และคิดวิเคราะห์สมรรถภาพทางกายและความสามารถทางด้าน 
   ร่างกาย รวมทั้งกระบวนการเสริมสร้างและแก้ไขสมรรถภาพทางร่างกาย                 
        10.เพื่อให้ผูเ้รียนมีสมรรถภาพทางร่างกาย และน้ าหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของ  
   กรมพลศึกษา 
3.  เป้าหมาย  
 3.1เชิงปริมาณ 
       ผู้เรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3   จ านวน   1,270  คน 

3.2เชิงคุณภาพ 
1.  เพื่อให้ผู้เรียน เห็นคุณค่าในตนเองดังนั้นทางฝ่ายกิจการนักเรียนจึงได้จัดท าโครงการ SCวัยใส

ใส่ใจคุณภาพข้ึนเพื่อ  กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม  
2.  เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติด เสี่ยงต่อความรุนแรงโรคภัย อุบัติเหตุและ 

ปัญหาทางเพศ  
            3. เพื่อให้นักเรียนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อ่ืน  
            4. เพื่อเพิ่มพฤติกรรมความฉลาดทางสุขภาวะของเด็ก เยาวชน และครอบครัว 
            5. เพื่อให้ได้ความรู้ปฏิบัติ เรื่อง การสร้างเสริมความฉลาดทางสุขภาวะของเด็ก เยาวชนและ
ครอบครัว 
             6. เพื่อให้ได้รับข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการสร้างเสริมความฉลาดทางสุขภาวะของเด็ก  เยาวชน 
และ ครอบครัวจากองค์กรที่เกี่ยวข้อง 
            7. เพื่อฝึกทักษะให้ผู้เรียนมีความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรมการแสดง 
            8. เพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลจากสิ่งเสพติด  
            9.เพื่อให้ผู้เรียนรู้ เข้าใจ และคิดวิเคราะห์สมรรถภาพทางกายและความสามารถทางด้าน  ร่างกาย 
รวมทั้งกระบวนการเสริมสร้างและแก้ไขสมรรถภาพทางร่างกาย                 
           10.เพื่อให้ผู้เรียนมีสมรรถภาพทางร่างกาย และน้ าหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของ กรม
พลศึกษา 

3.3ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 1. ผู้เรียนร้อยละ  81  เห็นคุณค่าในตนเองและผู้อ่ืน มีความมั่นใจ  แสดงออกอย่างเหมาะสม  
 2. ผู้เรียนร้อยละ  81  รู้จักป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติด เสีย่งต่อความรุนแรงโรคภัย อุบัติเหตุและ 
ปัญหาทางเพศ  
            3. ผู้เรียนร้อยละ 81  มีมนุษยสัมพนัธ์ทีด่ีและใหเ้กยีรติผู้อ่ืน  
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            4. ผู้เรียนร้อยละ 81 มีพฤติกรรมความฉลาดทางสุขภาวะของเด็ก เยาวชน และครอบครัว 
            5. ผู้เรียนร้อยละ 81  มีความรู้ปฏิบัติ เรื่อง การสรา้งเสริมความฉลาดทางสุขภาวะของเด็ก เยาวชน
และครอบครัว 
             6. ผู้เรียนร้อยละ 81 ได้รับข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการสร้างเสริมความฉลาดทางสุขภาวะของเด็ก  
เยาวชน และ ครอบครัวจากองคก์รทีเ่กี่ยวข้อง 
             7. ผู้เรียนร้อยละ 81  ฝึกทักษะความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรมการแสดง 
             8. ผู้เรียนร้อยละ 81   ใช้เวลาว่างให้เกดิประโยชน์และห่างไกลจากสิ่งเสพติด  
             9. ผู้เรียนร้อยละ 81  รู้ เข้าใจ และคิดวิเคราะห์สมรรถภาพทางกายและความสามารถทางด้าน  
ร่างกาย รวมทั้งกระบวนการเสริมสร้างและแก้ไขสมรรถภาพทางร่างกาย                 
           10. ผู้เรียนร้อยละ 81 มีสมรรถภาพทางร่างกาย และน้ าหนกัส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของ 
กรมพลศึกษา 
4. ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 
    4.1   กิจกรรมวันศกุร์กบัสุขภาพ 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั้นเตรียมการ   
   1.1 ประชุมวางแผน/แต่งตั้งคณะกรรมการ พ.ค.. 59 นายรุ่งโรจน์  ปฐมทัศน์ 

   1.2 เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ   

2. ขั้นด าเนินการ / กิจกรรมท่ีจดั   
  2.1 ประชาสัมพันธ์ พ..ค. 59  

  2.2  จัดการเตรียมเพลงและฝึกผู้น า พ.ค. 59  

  2.3  ด าเนินการกิจกรรมในวันศุกร์หลังเคารพธงชาต ิ มิ.ย. 59  

  2.4 ติดตามผลงานของผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม มิ.ย. 59  

3.  ขั้นติดตามและประเมินผล   
  3.1 สรุปและประเมินผลจากแบบประเมนิความพึงพอใจ มี.ค. 60  

  3.2สังเกตจากการปฏิบตัิจริง   

 4.2 กิจกรรมฝึกซ้อมกฬีาแข่งขันเพื่อพัฒนานักกฬีาสู่อาชีพ 
กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1.  ขั้นเตรียมการ   
    1.1 ส ารวจข้อมูลจากการจัดกิจกรรมในปทีี่ผ่านมา พ.ค. 59 นายบัญชา  ไตรรส          
    1.2  ประชุมวางแผน   
    1.3  จัดท ากิจกรรมเพื่อขออนุมัต ิ   
2.  ขั้นด าเนินการ / กจิกรรมท่ีจดั   
   2.1  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนนิงาน พ.ค. 59  
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   2.2  ประชาสัมพันธ์รูปแบบการจดักิจกรรม พ.ค.  59  
   2.3  จัดรูปแบบกิจกรรมและท าเอกสาร   
   2.4  ด าเนินงานตามกิจกรรม มิ.ย.  59  
        2.4.1 ออกจดหมายเวียนถึงผูป้กครอง/ รับสมัคร มิ.ย. 59  
        2.4.2 ด าเนินการกิจกรรมช่วงหลังเลิกเรียน มิ.ย. 59  
        2.4.3 ส่งเข้าร่วมแข่งขัน มิ.ย.59- มี.ค.60  
3.  ขั้นติดตามประเมินผล   
   3.1  แบบประเมิน         มี.ค. 60  
   3.2  สังเกตจากการปฏิบัตจิริง   
4.3 กิจกรรมกฬีาสีภายใน  (เฟื่องฟ้าเกมส)์ 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั้นเตรียมการ   
   1.1 ประชุมวางแผน พ..ย. 59 นายอนันต์  ใจเอ้ือย 

   1.2 ก าหนดแผนงาน   

   1.3 เสนอกิจกรรมเพื่อขออนุมัต ิ   

2. ขั้นด าเนินการ / กิจกรรมท่ีจดั   

   2.1 ประชุมชี้แจงทุกฝ่าย ธ.ค.  59  

   2.2 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน ธ.ค.  59  

   2.3  จัดท าเอกสารและติดตามงาน ธ.ค.  59  

    -แบ่งสี 4  สีทั้งนักเรยีนและคร ู   

    -ก าหนดรูปแบบโดยเชญิประธานสีและแม่สีเข้าประชุม   

    -ออกเอกสารประเภทต่าง ๆ ทีจ่ัด เกณฑ์การให้คะแนน   

    -ก าหนดวันซ้อมและประชุมสี   

   2.4  ด าเนินการจัดการแข่งขัน ม.ค. 60  

3.  ขั้นติดตามและประเมินผล   

    3.1  ผลการด าเนินการ ม.ค. 60  

    3.2  แบบประเมินความพึงพอใจ   

4.4 กิจกรรมให้ความรู้และตรวจสุขภาพ 
กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ   
   1.1 ประชุมวางแผน/แต่งตั้งคณะกรรมการ พ.ค. 59 นางสาวบานชื่น อินทสาร 

   1.2 เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ   

2. ขั้นด าเนินการ / กิจกรรมท่ีจดั   
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  2.1 ประชาสัมพันธ์ พ.ค. 59  

  2.2 ติดต่อหน่วยงานที่มาตรวจสุขภาพ/ เชิญวิทยากรใหค้วามรู้ มิ.ย. 59  

  2.3  ก าหนดวันและชั้นเรียนที่เข้าร่วมกจิกรรม มิ.ย. -ธ.ค.59  

  2.4 จัดนิทรรศการรณณรงค ์ ม.ค. 60  

3.  ขั้นติดตามและประเมินผล   
ดูสถิติการเจ็บป่วยของนักเรียน / สรุปและประเมนิผลจากแบบ มี.ค. 60  

ประเมินความพึงพอใจ   

5. สถานท่ีด าเนินการ 
 5.1 โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 
 5.2 หน่วยงานทีจ่ัดการแข่งขัน 
6. ระยะเวลาในการด าเนินการ 
 พฤษภาคม 2559  –  มีนาคม 2560 
7.งบประมาณ 

รายการ 
งบประมาณ 
ปี 2559 

ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

รายรับ     
-จากผูเ้กี่ยวข้อง 10,000 11,000 12,000 13,000 
-จากโรงเรียน 159,000 166,450 174,940 183,065 

รวม 169,000 177,450 186,940 196,065 
รายจ่าย     
1.กิจกรรมวันศกุร์กบัสุขภาพ     
-  ค่าเอกสาร 500 525 550 575 
-  ค่าของรางวัล 1,000 1,050 1,100 1,150 
-  ค่าเบ็ดเตล็ด 500 525 550 575 

รวม 2,000 2,100 2,200 2,300 
2.กิจกรรมฝึกซ้อมกฬีา       
แข่งขันเพื่อพัฒนานักกฬีาสู ่     
อาชีพ     
-  ค่าเช่าสถานที่ฝกึซ้อม 10,000 10,500 11,025 11,575 
-  ค่าพาหนะ 30,000 31,500 33,075 34,675 
-  ค่าอาหาร  /  ที่พัก 30,000 31,500 33,075 34,675 

-  ค่าวิทยากร 40,000 42,000 44,100 46,300 
-  ค่าสมัครเข้าร่วมแข่งขัน 10,000 10,500 11,025 11,575 
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รวม 120,000 126,000 132,300 138,800 
3.กิจกรรมกีฬาสีภายใน     
(เฟื่องฟา้เกมส์)     
-  ค่าบ ารุงสี / เต้นท ์ 10,000 10,500 11,025 11,575 
-  ค่าพาหนะ 1,000 1,050 1,105 1,160 
-  ค่าของรางวัล/ของที่ระลึก 15,000 15,750 16,540 17,340 
-  ค่าอาหาร 2,000 2,100 2,200 2,300 
- ค่าตกแต่งสถานที่และเวท ี 2,000 2,100 2,200 2,300 

รวม 30,000 31,500 33,070 34,675 
4.กิจกรรมให้ความรู้และ     
ตรวจสุขภาพ     
-  ค่าเอกสาร  /  คู่มือ 1,000 1,050 1,105 1,160 
-  ค่าพาหนะ 1,000 1,050 1,105 1,160 
-  ค่าอาหาร รับรอง 1,000 1,050 1,105 1,160 
-  ค่าวิทยากร 1,000 1,050 1,105 1,160 
  ค่าตรวจสุขภาพ 13,000 13,650 14,950 15,650 

รวม 17,000 17,850 19,370 20,290 
รวมท้ังสิ้น 169,000 177,450 186,940 196,065 

 
8.  เคร่ืองมือการติดตามและประเมินผล 
      1. แบบสอบถาม 
    2. แบบประเมินความพึงพอใจ 
9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1. ผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการร้อยละ  85  เห็นคุณค่าในตนเองและผู้อ่ืน มีความมั่นใจ แสดงออก
อย่างเหมาะสม  
 2. ผูเ้รียนทีเ่ข้าร่วมโครงการร้อยละ 85  รู้จักการคิดวิเคราะห์  ตัดสินใจ และแก้ปญัหาอย่าง
สร้างสรรค์  
 3.  ผูเ้รียนที่เข้าร่วมโครงการร้อยละ85 ได้รับการส่งเสริมความสามารถ  ความถนัด และความ
สนใจ ของผูเ้รียน  
 4.  ผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการร้อยละ  85  มีสุนทรียภาพ และมีสุขภาพจิตที่ด ี  

5. ผู้เรียนทีเ่ข้าร่วมโครงการร้อยละ  85  มีพฤติกรรมความฉลาดทางสุขภาวะของเด็ก เยาวชน และ
ครอบครัว 
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6. ผู้เรียนทีเ่ข้าร่วมโครงการร้อยละ  85  ได้ความรู้ปฏิบัติ เรื่อง การสร้างเสริมความฉลาดทางสุข
ภาวะของเด็ก เยาวชนและครอบครัว 

7. ผู้เรียนทีเ่ข้าร่วมโครงการร้อยละ  85  ได้รับข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการสร้างเสริมความฉลาด
ทางสุขภาวะของเด็ก  เยาวชน และครอบครัวจากองค์กรทีเ่กี่ยวข้อง 

8. ผูเ้รียนร้อยละ 85 ได้ฝึกทักษะให้ผูเ้รียนมคีวามสามารถด้านศิลปวัฒนธรรมการแสดง  
9. ผู้เรียนร้อยละ 85 สามารถประกวดแข่งขันร่วมกจิกรรมภายในสถานศึกษาและนอกสถานศกึษา

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
10. ผู้เรียนร้อยละ 85 ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลจากสิ่งเสพติด  
11. ผู้เรียนร้อยละ 85 รู้เข้าใจ และคิดวิเคราะห์สมรรถภาพทางกายและความสามารถทางด้าน 

ร่างกาย รวมทั้งกระบวนการเสริมสร้างและแก้ไขสมรรถภาพทางร่างกาย                 
12. ผู้เรียนร้อยละ 85 มีสมรรถภาพทางร่างกาย และน้ าหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

ของ กรมพลศึกษา 
10. ปัญหา / อุปสรรค แนวทางแก้ไข 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
 
  ผู้เสนอโครงการ                            ผูพ้ิจารณาโครงการ       
                       รุ่งโรจน์  ปฐมทัศน ์
    .......................................................             .........................................................            
                     (นายรุ่งโรจน์  ปฐมทัศน)์                 ( นายอนันต์     ใจเอ้ือย ) 
 
                                                               ผู้อนุมัติโครงการ 
 
                  ................................................  
           (  เซอร์เรมอนด์   พิเศษศักดิ์  ) 
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ล าดบัท่ี 4  แผนงานหน่วยงาน  งานสัมพันธ์ชมุชน 
แผนงานตามโครงสร้าง  ฝ่ายกิจการนักเรียน 
แผนงานตามงบประมาณ แผนงานคุณภาพผู้เรียน   
                                        แผนงานการจัดการศึกษา 

แผนงานสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
    แผนงานด้านอัตลักษณ์(จติตาภิบาล) 
                                        แผนงานมาตรการส่งเสริม 
ผู้รับผิดชอบ   นางสาวปรารถนา   กรานแก้ว 
ตอบสนอง   พันธกิจท่ี   9      ยุทธศาสตร์ท่ี    10      กลยุทธ์ท่ี 10.1 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษา EDBA  มาตรฐานท่ี 9,10,13,15,16 ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ หลัก 
9.3,15.1,15.2   ร่วม 1.4,1.5 ,7.8,10.3,13.2,11.2,16.3  ประเด็นการพิจารณา/เกณฑ์ย่อยที่ หลกั 
9.3.1,9.3.2,15.1.2  ร่วม 10.3.3ข้อ, 13.2 ข้อ 2-4 , 11.2 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษาโรงเรียน มาตรฐานท่ี    -         ตัวบ่งชี้  -       เกณฑ์   - 

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

วัตถุประสงค์ 1.ขั้นวางแผน   
1.เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์และได้รับความ 1.1 ส ารวจข้อมูลย้อนหลัง  
ร่วมมือกับชุมชนวัดสถาบนัทางวิชาการ  1.2 ท าแผน/ โครงการน าเสนอ  
องค์กรภาครัฐเอกชน 1.3 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนิน  
 2.เพื่อให้ผู้เรยีนได้รับความรู้จากแหล่งเรียนรู ้ 1.4. ประชุมวางแผน  
ในชุมชนโดยมีผู้มีความรู้ในชุมชนเป็นครูให ้ 1.5. จัดเตรียมเอกสาร  ข้อมูลก ากบัการ  
3.เพื่อให้คณะกรรมการสถานศึกษารู้และ ด าเนินงาน  
ปฏิบัติหน้าที่ตามทีระเบียบก าหนด (9.1)   
4.เพื่อให้ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม 2. ขั้นด าเนินการ (ภาระงานประจ า/ภาระงานร่วม/  
ในการพัฒนาสถานศกึษา (9.3 ) โครงการ)  
5เพื่อมีการแลกเปลีย่นเรียนรู้ระหว่าง 2.1 ภาระงานประจ า        
บุคลากรภายในสถานศกึษา ระหว่าง 1.จัดกิจกรรมร่วมกับชมุชนและสถาบันต่างๆเพื่อ  
สถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กร การพัฒนาคุณภาพการศกึษาตามความ  
ที่เกีย่วข้อง (13.2  ) เหมาะสม  
6.เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา 2.ด าเนินการให้โรงเรยีนใช้ประโยชน์จาก  
คุณภาพด้านอัตลักษณ์การศกึษาคาทอลิก  ทรัพยากรท้องถิ่นบุคคล วัสดุ อุปกรณ์สถานที ่  
(16.3 ) และสิ่งแวดล้อมในชุมชนอย่างเหมาะสม  
7.เพื่อให้ผู้เรยีนด าเนนิชีวิตอย่างเรียบง่าย 3.ประชาสัมพันธ์ผลงานดีเดน่ของโรงเรียนของ  
พอเพียง(16.1) คณะผู้บริหาร คณะครู นกัเรียนผู้ปกครอง ศิษย ์  
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วัตถุประสงค์/เปา้หมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 
(วัน/เดือน/ป)ี 

 เก่าและพนกังาน  

เปา้หมายเชิงปริมาณ 4. กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง  
1. มีการส่งเสริมความสัมพันธ์และได้รับความ 5.กิจกรรมผู้ปกครองเครือข่าย  
ร่วมมือกับชุมชนวัดสถาบนัทางวิชาการ 6.กิจกรรมวันไหว้คร ู  
 องค์กรภาครัฐ เอกชน 7.กิจกรรมวันคร ู  
2.นักเรียนได้รับความรู้จากแหล่งเรยีนรู้ใน 8.กิจกรรมวันพ่อแห่งชาต ิ  
ชุมชน 9.กิจกรรมวันแม่แห่งชาต ิ  
 10.กิจกรรมวันเดก็    

เปา้หมายเชิงคุณภาพ 2.2 ภาระงานตาม ตบช/เกณฑ ์  
1. มีการส่งเสริมความสัมพันธ์และได้รับความ 1. ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามาม ี  
ร่วมมือกับชุมชนวัดสถาบนัทางวิชาการ ส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา(9.3)  
องค์กรภาครัฐ เอกชนเป็นอย่างด ี    2.มีโครงการตัวอย่างที่ประสบความส าเร็จที่สุด   
2.นักเรียนได้รับความรู้จากแหล่งเรยีนรู้ใน อย่างน้อย 1 โครงการ ในประเด็นต่อไปนี ้  
ชุมชนได้เปน็อย่างด ี    2.1มีผลการวิเคราะห์ปจัจยัความส าเรจ็ ในกา  
3.คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบตั ิ ร่วมมือกับชุมชน สังคม  
หน้าที่ตามทีระเบยีบก าหนด    2.2มีการเผยแพร่และขยายผลในสถานศกึษา  
4.ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ อ่ืนๆ อย่างน้อย 9 แห่ง  
พัฒนาสถานศกึษา      2.3ได้รับรางวัล/การยอมรับ/ยกย่องจากชุมชน   
5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง สังคม  
บุคลากรภายในสถานศกึษา ระหว่าง 2.การให้ความร่วมมือที่ส่งผลต่อ  
สถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กร ชุมชน/สังคม ( 9.3.2)  
ที่เกีย่วข้อง    2)โครงการที่ประสบความส าเร็จที่สุด อย่างน้อย   
6.ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาคณุภาพด้าน 1 โครงการ ในประเด็นต่อไปนี ้  
อัตลักษณ์การศกึษาคาทอลกิ   2.1มีความต่อเนื่องในการด าเนนิงานอย่างไม ่  
7.ผู้เรียนด าเนินชีวิตอย่างเรยีบง่าย พอเพียง น้อยกว่า 3  ปี  
 2.2มีความยั่งยนื พ่ึงพาตนเอง ด าเนินการได้โดย  

ตัวชี้วัดความส าเร็จ ไม่ใช้งบประมาณสถานศึกษา  
1. มีการส่งเสริมความสัมพันธ์และได้รับความ 2.3ได้รับรางวัล/การยอมรับ/ยกย่อง จากชมุชน   
ร่วมมือกับชุมชนวัดสถาบนัทางวิชาการ สังคม  
 องค์กรภาครัฐ เอกชนร้อยละ 85   
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วัตถุประสงค์/เปา้หมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 
(วัน/เดือน/ป)ี 

2.นักเรียนได้รับความรู้จากแหล่งเรยีนรู้ใน 3.การส่งเสริมสนับสนนุศิลปะและ  
ชุมชนร้อยละ 85 วัฒนธรรม ( 10.3.3)  
3.คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบตั ิ 4. มาตรการส่งเสริม(ภายนอก  
หน้าที่พัฒนาสถานศกึษา ร้อยละ85 สถานศึกษา)  
4.ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ 5. ผลการด าเนินงานบรรลุตาม   
พัฒนาสถานศกึษา ร้อยละ 85 เป้าหมาย ( 15.2)  
5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง 2.3 ภาระงานตาม ตบช/เกณฑ ์  
บุคลากรภายในสถานศกึษา ระหว่าง 1.ครูเป็นคนดี มีความสามารถ  
สถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กร 2.จัดโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริม  
ที่เกีย่วข้อง ร้อยละ85 สุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน  
6.ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาคณุภาพด้าน (11.2)  
อัตลักษณ์การศกึษาคาทอลกิ ร้อยละ85 3.ตัวบ่งชี้ 13.2   มีการแลกเปลีย่นเรียนรู้ระหว่าง  
7.ผู้เรียนด าเนินชีวิตอย่างเรยีบง่าย พอเพียง บุคลากรภายในสถานศกึษา ระหว่างสถานศึกษา  
 กับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง  

เคร่ืองมือการติดตาม/ประเมินผล 2.4 โครงการ  
1. ใช้การสังเกตจากผู้เข้าร่วมกจิกรรม         -  
2. แบบประเมินผลกิจกรรม 2.5 โครงการตามแผนพัฒนา  
3..ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา   1. โครงการส่งเสริมการสร้างภาคีเครือข่าย  
 ร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
 2.4 โครงการ  
           -  
 3.ขั้นตรวจสอบ/ตดิตาม/ประเมินผล  
 1.ประชุมคณะกรรมการทุกฝ่ายที่รับผิด  
 ชอบเพื่อการประเมินผล  
  2. รับทราบปัญหาทีเ่กดิเพื่อแก้ปญัหา  
 หรือใชเ้ป็นข้อมูลในการด าเนินงาน  
  เพื่อพัฒนางาน  
 3 .ท าแบบประเมิน  
 4. สังเกตผลหลังการท ากจิกรรม  
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วัตถุประสงค์/เปา้หมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 
(วัน/เดือน/ป)ี 

 4.ขั้นสรุป / รายงาน / ปรับปรุง / พัฒนา  
 1.น าผลการประเมินเข้าที่ประชุม  
 แสดงความเหน็อีกครั้ง  
 2.น าข้อเสนอแนะและข้อดีมาเปน็ข้อมูล  
 ในการท างานต่อไป  

 3.สรุปและรายงานผล  
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ตารางท่ี 6.3 แบบแสดงประมาณการค่าใช้จา่ยแผนงานหน่วยงาน ปกีารศึกษา 2559  
ของฝ่ายกิจการนักเรียน 

6.3.4 แผนงานหน่วยงาน   งานสัมพันธ์ชมุชน       ฝ่าย  กิจการนักเรียน 
ล าดบั
ท่ี 

รายการ 
แผนงานตาม
มาตรฐาน 

จ านวนเงิน ประเภท
งบประมาณ บาท ส.ต. 

1 กิจกรรมไหว้คร ู  3 6,000 - ด าเนินการ 
2 กิจกรรมวันคร ู            3 8,000 - ด าเนินการ 
3 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาต ิ            3 25,000 - ด าเนินการ 
4 กิจกรรมวันแม่แห่งชาต ิ            3 25,000 - ด าเนินการ 
5 กิจกรรมวันเดก็            3 10,000 - ด าเนินการ 
6 โครงการส่งเสริมการสร้างภาคีเครือข่าย            3 37,000 - พัฒนา 

ร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษา     
    7  โครงการวิถีงามตามหลักปรัชญา            3 19,000 - พัฒนา 

เศรษฐกิจพอเพียง     
 รวมประมาณการค่าใช้จา่ย 

( หน่ึงแสนสามหมื่นบาทถ้วน ) 
130,000 -  

สรุปประเภทงบประมาณ  
 ด าเนินการ    130,000  บาท           งบลงทุน     -     งบพัฒนา   19,000   บาท 

   ลงชื่อ              .                                                            ลงชื่อ ..........................................                  
              (นางสาวปรารถนา  กรานแก้ว)                           ( นายอนันต์   ใจเอ้ือย ) 
            ผู้เสนองาน                ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายกจิการนักเรียน                        
                    
                                               ผูอ้นุมัติ  
                         ลงชื่อ  .............. ....................................... 
                                      (  เซอร์เรมอนด์  พิเศษศกัดิ์  ) 
                            ผู้อ านวยการ                                                   
 
 
 
 
 
 

 



73 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปี 2559    ฝ่ายกิจการนักเรียน                                                               โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 
 

ตารางท่ี 7.3 แบบแสดงประมาณการ รับ-จ่าย งาน/กจิกรรม ฝ่ายกิจการนักเรียน 
 
7.3.4.1 งาน/กิจกรรม    ไหว้ครู                             
แผนงานมาตรฐานท่ี  1   2  3 4 5  
แผนงานหน่วยงาน    งานสัมพันธช์ุมชน          ฝ่าย  กิจการนักเรียน    

รายการ งบประมาณ 
2559 

ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

รายรับ     
-จากโรงเรียน 6,000 6,300 6,615 6,945 

รวม 6,000 6,300 6,615 6,945 
รายจ่าย     
1.ค่าวัสด ุ     
-ค่าดอกไม/้ตกแต่งเวท ี 2,500 2,625 2,760 2,895 
-ค่าพวงมาลัยประธาน 700 735 775 810 
-ค่าอุปกรณ์/เอกสาร 800 840 885 925 
-ค่าเตน้ท์ผ้าใบ 2,000 2,100 2,205 2,315 
2.ค่าใช้สอย     
3.ค่าตอบแทน     
4.ค่าพาหนะ     
5.ค่าครุภัณฑ์     

รวม 6,000 6,300 6,625 6,945 

 
ลงชื่อ…........................................                                  ลงชื่อ ..........................................                  
              (นางปานทิพย์       ใจเอ้ือย)                                      ( นายอนันต์   ใจเอ้ือย ) 
           ผู้เสนองาน                 ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักเรียน 
 
                   ผู้อนุมัติ  
                         ลงชื่อ  ..................................................... 
                                      (  เซอร์เรมอนด์  พิเศษศกัดิ์  ) 
                            ผู้อ านวยการ                                                   
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แบบแสดงประมาณการ รับ-จ่าย งาน/กิจกรรม ฝ่ายกิจการนักเรียน 
7.3.4.2 งาน/กิจกรรม      วันครู                        
แผนงานมาตรฐานท่ี  1   2  3 4 5  
แผนงานหน่วยงาน    งานสัมพันธ์ชุมชน      ฝ่าย  กิจการนักเรียน   

รายการ งบประมาณ 
2559 

ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

รายรับ     
-จากโรงเรียน 8,000 8,400 8,820 9,210 

รวม 8,000 8,400 8,820 9,210 
รายจ่าย     
1.ค่าวัสด ุ     
-ค่าวัสดุอุปกรณ ์ 1,,000 1,050 1.120 1,160 
2.ค่าใช้สอย     
-ค่าอาหาร 2,000 2,100 2,200 2300 
-ค่าของขวัญวันคร ู 5,000 5,250 5,500 5,750 
3.ค่าตอบแทน     
4.ค่าพาหนะ     
5.ค่าครุภัณฑ์     
     

รวม 8,000 8,400 8,820 9,210 
 

   ลงชื่อ…............................................                          ลงชื่อ ..........................................                  
              (นางปานทิพย์       ใจเอ้ือย)                                        ( นายอนันต์   ใจเอ้ือย ) 
           ผู้เสนองาน                            ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายกจิการนกัเรียน
                                     
                                               ผูอ้นุมัติ  
                         ลงชื่อ  ..................................................... 
                                      (  เซอร์เรมอนด์  พิเศษศกัดิ์  ) 
                            ผู้อ านวยการ                                                   
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แบบแสดงประมาณการ รับ-จ่าย งาน/กิจกรรม ฝ่ายกิจการนักเรียน 
7.3.4.3 งาน/กิจกรรม    วันพ่อแห่งชาติ              
แผนงานมาตรฐานท่ี  1   2  34 5  
แผนงานหน่วยงาน    งานสัมพันธช์ุมชน          ฝ่าย  กิจการนักเรียน 

รายการ งบประมาณ 
2559 

ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

รายรับ     
-จากโรงเรียน 25,000 26,250 27,565 28,945 

รวม 25,000 26,250 27,565 28,945 
รายจ่าย     
1.ค่าวัสด ุ     
-ค่าเอกสาร 500 525 555 580 
-ค่าตกแต่งสถานทีจ่ัดงาน 3,000 3150 3310 3,475 
-ค่าท าโล ่ 12,000 12600 13230 13,892 
-ค่าอาหาร เครื่องดื่ม 4,000 4200 4410 4,630 
-ค่าใบประกาศ การแข่งขัน 500 525 555 580 
-ค่าธุรการอ่ืนๆ 500 525 555 580 
2.ค่าใช้สอย     
-ค่าบริการเต้นท ์ 2,000 2100 2205 2,315 
3.ค่าตอบแทน     
-ค่าของที่ระลึกประธาน    1,000 1,050 1,105 1,160 
-ค่าของขวัญนักแสดง 1,500 1575 1,655 1,740 
4.ค่าตอบแทน     
5.ค่าพาหนะ     
5.ค่าครุภัณฑ์     

รวม 25,000 26,250 27,565 28,945 
   
 ลงชื่อ…............................................                      ลงชื่อ ..........................................                  
              (นางสาวปรารถนา  กรานแก้ว)                                   ( นายอนันต์   ใจเอ้ือย ) 
           ผู้เสนองาน                ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายกจิการนักเรียน 

                   ผู้อนุมัติ  
                         ลงชื่อ      (  เซอร์เรมอนด์  พิเศษศักดิ์  )                                     
                            ผู้อ านวยการ    
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แบบแสดงประมาณการ รับ-จ่าย งาน/กิจกรรม ฝ่ายกิจการนักเรียน 
7.3.4.4 งาน/กิจกรรม    วันแม่แห่งชาติ                 
แผนงานมาตรฐานท่ี  1   2  3 4 5  
แผนงานหน่วยงาน    งานสัมพันธช์ุมชน         ฝ่าย  กิจการนักเรียน     

รายการ งบประมาณ 
2559 

ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

รายรับ     
-จากโรงเรียน 25,000 26,250 27,565 28,945 

รวม 25,000 26,250 27,565 28,945 
รายจ่าย     
1.ค่าวัสด ุ     
-ค่าเอกสาร 500 525 555 580 
-ค่าตกแต่งสถานทีจ่ัดงาน 3,000 3150 3310 3,475 
-ค่าท าโล ่ 12,000 12600 13230 13,892 
-ค่าอาหาร เครื่องดื่ม 4,000 4200 4410 4,630 
-ค่าธุรการอ่ืนๆ 500 525 555 580 
2.ค่าใช้สอย     
-ค่าใบประกาศ การแข่งขัน 500 525 555 580 
3.ค่าตอบแทน     
-ค่าของที่ระลึกประธาน    1,000 1,050 1,105 1,160 
-ค่าของขวัญนักแสดง 1,500 1575 1,655 1,740 
4.ค่าพาหนะ     
5.ค่าครุภัณฑ์     

รวม 25,000 26,250 27,565 28,945 
  
 ลงชื่อ…............................................                      ลงชื่อ ..........................................                  
           (นางสาวปรารถนา  กรานแก้ว)                                   ( นายอนันต์   ใจเอ้ือย ) 
           ผู้เสนองาน              ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนกัเรยีน
                   ผู้อนุมตัิ  
                         ลงชื่อ  ..................................................... 
                                      (  เซอร์เรมอนด์  พิเศษศกัดิ์  ) 
                            ผู้อ านวยการ   
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แบบแสดงประมาณการ รับ-จ่าย งาน/กิจกรรม ฝ่ายกิจการนักเรียน 
7.3.4.5  งาน/กิจกรรม    วันเดก็                  
แผนงานมาตรฐานท่ี  1   2  3  4 5  
แผนงานหน่วยงาน    งานสัมพันธช์ุมชน         ฝ่าย  กิจการนักเรียน     

รายการ งบประมาณ 
2559 

ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

รายรับ     
-จากโรงเรียน 10,000 15,000 10,905 11,430 

รวม 10,000 15,000 10,905 11,430 
รายจ่าย     
1.ค่าวัสด ุ     
-ค่าเอกสาร 1,000 1,050 1,105 1,160 
-ค่าวัสดุอุปกรณ ์ 2,500 2,620 2,740 2,860 
2.ค่าใช้สอย     
3.ค่าตอบแทน     
-ค่าของรางวัลและอีนๆ 6,500 6,730 7,060 7,410 
4.ค่าพาหนะ     
5.ค่าครุภัณฑ์     

                               รวม 10,000 10,400 10,905 11,430 
 

   ลงชื่อ…............................................                       ลงชื่อ ..........................................                  
                  (นางสาวนารี         นักปี่)                                                ( นายอนันต์   ใจเอ้ือย ) 
           ผู้เสนองาน              ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนกัเรยีน 
 
                  ผูอ้นุมัติ  
                         ลงชื่อ  ..................................................... 
                                      (  เซอร์เรมอนด์  พิเศษศกัดิ์  ) 
                            ผู้อ านวยการ   
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แผนงานตามโครงสร้าง  ฝ่ายกิจการนักเรียน 
แผนงานตามงบประมาณ แผนงานคุณภาพผู้เรียน    
                                        แผนงานการจัดการศึกษา 

แผนงานสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
    แผนงานด้านอัตลักษณ์(จติตาภิบาล)  
                                        แผนงานมาตรการส่งเสริม 
ชื่อโครงการ  ส่งเสริมการสร้างภาคีเครือขา่ยร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ลักษณะโครงการ     ประจ า     ต่อเน่ือง    ใหม่  
หน่วยงาน           งานสมัพันธ์ชมุชน 
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวปรารถนา    กรานแก้ว 
ตอบสนอง     พันธกิจท่ี   9    ยุทธศาสตร์ท่ี    10    กลยุทธ์ท่ี 10.1 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษา EDBA มาตรฐานท่ี….ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ ทางตรง………ทางอ้อม …   
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษาโรงเรียนมาตรฐานท่ี -  ตัวบ่งชี้  -  เกณฑ์ท่ี – 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- 
1. หลักการและเหตุผล 
          จากการก าหนดเป้าหมายของฝ่ายกิจการนักเรียนโรงเรียนซางตาครู้สศึกษาก าหนดให้สถานศึกษามี
ความร่วมมือกันระหว่างผู้ปกครองชุมชนและเพื่อเป็นการพัฒนาการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างชุมชนกบัโรงเรยีน
ให้สอดคล้องกับเป้าหมายโดยโรงเรียนมีภาคีเครือข่ายการจัดการเรียนรู้และร่วมกันพัฒนากับสถานศึกษา  
          ดังนั้น ฝ่ายกิจการนักเรียนจึงจัดท าโครงการส่งเสริมการสร้างภาคีเครือข่ายขึ้นเพื่อส่งเสริม
ความสัมพันธ์และได้รับความร่วมมือกับชุมชนวัด สถาบันทางวิชาการ องค์กรภาครัฐ เอกชนผู้ปกครองและ
ชุมชน 
2.วัตถุประสงค์ 
 2.1ส่งเสริมความสัมพนัธ์และได้รับความร่วมมือกับชุมชนวัด สถาบันทางวิชาการ องค์กรภาครัฐ 
เอกชนผู้ปกครองและชุมชน 
            2. 2เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้จากแหล่งเรียนรูใ้นชุมชนโดยมีผู้มคีวามรู้ในชุมชนเป็นครใูห้  
            2.3เพื่อให้ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา (9.3) 
            2.4เพื่อให้มีการแลกเปลีย่นเรยีนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับ
ครอบครัว ชุมชน และ องค์กรทีเ่กี่ยวข้อง (13.2  ) 
            2.5เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาคณุภาพด้านอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก ( 16.3  
3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ   
 ครูผู้สอนและผู้เรียนระดับชั้นอนุบาล – ระดับชัน้มัธยมศกึษาปีที่ 3 โรงเรียนซางตาครู้สศกึษาทกุคน
มีส่วนร่วมในการให้ความร่วมมือระหว่างบ้าน ชุมชน องคก์รทางศาสนา สถาบนัทางวิชาการองค์กรภาครัฐ 
และเอกชน 
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     3.2 เชิงคุณภาพ 
             เกิดความร่วมมืออันดใีนการท ากิจกรรมร่วมกัน เช่น การให้ความรู้แกชุ่มชน เปน็แหล่งความรู้และ
ใช้สถานที่ให้แก่บรกิารแก่ชุมชนระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครองและชุมชนเกิดความสัมพันธ์ที่ดใีนการพัฒนา
ศักยภาพของผู้เรียนโดยผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วม 
 3.3 ตัวชี้วดัความส าเร็จ 
 3.3.1 มีการส่งเสริมความสัมพันธ์และได้รับความร่วมมือกับชุมชนวัด สถาบนัทางวิชาการ 
 องค์กรภาครัฐ เอกชนร้อยละ 85 
 3.3.2  ผูเ้รียนได้รับความรู้จากแหล่งเรียนรูใ้นชุมชนร้อยละ 85 
             3.3.3 ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศกึษา ร้อยละ 80 
             3.3.4 มีการแลกเปลีย่นเรยีนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศกึษากบั
ครอบครัว ชุมชน และ องค์กรทีเ่กี่ยวข้อง ร้อยละ85 
            3.3.5 ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพด้านอัตลักษณ์การศกึษาคาทอลกิ ร้อยละ85 
4. ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 
  4.1 กิจกรรมผู้ปกครองเครือข่าย 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั้นเตรียมการ พ.ค.59 นางอรวรรณ เพ่งพิศ 

1.1 ส ารวจความพร้อม   
1.2 ประชุมวางแผน   
1.3 น าเสนอขออนุมัต ิ   
2. ขั้นด าเนินการ/กิจกรรมท่ีจัด พ.ค.59  
2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน   
2.2 ก าหนดหน้าที่รบัผิดชอบตามโครงการ   
2.3.ออกจดหมายเชญิผู้ปกครอง   
-ผู้ปกครองลงทะเบียนและเข้าห้องประชุม ก.พ 59 – มี.ค 60  
-รับสมัครผู้ปกครองในทุกระดบัชัน้เรียน   
-แบ่งหน้าที่รับผิดชอบตามภาระงานผู้ปกครองเครือข่าย   
3. ขั้นติดตามและประเมินผล   
3.1 สรุปและประเมินผลจากแบบประเมินความพึงพอใจ   
3.2 จากการสังเกตผูเ้ข้าร่วมในการจัดกิจกรรม   
      4.2 กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั้นเตรียมการ พ.ค.59 นางอรรวรรณ เพ่งพิศ 
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1.1ส ารวจความพร้อม   
1.2ประชุมวางแผน   
1.3น าเสนอขออนุมัติ   
2. ขั้นด าเนินการ/กิจกรรมท่ีจัด พ.ค.59  
2.1แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนนิงาน   
2.2ก าหนดหน้าที่รับผิดชอบตามโครงการ   
2.3เชิญวิทยากรภายใน ภายนอก   
2.4.ออกจดหมายเชญิผู้ปกครอง   
-ผู้ปกครองลงทะเบียนและเข้าห้องประชุม มิ.ย.59  
-แนะน าคณะผู้บริหารและชี้แจงนโนบายของโรงเรียน   
-แนะน าครปูระจ าชั้นและพบครูประจ าชั้นที่ห้องเรยีน   
3. ขั้นติดตามและประเมินผล   
3.1สรุปและประเมินผลจากแบบประเมินความพึงพอใจ   
3.2จากการสังเกตผูเ้ข้าร่วมในการจัดกิจกรรม   
   

  4.3 กิจกรรมภมูิปัญญาชมุชนสู่โรงเรียน( ครูนอกห้อง) 
กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ มิ.ย.59 นางพัชรินทร์ ค าฤาชัย 

1.1ส ารวจความพร้อม   
1.2ประชุมวางแผน   
1.3น าเสนอขออนุมัติ   
2. ขั้นด าเนินการ/กิจกรรมท่ีจัด มิ.ย.59  
2.1แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนนิงาน   
2.2ก าหนดหน้าที่รับผิดชอบตามโครงการ   
2.3เชิญวิทยากรภายใน ภายนอก   
2.4.ออกจดหมายเชญิผู้ปกครอง   
3. ขั้นติดตามและประเมินผล   
3.1สรุปและประเมินผลจากแบบประเมินความพึงพอใจ   

3.2จากการสังเกตผูเ้ข้าร่วมในการจัดกิจกรรม   

4.4 กิจกรรมสมัพันธ์ชมุชน 
กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ พ.ค.59 นางสาวปรารถนากรานแก้ว 

1.1ส ารวจความพร้อม   
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1.2ประชุมวางแผน   
1.3น าเสนอขออนุมัติ   
2. ขั้นด าเนินการ/กิจกรรมท่ีจัด มิ.ย 59 -  ก.พ 60  
2.1แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนนิงาน   
2.2ก าหนดหน้าที่รับผิดชอบตามโครงการ   
2.3ประชาสัมพันธ ์   
2.4.ให้บรกิารแก่ชุมชน   
2.5สร้างเสริมความสัมพันธ์กับชุมชนและหน่วยงานอ่ืน   
3. ขั้นติดตามและประเมนิผล   
3.1สรุปและประเมินผลจากแบบประเมินความพึงพอใจ   
3.2จากการสังเกตผูเ้ข้าร่วมในการจัดกิจกรรมวันส าคัญต่างๆ   

 
5. สถานท่ีด าเนินงาน    โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 
6. ระยะเวลาในการด าเนินงาน   พ.ค 59 – มี.ค 60 
7. งบประมาณ 
 1.กิจกรรมผู้ปกครองเครือข่าย 

 
 

รายการ 
งบประมาณ 

2559 
ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

รายรับ     
- จากโรงเรยีน 4,000 4,200 4,410 4,610 
- อ่ืน ๆ     

รวม 4,000 4,200 4,410 4,610 
รายจ่าย     
ค่าวัสด ุ     
ค่าใช้สอย     
-ค่าเอกสาร 500 525 550 570 
-ค่าอาหาร เครื่องดื่ม 3,000 3,150 3,310 3,470 
-ค่าล้างรูป 500 525 550 570 
ค่าตอบแทน     
ค่าพาหนะ      

รวม 4,000 4,200 4,410 4,610 
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 2.กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง 

 3.กิจกรรมภมูิปัญญาชมุชนสู่โรงเรียน( ครูนอกห้อง) 

รายการ 
งบประมาณ 

2559 
ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

รายรับ     
- จากโรงเรยีน 15,000 15,750 16,540 17,340 
- อ่ืน ๆ     

รวม 15,000 15,750 16,540 17,340 
รายจ่าย     
ค่าวัสด ุ     
ค่าใช้สอย     
-ค่าเอกสาร 3,000 3,150 3,310 3,470 
-ค่าอาหาร เครื่องดื่ม 7,000 7,350 7,720 8,100 
-ค่าติดต่อประสานงาน 1000 1,050 1,100 1,150 
ค่าตอบแทน     
-ค่าวิทยากร 3,000 3,150 3,310 3,470 
-ค่าของที่ระลึก 1,000 1,050 1,100 1,150 

ค่าพาหนะ      
รวม 15,000 15,750 16,540 17,340 

รายการ 
งบประมาณ 

2559 
ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

รายรับ     
- จากสถานศึกษา 12,000 12,600 13,230 13,870 

- อ่ืน ๆ     
                                                        รวม 12,000 12,600 13,230 13,870 

รายจ่าย     
ค่าวัสด ุ     
ค่าใช้สอย     
-ค่าเอกสาร/ อุปกรณ ์ 6,000 6,300 6,615 6,940 
-ค่าอาหาร เครื่องดื่ม 1,000 1,050 1,100 1,150 
-ค่าติดต่อประสานงาน 500 525 550 570 
ค่าตอบแทน     
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 4.กิจกรรมสมัพันธ์ชมุชน 

8. เคร่ืองมือการติดตามและประเมินผล 
            1.แบบการประเมนิการสังเกตการเข้าร่วมกิจกรรม 
 2.แบบสอบถาม 
 3.แบบประเมินโครงการ 
9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ    
 9.1สถานศึกษากับชุมชนมีความร่วมมือในการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์กบัชุมชนหรือ
หน่วยงานภายนอก 
 9.2 มีองค์กรต่างๆช่วยสนับสนุนและท ากิจกรรมระหว่างชมุชนกบัสถานศกึษา 
 9.3.มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชนและองค์กรที่
เกี่ยวข้อง 
 

-ค่าวิทยากร 3,000 3,150 3,310 3,470 
-ค่าของที่ระลึก 1,500 1,575 1,655 1,740 
ค่าพาหนะ      
                                                         รวม 12,000 12,600 13,230 13,870 

รายการ 
งบประมาณ 

2559 
ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

รายรับ     
- จากโรงเรยีน 6,000 6,300 6,740 7,065 
- อ่ืนๆ     

รวม 6,000 6,300 6,740 7,065 
รายจ่าย     
ค่าใช้สอย     
-กระดาษ /สถานที ่ 2,500 2,625   2,880 3,025 
-ค่าอาหาร 1,000 1,050 1,100 1,150 
-ค่าใบประกาศ/ ล้างรูป 500 525 550 570 
ค่าตอบแทน     
-วิทยากร 1,000 1,050 1,105 1,160 
ค่าพาหนะ      
-ค่าเดนิทางฝึกนอกสถานที ่  1,000 1,050 1,105 1,160 
                                                         รวม 6,000 6,300 6,740 7,065 

รวมท้ังสิ้น 37,000 38,850 40,920 42,885 
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10. ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข 
..........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 

 
ผู้เสนอโครงการ      

   
……………………………………                                              
(นางสาวปรารถนา  กรานแก้ว)  

 
ผู้พิจารณาโครงการ  

 
         ……………………………………      
                 (นายอนันต์   ใจเอ้ือย) 

 
                                                                      ผู้อนุมัติโครงการ 
 

          ................................. ..................... 
                                                                (เซอร์เรมอนด ์    พิเศษศักดิ)์  
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แผนงานตามงบประมาณ แผนงานคุณภาพผู้เรียน    
                                        แผนงานการจัดการศึกษา 

 แผนงานสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
    แผนงานด้านอัตลักษณ์(จติตาภิบาล)  
                                        แผนงานมาตรการส่งเสริม 
ชื่อโครงการ  วิถีงามตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 

ลักษณะโครงการ   ประจ า     ต่อเน่ือง     ใหม่  
หน่วยงาน           งานสมัพันธ์ชมุชน 
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวณัชชา  หนูสีแก้ว 
ตอบสนอง                       พันธกิจท่ี   8         ยุทธศาสตร์ท่ี   9    กลยุทธ์ท่ี  9.1      
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษา EDBA มาตรฐานท่ี9 ,13ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ ทางตรง 16.1.2 ทางอ้อม... 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษาโรงเรียนมาตรฐานท่ี -  ตัวบ่งชี้  -  เกณฑ์ท่ี – 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- 
1. หลักการและเหตุผล 
           จากการก าหนดเป้าหมายของฝ่ายกิจการนักเรียนโรงเรียนซางตาครู้สศึกษาก าหนดให้สถานศกึษามี
ความร่วมมือกันระหว่างผู้ปกครองชุมชนและเพื่อเป็นการพัฒนาการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างชุมชนกบัโรงเรยีน
ให้สอดคล้องกับเป้าหมายโดยโรงเรียนมีภาคีเครือข่ายการจัดการเรียนรู้และร่วมกันพัฒนากับสถานศึกษา  
ฝ่ายกิจการนักเรียนจึงจัดท าโครงการสัมพันธ์ชุมชนขึ้นโดยความร่วมมือในการจัดกิจกรรมเช่น การประชุม
ผู้ปกครอง ผู้ปกครองเครือข่าย เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างสถานศึกษา องค์กร และชุมชน 
2.วัตถุประสงค์ 
 1.เพื่อให้ผู้เรยีนด าเนนิชีวิตอย่างเรียบง่ายพอเพยีง(16.1) 
            2.เพื่อให้ผูเ้รียนมคีวามคิดริเริ่มสร้างสรรค ์
            3.เพื่อให้ผู้เรียนเหน็คุณค่าของทรัพยากรที่เหลือใช้ 
3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ  
               ครูผู้สอนและผู้เรียนระดับชัน้อนุบาล – ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนซางตาครู้สศกึษาทกุ
คนมีส่วนร่วมในโครงการ 
     3.2 เชิงคุณภาพ 
            ผู้เข้าร่วมโครงการมีความคิดรเิริ่มสร้างสรรค ์เห็นคุณค่าของทรัพยากรที่หลือใช้และด าเนนิชีวิต
อย่างเรียบง่ายพอเพียง 
     3.3 ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 1.ผู้เรียนร้อยละ 81 ด าเนินชีวิตอย่างเรียบง่ายและพอเพยีง 
            2.ผู้เรียนร้อยละ 81 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
            3.ผู้เรียนร้อยละ 81 เหน็คุณค่าของทรัพยากรที่เหลือใช ้
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4. ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 
     4.1 กิจกรรมของหายได้คืน 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั้นเตรียมการ พ.ค  59 นางสาวนารี  นักปี ่
1.1ส ารวจความพร้อม   
1.2ประชุมวางแผน   
1.3น าเสนอขออนุมัติ   
2. ขั้นด าเนินการ/กิจกรรมท่ีจัด มิ.ย 59 -  ก.พ 60  
2.1แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนนิงาน   
2.2ก าหนดหน้าที่รับผิดชอบตามโครงการ   
2.3ประชาสัมพันธ ์   
3. ขั้นติดตามและประเมนิผล   
3.1สรุปและประเมินผลจากแบบประเมินความพึงพอใจ   

  4.2 กิจกรรมห้องเรียนพอเพียง 
กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ มิย    59 นางปานทิพย์ ใจเอื้อย 

1.1ส ารวจความพร้อม   
1.2ประชุมวางแผน   
1.3น าเสนอขออนุมัติ   
2. ขั้นด าเนินการ/กิจกรรมท่ีจัด พ.ค  59  
2.1แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนนิงาน   
2.2ก าหนดหน้าที่รับผิดชอบตามโครงการ   
3. ขั้นติดตามและประเมินผล   
3.1สรุปและประเมินผลจากแบบประเมินความพึงพอใจ   
3.2จากการสังเกตผูเ้ข้าร่วมในการจัดกิจกรรม   

  4.3 กิจกรรมประหยัดน้ า ไฟ 
กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ พ.ค    59 นางสาวณัชชา หนูสีแก้ว 

1.1 ส ารวจความพร้อม   
1.2 ประชุมวางแผน   
1.3 น าเสนอขออนุมัต ิ   
2. ขั้นด าเนินการ/กิจกรรมท่ีจัด พ.ค  59  
2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน   
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2.2 ก าหนดหน้าที่รบัผิดชอบตามโครงการ   
3. ขั้นติดตามและประเมินผล   
3.1 สรุปและประเมินผลจากแบบประเมินความพึงพอใจ   
3.2 จากการสังเกตผูเ้ข้าร่วมในการจัดกิจกรรม   
5. สถานท่ีด าเนินงาน    โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 
6. ระยะเวลาในการด าเนินงาน   พ.ค 59 – มี.ค 60 
7. งบประมาณ 
 1.กิจกรรมของหายได้คืน 

กิจกรรมท่ี 2  ห้องเรียนพอเพยีง 

รายการ 
งบประมาณ 

2559 
ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

รายรับ     
- จากโรงเรยีน 3000 3150 3300 3460 
- อ่ืน ๆ     

รวม 3,000 3,150 3,300 3,460 
รายจ่าย     
ค่าวัสด ุ     
ค่าใช้สอย     
- ค่าเอกสาร 2,000 2,100 2,200 2,300 
-ค่าป้ายนเิทศ 500 525 550 570 
-ค่าใบประกาศ/ ของรางวัล 500 525 550 570 
ค่าตอบแทน     
ค่าพาหนะ  - - - - 

รวม 3,000 3,150 3,300 3,460 

รายการ 
งบประมาณ 

2559 
ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

รายรับ     
- จากสถานศึกษา 12,000 12,600 13,220 13,860 
- อ่ืน ๆ     

                                                รวม 12,000 12,600 13,220 13,860 
รายจ่าย     
ค่าใช้สอย     
-ค่าเอกสาร/ อุปกรณ ์ 2,000 2,100 2,200 2,300 
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กิจกรรมท่ี  3 ประหยัดน้ า ไฟ 

8. เคร่ืองมือการติดตามและประเมินผล 
            1.แบบการประเมนิการสังเกตการเข้าร่วมกิจกรรม 
 2.แบบสอบถาม 
 3.แบบประเมินโครงการ 
9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ    
   ผู้เข้าร่วมโครงการมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เห็นคุณค่าของทรัพยากรที่เหลือใช้และด าเนินชีวิต
อย่างเรียบง่ายพอเพียง 

-ค่าใบประกาศ/ รางวัล 5000 5,250 5,510 5,780 
-ค่าป้ายนเิทศ 1000 1,050 1,105 1,160 
ค่าตอบแทน     
-ค่าวิทยากร 3,000 3,150 3,300 3,460 
-ค่าของที่ระลึก 1,000 1,050 1,105 1,160 

ค่าพาหนะ      
                                                  รวม 12,000 12,600 13,220 13,860 

รายการ 
งบประมาณ 

2559 
ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

รายรับ     
- จากโรงเรยีน 4,000 4,200 4,400 4,580 
- อ่ืน ๆ     

รวม 4,000 4,200 4,400 4,580 
รายจ่าย     
ค่าวัสด ุ     
ค่าใช้สอย     
-ค่าเอกสาร/ อุปกรณ ์ 500 525 550 570 
-ค่าอาหาร เครื่องดื่ม 500 525 550 570 
-ค่าติดต่อประสานงาน 500 525 550 570 
ค่าตอบแทน     
-ค่าวิทยากร 2000 2,100 2,200 2,300 
-ค่าของที่ระลึก 500 525 550 570 
ค่าพาหนะ      

                                                         รวม 4,000 4,200 4,400 4,580 
รวมท้ังสิ้น 19,000 19,950 20,920 21,900 
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10. ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข 
..........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 

 
 

ผู้เสนอโครงการ      
ณัชชา  หนูสีแก้ว   

……………………………………                                              
(นางสาวณชัชา  หนูสีแก้ว)    

 
 

  ผู้พิจารณาโครงการ  
 

         ……………………………………   
                  (นายอนันต์      ใจเอ้ือย) 

 
                                                                      ผู้อนุมัติโครงการ 
 

 ลงชื่อ ........................... ........................... 
            (เซอร์เรมอนด์     พิเศษศักดิ์) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


