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1. ข้อมูลโรงเรียน
1.1 ประวัติของโรงเรียนโดยสังเขป
พระศาสนจักรเมืองไทยได้ตระหนักถึงความสาคัญของเยาวชน ซึ่งเป็นกาลังของประเทศเพราะหากเยาวชน
มีความรู้มากเท่าไรประเทศชาติก็จะเจริญมากขึ้นเท่านั้น คุณพ่อ อังแซล์มเสงี่ยม ร่วมสมุห์ จึงได้ริเริ่ม
ก่ อ ตั้ ง โรงเรี ย นซางตาครู้ สศึ ก ษา เมื่ อ วั น ที่ 2 พฤศจิ ก ายน 2497 เป็ น อาคารไม้ 2 ชั้ น 1 หลั ง มี
6 ห้องเรียน สร้างบนเนื้อที่ 2 ไร่ 328 ตารางวา การก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2498 ใช้
เวลาสร้าง 4 เดื อน เปิ ด ทาการสอนวัน ที่ 17 พฤษภาคม 2498 โดยมีน างลมัย รัตนไพบูลย์ เป็ น
ผู้จัดการและครูใหญ่ จานวนผูเ้ รียนเริ่มแรก 258 คน
พ.ศ. 2501 คุณพ่ออังแซล์ม เสงี่ยม ร่วมสมุห์ ได้แต่งตั้ง นางสาวสุนิตย์ โรจน์รัตน์ เป็นผู้จัดการ
และนางสาวอัมพร กาญจนราช ดารงตาแหน่ง ครูใหญ่ แทน นางลมัย
รัตน ไพบูลย์ และได้ขยายชั้นเรียนถึงมัธยมศึกษาตอนต้น
พ.ศ. 2503
ขยายห้องเรียนเพิ่ม 4 ห้อง และขอรับผูเ้ รียนเพิ่มเป็น 620 คน
พ.ศ. 2504
ขยายห้องเรียนเป็น 18 ห้องเรียน มีครู 22 คน นักเรียน 694 คน
พ.ศ. 2505
ขยายห้องเรียนเป็น 20 ห้องเรียน มีผเู้ รียนเพิ่มเป็น 860 คน
พ.ศ. 2506
ขยายห้องเรียนเป็น 22 ห้องเรียน
พ.ศ. 2507
ขยายห้องเรียนเป็น 27 ห้องเรียน ก่อสร้างอาคารคอนกรีต 3 ชั้น 1 หลัง
พ.ศ. 2511
คุณพ่อ อังแซล์ม เสงีย่ มร่วมสมุห์ ถึงแก่มรณภาพ คุณพ่อยวง บุญเลิศ
เกตุพัตร ดารงตาแหน่ง ผู้จัดการ และอนุมัติให้สร้างอาคารคอนกรีต 4 ชั้น 1 หลัง
พ.ศ. 2512
ขยายห้องเรียนเป็น 32 ห้องเรียน
พ.ศ. 2513
คุณพ่อซีลวีโน สนัดวิจิตรวงศ์ ดารงตาแหน่งผู้จัดการ
พ.ศ. 2515
คุณพ่อยอแซฟ สังวาลย์ ศุระศรางค์ มารับตาแหน่งเจ้าอาวาสวัดซางตาครู้ส
พ.ศ. 2516
คุณพ่อปอล ถาวร กิจสกุล รับมอบตาแหน่งจากคุณพ่อยอแซฟ สังวาลย์ ศุระศรางค์
พ.ศ. 2518
แต่งตั้งนางสาวบุญเรือน เอี่ยมวนานนทชัย ดารงตาแหน่ง ครูใหญ่แทนนางสาวอัมพร
กาญจนราช
พ.ศ. 2519
แต่งตั้งนางจงจิตต์ ชีพเป็นสุข ดารงตาแหน่ง ครูใหญ่แทนนางสาวบุญเรือน
เอี่ยมวนานนทชัย
พ.ศ. 2520
นางจงจิตต์
ชีพเป็นสุข ขอลาออกจากตาแหน่งเพื่อไปประกอบอาชีพอื่น
เซอร์แทแรส บุญรักษ์ หมั้นทรัพย์ ดารงตาแหน่ง ครูใหญ่
เซอร์โซฟีย์ รุจี ธุถาวร ดารงตาแหน่ง ผู้จัดการ
พ.ศ. 2522
แต่งตั้งเซอร์มักแลน อุดร บุญทองมาก ดารงตาแหน่ง ครูใหญ่
แทนเซอร์แทแรส บุญรักษ์ หมั้นทรัพย์
คุณพ่อยอแซฟ เสวียง ศุระศรางค์ ดารงตาแหน่งแทน คุณพ่อปอล ถาวร กิจสกุล
พ.ศ. 2524
เซอร์โซฟีย์ รุจี ธุถาวร ดารงตาแหน่ง ครูใหญ่ แทน เซอร์มักแลน อุดร
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พ.ศ. 2526

พ.ศ. 2530
พ.ศ. 2533
พ.ศ. 2534
พ.ศ. 2535
พ.ศ. 2537

พ.ศ. 2538
พ.ศ. 2539

พ.ศ. 2540
พ.ศ. 2541

พ.ศ. 2542

พ.ศ. 2543
พ.ศ. 2545

บุญทองมาก ซึ่งต้องไปปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์ในต่างจังหวัด
เปลี่ยนแปลงผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาตจากคุณพ่อยอแซฟ เสวียง ศุระศรางค์ เป็น
คุณพ่อมีคาแอล อดุลย์ คูรัตน์ แต่งตั้ง เซอร์ซูซาน มารินทร์ พุฒตาลศรี
ดารงตาแหน่ง ผู้จัดการ - ครูใหญ่ แทน เซอร์โซฟีย์ รุจี ธุถาวร
แต่ ง ตั้ ง เซ อร์ แ ค ล์ ร ส ม นึ ก ส มเ น ต ร ด า ร งต า แ ห น่ ง ผู้ จั ด ก าร -ค รู ใ ห ญ่
แทนเซอร์ซูซาน มารินทร์ พุฒตาลศรี
เปลี่ยนผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาตจากคุณพ่อมีคาแอล อดุลย์ คูรัตน์ เป็น
คุณพ่อเปโตร ศวง ศุระศรางค์
แต่งตั้ง เซอร์โยเซฟิน ประนอม เสนารักษ์ ดารงตาแหน่ง ผู้จัดการ - ครูใหญ่ แทน
เซอร์แคลร์ สมนึก สมเนตร
ขยายห้องเรียนเป็น 31 ห้องเรียน ผูเ้ รียนจานวน 1,385 คน ครู 60 คน
แต่งตั้งเซอร์เทเรซา ทองล้วน แดงเดช ดารงตาแหน่ง ผู้จัดการ - ครูใหญ่ แทน
เซอร์ โยเซฟิน ประนอม เสนารักษ์ เปลี่ยนผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาตจาก
คุณพ่อเปโตร ศวง ศุระศรางค์ เป็น คุณพ่อยอแซฟ สมศักดิ์ ธิราศักดิ์
พัฒนาการเรียนการสอน จัดให้มีการเรียนคอมพิวเตอร์ และการตรวจวิเคราะห์ข้อสอบ
ผ่านระบบคอมพิวเตอร์
เริ่มสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ เป็นคอนกรีต 5 ชั้น และจัดตั้งวงดุริยางค์ของสถานศึกษา
ผูเ้ รียนได้ทาชื่อเสียงโดยได้รับรางวัลชนะเลิศการตอบปัญหา ( I.Q. Questions )
ชิงแชมป์ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น
จานวนผูเ้ รียนเพิ่มเป็น 1,405 คน ครูจานวน 63 คน
จานวนผูเ้ รียนเพิ่มเป็น 1,804 คน ครู 75 คน เริ่มใช้อาคารเรียนหลังใหม่ ได้พัฒนาการ
เรียนการสอน มีการติดตั้งระบบวีดีทัศน์ทุกห้องเรียน จัดจ้างครูต่างชาติที่เป็นเจ้าของ
ภาษา โดยตรง จากสถาบันสอนภาษามาสอนวิชาภาษาต่างประเทศ และขยายห้อง
คอมพิวเตอร์เป็น 2 ห้อง ได้ทุบอาคารเรียนตึกเซนต์โยเซฟ ซึ่งอยู่ในสภาพทรุดโทรม
และสร้างโรงอาหารเพื่อบริการด้านอุปโภคและบริโภคต่อผูเ้ รียนและบุคลากรทุกคนใน
สถานศึกษา
เปลี่ยนผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาตจาก คุณพ่อยอแซฟ สมศักดิ์ ธิราศักดิ์ เป็น
คุณพ่อยอแซฟ วิจิตร ลิขิตธรรม แต่งตั้งเซอร์ริต้าวิชลัดดา ยิ่งสมสุข ดารงตาแหน่ง
ผู้จัดการ - ครูใหญ่ แทน เซอร์เทเรซา ทองล้วน แดงเดช
สถานศึกษาผ่านการรับรองมาตรฐานทางการศึกษาทัง้ ระดับประถมศึกษาและมัธยม
ศึกษาจากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน จานวนผูเ้ รียนเพิ่มเป็น 2,181คน
สถานศึกษาผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกจาก สมศ. รอบแรก
ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันดนตรีโลก ณ เมืองชิบะ ประเทศญี่ปุ่น
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พ.ศ. 2546
พ.ศ. 2547
พ.ศ. 2548
พ.ศ. 2549

พ.ศ. 2550
พ.ศ. 2551

พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553

พ.ศ. 2554

พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2556

แต่งตั้งเซอร์มาร์กาเร็ต จิตรี รัตนาวงศ์ไชยา ดารงตาแหน่ง ผู้จัดการ - ครูใหญ่
แทนเซอร์ริต้าวิชลัดดา ยิ่งสมสุข
เปลี่ ย นผู้ ล งนามแทนผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตจาก คุ ณ พ่ อ ยอแซฟ วิ จิ ต ร ลิ ขิ ต ธรรม เป็ น
คุณพ่อฟรังซีสเซเวียร์ สุทศ ประมวลพร้อม
แต่งตั้งเซอร์ชังตาล สุเพ็ญ ตรีว่าอุดม ดารงตาแหน่ง ผู้จัดการ - ผู้อานวยการ แทน
เซอร์มาร์กาเร็ต จิตรี รัตนาวงศ์ไชยา
สถานศึกษาได้พัฒนาห้องมัลติมีเดียเพื่อให้คุณครูและผูเ้ รียนได้สืบค้นข้อมูล
สถานศึกษาเริ่มเปิดทาการสอนระดับปฐมวัย สถานศึกษาสถานศึกษาผ่านการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายนอกจาก สมศ. รอบสอง
สถานศึกษาได้พัฒนาห้องวิทยาศาสตร์เพื่อเอื้อต่อการเรียนการสอน
แต่ งตั้งเซอร์เ วโรนิกา สุภาพร ประราศรี ดารงตาแหน่ง ผู้จัดการ- ผู้อานวยการ แทน
เซอร์ชังตาล สุเพ็ญ ตรีว่าอุดม
* สถานศึกษาได้พัฒนาพื้น ที่โดยจัดสร้างลานหฤทัยเพื่ อสะดวกในการจัดกิจ กรรมของ
ผูเ้ รียนอนุบาล
* จัดสร้างศูนย์ บูรณาการนวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อให้คุณครู ผู้เ รียนได้แสดงผลงานทาง
วิชาการและใช้เพื่อการประชุมของคุณครูและผูเ้ รียน
เปลี่ยนผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาตจากคุณพ่อฟรังซีสเซเวียร์ สุทศ ประมวลพร้อม
เป็นคุณพ่อยอห์นบอสโก วิทยา คู่วิรัตน์
สถานศึกษาได้รับการรับรองตราสารจัดตั้งเพื่อก้าวสู่การเป็นนิติบุคคล
สถานศึกษาได้ปรับลดจานวนห้องเรียนเพื่อรองรับการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการและ
อาคารประกอบการ
แต่ งตั้ งเซอร์วีร์จีนี เทพิน เดชานนท์ ดารงตาแหน่ง ผู้จัดการ - ผู้อานวยการ แทน
เซอร์เวโรนิกา สุภาพร ประราศรี
สถานศึกษาผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกจาก สมศ. รอบสามและได้รับ
การรับรอง ระดับดี ดีมาก
สถานศึกษาได้พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน โดยจัดให้มีการเรียนการสอน IEP
( Intensive English Program ) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6
สถานศึกษาได้ปรับพื้นที่โดยก่อสร้างอาคารประกอบการ อันประกอบด้วยห้องฝ่ายกิจการ
นักเรียน ห้องสหการ ห้อง TKM ( Teacher Knowledge Management ) ห้องบูรณาการ
นวัตกรรมการเรียนรู้ ห้องสมาคมผู้ปกครองและครู ห้องโภชนาการ ห้องนาฏศิลป์
ห้องเก็บเอกสาร
สถานศึกษาได้พัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่เพื่อเอื้อประโยชน์สูงสุดโดยปรับเปลี่ยนพื้น
อาคารอังแซล์มชั้น 1 พื้นทางเดิน เปลี่ยนสุขภัณฑ์ห้องน้า ปรับปรุงห้องรับรอง เปลี่ยน
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พัดลม และย้ายเสาธง สถานศึกษาได้พัฒนาห้องสมุด ห้องมัลติมีเดีย และห้อง
คอมพิวเตอร์ ของสถานศึกษา โดย จัดบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยเพื่อบริการแก่ผเู้ รียน
พ.ศ. 2556
สถานศึกษาได้พัฒนาอาคารสถานที่ โดยปรับเปลี่ยนพื้นกระเบื้อง และพื้นทางเดิน บริเวณ
ชั้น 1 อาคารอังแซล์ม
พ.ศ.2557
เปลี่ยนผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาตจากคุณพ่อยอห์นบอสโก วิทยา คู่วิรัตน์
เป็นคุณพ่อยอห์นวรวุฒิ กิจสกุล
แต่งตั้งเซอร์เรมอนด์ ประนอมไพร พิเศษศักดิ์ ดารงตาแหน่ง ผู้จัดการ - ผู้อานวยการ
แทน เซอร์วีร์จีนี เทพิน เดชานนท์
โรงเรียนได้มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรูเ้ พื่อการก้าวสู่มาตรฐานสากลและการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
โรงเรียนได้เปลี่ยนเครื่องปรับอากาศ ชั้น 5 และ ชัน้ 2 ของตึกอังแซล์ม
1.2 ข้อมูลโรงเรียนโดยสังเขป
1.2.1 โครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียน

1.2.2 ปรัชญาของโรงเรียน
ศึกษาดี มีคุณธรรม นาไปสู่ความสาเร็จ
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1.2.3 วิสัยทัศน์
โรงเรียนซางตาครู้สศึกษาพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล
ด้วยระบบบริหารคุณภาพตามหลักธรรมมาภิบาล ครูและผู้เรียนโดดเด่นคุณธรรม
จริยธรรม ฉลาดล้าสุขภาวะ มีทักษะชีวิตบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้การมีส่วน
1.2.4 พันธกิจ
ระดับปฐมวัย
1.พัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนให้มมี าตรฐานเป็นที่ยอมรับ
2.พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาด้วยหลักธรรมาภิบาล
3.ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กเป็นผู้มคี ุณธรรม จริยธรรมตามแนวคุณค่าของพระวรสาร
4.ส่งเสริมและพัฒนาเด็กให้มีความฉลาดทางสุขภาวะ
5.ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กมีพัฒนาการครบทั้ง 4 ด้านและสามารถอยู่ในสังคมได้อย่าง
มีความสุข
6.พัฒนาครูให้มคี ุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพครู
ระดับขั้นพื้นฐาน
1.พัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล
2.พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาด้วยหลักธรรมาภิบาล
3.พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
4.พัฒนาครูให้มีคณ
ุ สมบัตติ ามมาตรฐานวิชาชีพครู มีจรรยาบรรณและจิตวิญญาณของ
ความเป็นครู
5.ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนเป็นผู้มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม
6.ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความฉลาดทางสุขภาวะ
7.ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีทกั ษะชีวิตและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
8.ส่งเสริมให้ครูและผูเ้ รียนเห็นคุณค่าความเป็นไทยและดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
9.ส่งเสริมให้ผู้ปกครอง ชุมชนและทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา
การศึกษา
1.2.5 วัตถุประสงค์ (ในตราสาร)
โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา กาหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้
1.จัดการศึกษาอบรมเพื่อพัฒนาเยาวชนและบุคคลทั่วไป ที่มุ่งเน้นความสาคัญ
ของผู้เ รียนตามศั กยภาพ และธรรมชาติของบุคคล เป็ นทั้งโรงเรีย น โรงสอนและสนาม
ฝึกหัดการปฏิบัติคุณธรรม จริยธรรม กิจ เมตตา ประเพณีวัฒนธรรม ศาสนธรรมและภูมิ
ปัญญาไทยระดับบุคคลและหมู่คณะ เพื่อให้เป็นบุคคลที่ดี เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ตาม
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หลักพระคริสตธรรมและศาสนสัมพันธ์ และมีความรับผิดชอบในฐานะสมาชิก สังคม ตาม
อุดมคติที่ว่า “ รักและรับใช้ ” มีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง ต่อผู้อื่นและต่อพระเจ้า
2.จัดการศึกษา ระดับปฐมวัย และการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในรูปแบบการศึกษาใน
ระบบ สาหรับเด็กและเยาวชน ใช้หลักสูตรหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2546และ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 เป็นแกนหลักของหลักสูตรและ
จัดการเรียนการสอนเน้นบูรณาการคุณธรรมจริยธรรมตามปรัชญาและหลักการศึกษา
คาทอลิก
3.จัดกิจกรรมและกระบวนการศึกษาแบบมีส่วนร่วมและสร้า งความเข้มแข็งของ
ชุมชนและสังคม ท้องถิ่ น เป็ น การเสริมสร้างศัก ยภาพการจัดการศึกษาให้เ ข้มแข็ ง มี
คุณภาพและประสิทธิภาพสูง เป็นหนึ่งเดียวสอดคล้องกับความเป็นจริงของชุมชนและ
สังคมช่วยเหลือผู้ยากจนและด้อยโอกาส ทางการศึกษาและเป็นการร่วมรับภาระด้าน
การศึกษาของรัฐ
4.ดาเนิน การให้บ ริก ารในด้านที่เ กี่ ยวเนื่องกับ การเรียนการสอน และกิ จกรรม
พัฒนาตน ด้านทักษะความรู้ความสามารถ ประสบการณ์เรียนรู้ ค่านิยมทางสังคม เพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและสืบสานภูมิปัญญาของสังคมให้แก่นักเรียนและผู้เกี่ยวข้อง
5.จัดบริการด้านวิช าการแก่ผู้ป กครอง ชุมชนด้วยโครงการ/กิ จกรรมการศึกษา
ต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้และความแข็งแรงของกระบวนการกล่อมเกลา
ทางสังคม
6.กากับดูแลเกี่ยวกับการจัดบริการอาหาร โภชนาการและสุขภาพอนามัย บริการ
รถรับส่งนักเรียนไปกลับ ฯลฯ สาหรับนักเรียน ครู บุคลากรและผู้ปกครอง
7.ด าเนิน การเพื่อ ให้โ รงเรี ย นเป็ น สถานที่ที่ มีค วามสงบและปลอดภัย ปลอด
อบายมุขและสิ่งเสพติด มีระบบและวินัยที่ดีและมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งมีสภาพแวดล้อม
ธรรมชาติที่สะอาด ร่มรื่น และร่มเย็น ปราศจากมลภาวะที่เป็นพิษ และบรรยากาศที่อบอุ่น
ด้วยไมตรีจิตและมิตรภาพ มีสัญลักษณ์ทางศาสนาเป็นสิ่งเตือนใจให้ทุกคนมุ่งสร้างคุณ
งามความดี
1.2.6 นโยบาย
เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวสถานศึกษาจึงกาหนดนโยบายเพื่อเป็นแนวทางใน
การจัดการศึกษา ดังนี้
1.ส่งเสริมผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พงึ ประสงค์
2.ส่งเสริมผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดี มีสุนทรียภาพ มีความรู้ทางวิชาการ และลักษณะ
นิสัยด้านศิลปะ ดนตรีและกีฬาอย่างเต็มตามศักยภาพ
3. ส่งเสริมความสามารถของผู้เรียนในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์
ตัดสินใจแก้ปญ
ั หาได้อย่างมีสติสมเหตุผล
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4. พัฒนาการจัดหลักสูตรสู่มาตรฐานสากลและจัดระบบการเรียนรู้ทเี่ น้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ
5. ส่งเสริมความเป็นไทยให้กับผูเ้ รียนและรู้จักอนุรกั ษ์ภูมิปญ
ั ญาไทย
6. พัฒนาการจัดโครงสร้างการบริหารสถานศึกษา ด้วยการบริหารจัดการโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน
7. ส่งเสริมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามกฎกระทรวงกาหนด
8. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีคณ
ุ ภาพในการจัดการศึกษา
9. พัฒนาการจัดสภาพแวดล้อม อาคารสถานที่ สิ่งอานวยความสะดวกและการ
บริการที่ส่งเสริมให้สถานศึกษาเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้
10. พัฒนาระบบการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสร้างคุณภาพการบริหาร
จัดการของสถานศึกษา
11. ส่งเสริมความสัมพันธ์ ความร่วมมือกับสถาบันครอบครัว สถาบันศาสนา
สถาบันการศึกษาและชุมชน
1.2.7 เป้าหมาย
ระดับปฐมวัย
1.หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษามีมาตรฐานเป็นทีย่ อมรับ
2.บุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการที่เน้นมาตรฐานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
3.เด็กเป็นผู้มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรมตามแนวคุณค่าของพระวรสาร
4.เด็กมีความฉลาดทางสุขภาวะ
5.เด็กมีพัฒนาการครบทั้ง 4 ด้านและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
6.ครูมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพครู
ระดับขั้นพื้นฐาน
1.ผูเ้ รียนมีความคิดสร้างสรรค์กล้าเผชิญกับความเสีย่ ง สามารถใช้ความคิด
ระดับสูง เห็นผลและวางแผนจัดการสูเ่ ป้าหมายที่ตั้งไว้ได้
2.ผูเ้ รียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ ออกแบบ สร้างสรรค์งาน สื่อสาร
นาเสนอ เผื่อแพร่ และแลกเปลี่ยนผลงานในระดับชาติได้
3.บุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ทีเ่ น้นมาตรฐาน โดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล
4.สถานศึกษามีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพเพื่อพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
5.อาคารสถานที่ สภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ เอื้อต่อการเรียนการสอน
สาธารณูปโภคครบครัน วัสดุอุปกรณ์ และเทคโนโลยีที่สมบูรณ์ทันสมัย
6.ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณ จัดประสบการณ์การเรียนการสอนตาม
มาตรฐานวิชาชีพ
แผนปฏิบัติการประจาปี 2559
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7.ผู้เรียนเป็นผู้มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม และทักษะในการดาเนินชีวิตเหมาะสมกับ
ความเป็นพลโลกในศตวรรษที่ 21
8.ผู้เรียนมีความฉลาดทางสุขภาวะ
9.ครูและผู้เรียนดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
10. สถานศึกษามีภาคีเครือข่ายการจัดการเรียนรู้และร่วมพัฒนากับสถานศึกษา
องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ และระหว่าง
ประเทศ
1.2.8 อัตลักษณ์ของโรงเรียน
รัก รับใช้ และ เมตตา
1.2.9 เอกลักษณ์ของโรงเรียน
ซื่อสัตย์ สะอาด มารยาทงาม
ซื่อสัตย์ - มีความซื่อตรง จริงใจทั้งต่อหน้าและลับหลัง
สะอาด - สะอาดทั้งกายและใจ
มารยาทงาม – รู้จักกาลเทศะ วางตนได้เหมาะสม
1.2.10 สถานที่ตั้งโรงเรียน
ที่ตั้งเลขที่ 144/1 ถนนเทศบาลสาย 1 แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี
กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10600 โทรศัพท์ 02-4666912
โทรสาร 02-4657009 website www.sc.ac.th
E-mail sc.ac.santacruz@gmail.com
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1.2.11 แผนผังโรงเรียน

1.3 ตารางแสดงจานวนนักเรียน (ประมาณการปี 2559)

ระดับชั้นที่เปิดสอน
เตรียมอนุบาล
อนุบาล 1
อนุบาล 2
อนุบาล 3
รวม
ประถมศึกษาที่ 1
ประถมศึกษาที่ 2
ประถมศึกษาที่ 3
ประถมศึกษาที่ 4
ประถมศึกษาที่ 5
ประถมศึกษาที่ 6
รวม
มัธยมศึกษาปีที่ 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2
มัธยมศึกษาปีที่ 3
มัธยมศึกษาปีที่ 4
มัธยมศึกษาปีที่ 5
มัธยมศึกษาปีที่ 6
รวม
รวมทั้งสิ้น
แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

จานวนห้อง
2
2
2
6
4
4
4
4
4
4
24
2
2
2
6
36

ชาย
36
34
44
114
108
103
76
92
104
105
588
51
57
51
159
861

จานวนผู้เรียน (คน)
เด็ก
หญิง
พิเศษ
24
21
30
75
52
37
44
58
46
55
292
29
13
29
71
438
-

รวม
60
55
74
189
160
140
120
150
150
160
880
80
70
80
230
1,299
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1.4 ตารางแสดงจานวนบุคลากร (ประมาณการปี 2559)

จานวนบุคลากร (คน)
ต่ากว่า ป.ตรี ป.ตรี
ป.โท

ประเภท/ตาแหน่ง
1. ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้ทาการแทนผู้รับใบอนุญาต
ผู้จัดการ/ผู้อานวยการ
ผู้ช่วยผู้อานวยการ

-

รวม
2. ครูผู้สอน
ครูที่บรรจุ

-

ครูที่ยังไม่บรรจุ

-

รวม
3. บุคลากร
เจ้าหน้าที่
พี่เลี้ยง
แม่บ้าน
พนักงานโรงเรียน
พนักงานวัด
พนักงานโรงอาหาร
รวม

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

7
15
3
13
38

รวม

6
6

1
1
2
2

1
1
8
8

53
5

4
-

57

58

4

5
1
6

1
-

1

5
62
6
7
15
3
14
45
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2. สรุปงบประมาณรายรับ – รายจ่าย ปีการศึกษา 2558 – 2559
งบประมาณรายรับ
ที่
2558
รายการ
1 เงินอุดหนุนจากรัฐ
1.1 เงินอุดหนุนรายบุคคล
1.2 เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี
1.2 เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน-นม
รวมเงินอุดหนุนจากรัฐ
2 ค่าธรรมเนียมการศึกษา
3 ค่าธรรมเนียมอื่น

6,377,299
1,137,605
879,060
8,393,964
3,404,792
17,400,250

4 รายรับอื่นๆ
4.1 รับจากการจาหน่ายวัสดุทางการศึกษา 2,264,649
4.2 ดอกเบี้ยรับ
4.3 รายได้อ่ืนๆ

17,358
223,989
2,505,996

รวมรายรับอื่นๆ
5 รวมรายรับจากฝ่ายต่างๆ
5.1 ฝ่ายวิชาการ
5.2 ฝ่ายกิจการนักเรียน
5.3 ฝ่ายจิตตาภิบาล
5.5 ฝ่ายบริการ
5.5 ฝ่ายบริหารทั่วไป
5.6 ฝ่ายมาตรฐานคุณภาพ
5.7 ฝ่ายบุคคล
5.8 ฝ่าย........
รวมรายรับจากฝ่ายต่างๆ 1,351,300
5 เงินกู้ยืม
รวมงบประมาณรายรับทั้งสิ้น
33,056,301

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

2559

ที่
1 งบบุคลการ

งบประมาณรายจ่าย
รายการ

2558

2559

13,037,497
1.1 เงินเดือนและค่าจ้าง
1,499,305
1.2 ค่าสวัสดิการ
1,991,080
รวมงบบุคลากร
16,527,882 2 รายจ่ายเกี่ยวกับเงินเรียนฟรี 15 ปี
6,836,880 3 รายจ่ายเกี่ยวกับอาหารกลางวัน -นม

8,602,490
675,951
9,278,441
212,048
862,876

17,631,480
3,162,261
20,793,741
807,255
1,991,080

36,191,600 4 รายจ่ายจากค่าธรรมเนียมอื่นๆ

7,704,865

19,209,330

127,555
194,375
739,476
1,851,831
264,124
3,177,362

399,000
893,100
3,652,202
3,541,800
495,300
8,981,402

1,487,304

1,801,200

6.2 เงินรายหัวส่งและเงินสมทบ
117,455
6.3 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
238,572
รวมรายจ่ายอื่นๆ 1,843,332
7 งบรายจ่ายของฝ่ายต่างๆ
2,923,400
7.1 ฝ่ายวิชาการ
1,014,000
7.2 ฝ่ายกิจการนักเรียน
40,000
7.3 ฝ่ายจิตตาภิบาล
30,000
7.4 ฝ่ายบริการ
7.5 ฝ่ายบริหารทั่วไป
7.6 ฝ่ายมาตรฐานคุณภาพ
7.7 ฝ่ายบุคคล
7.8 ฝ่าย........
4,007,400
รวมงบรายจ่ายของฝ่ายต่างๆ 1,537,869
8 เงินคืนหนี้
3,742,565
66,752,262
รวมงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น
28,359,356

188,538
721,615
2,711,353

5 งบดาเนินงาน
5.1 ค่าตอบแทน
5.2 ค่าใช้สอย
5.3 ค่าวัสดุ
5.4 ค่าสาธารณูปโภค
5.5 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับยานพาหนะ
รวมงบดาเนินงาน
6 รายจ่ายอื่นๆ
2,453,000
6.1 รายจ่ายค่าวัสดุทางการศึกษา
35,000
700,500
3,188,500

3,844,600
1,504,000
1,617,840
2,815,400
98,200
188,400
1,144,602
11,213,042
65,707,203
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คณะกรรมการจัดการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้พิจารณาการจัดสรรงบประมาณประจาปีการศึกษา 2559
ของโรงเรียน................................... เห็นสมควรอนุมัติให้ดาเนินการได้
(.......................................................)
หัวหน้าเขตการศึกษา.....
.............../................./.............

(.......................................................)
ประธานกลุ่มงานอานวยการ ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
.............../................./.............
อนุมัติโดย .........................................
(บาทหลวงเดชา อาภรณ์รัตน์)
ผู้อานวยการฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
................../.............../................

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559
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2.1 งบประกอบประมาณการรายรับ ปีการศึกษา 2559

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559
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ที่ รหัส
รายการ
5 รวมรายรับจากฝ่ายต่างๆ
5.1 ฝ่ายจิตตาภิบาล
งานเสริมสร้างอัตลักษณ์และสังคมสงเคราะห์
- โครงการรักรับใช้ร่วมใจอาสา
- โครงการทุกการศึกษาเยาวชนมาดกแผ่นดิน
5.2 ฝ่ายวิชาการ
งานพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้
- โครงการเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้
- โครงการค่ายคณิตศาสตร์
- โครงการค่ายวิทยาศาสตร์
- โครงการส่งเสริมทักษะความรู้สู่งานอาชีพ
- โครงการเพิ่มพูลความรู้และพัฒนาการใช้ภาษาฯ
5.3 ฝ่ายกิจการนักเรียน
งานกิจกรรมพัฒนาชีวิตแก่ผู้เรียน
- โครงการสร้างเสริมทักษะชีวิตแก่ผู้เรียน
งานด้านสร้างเสริมสวัสดิภาพผู้เรียน
- โครงการเฝ้าระวังสารเสพติดในโรงเรียน
- โครงการ SC วันใสใส่ใจสุขภาพพัฒนาฯ
5.4 ฝ่ายบริการ
งานอนามัยและโภชนการ
- โครงการฉลาดรู้ ฉลาดเลือก ฉลาดกิน
โครงการ/งาน...........
โครงการ/งาน...........
5.7 ฝ่ายบุคคล
โครงการ/งาน...........
โครงการ/งาน...........
5.8 ฝ่าย........
โครงการ/งาน...........
โครงการ/งาน...........
5
เงินกู้ยมื
รวมงบประมาณรายรับทั้งสิ้น

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

รายละเอียด

ประมาณการรับ

30,000
10,000

รวม
4,007,400
40,000

2,923,400

535,000
380,000
40,000
31,000
1,937,400
1,014,000
1,002,000
2,000
10,000
30,000
30,000
66,752,262

โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา

18

2.2 งบประกอบประมาณการรายจ่าย ปีการศึกษา 2559
ที่
1

รหัส

รายการ

รายละเอียด

ประมาณการจ่าย

งบบุคลากร

รวม
20,793,741

1.1 เงินเดือนและค่าจ้าง

จานวน......คนๆ ละ.............บาท

17,631,480

1.2 ค่าสวัสดิการ

จานวน......คนๆ ละ.............บาท

3,162,261

2 รายจ่ายเกี่ยวกับเงินเรียนฟรี 15 ปี

จานวน......คนๆ ละ.............บาท

807,255

807,255

3 รายจ่ายเกี่ยวกับอาหารกลางวัน-นม
4 รายจ่ายจากค่าธรรมเนียมอื่นๆ

จานวน......คนๆ ละ.............บาท

1,991,080

1,991,080

4.1 ค่าอาหาร

19,209,330
จานวน......คนๆ ละ.............บาท

2,163,780

4.2 เรียนภาษาต่างประเทศอังกฤษ จานวน......คนๆ ละ.............บาท

1,432,600

4.3 เรียนภาษาเรียนภาษาจีน

จานวน......คนๆ ละ.............บาท

600,000

4.4 ค่าเรียนอิเลคโทน

จานวน......คนๆ ละ.............บาท

1,142,400

4.5 เรียนพิเศษเสริมเย็น

จานวน1000คนๆ ละ4000บาท

4,000,000

4.6 เรียนพิเศษเสริมวันเสาร์

จานวน.400คนๆ ละ4000บาท

1,600,000

4.7 เรียนพิเศษเสริมภาคฤดูร้อน

จานวน......คนๆ ละ.............บาท

1,875,000

4.8 ค่าเรียนหลักสูตร IEP

จานวน......คนๆ ละ.............บาท

5,770,000

4.9 ค่าประกันอุบตั ิเหตุ

จานวน......คนๆ ละ.............บาท

284,900

4.1 อุปกรณ์แรกเข้า,กิจกรรมเสริม จานวน......คนๆ ละ.............บาท

290,650

4.11 ค่าบัตรนักเรียน

50,000

5 งบดาเนินงาน

8,981,402

5.1 ค่าตอบแทน

399,000

5.2 ค่าใช้สอย

893,100

5.3 ค่าวัสดุ

3,652,202

5.4 ค่าสาธารณูปโภค

3,541,800

5.5 ค่าใช้จา่ ยเกี่ยวกับยานพาหนะ

495,300

6 รายจ่ายอื่นๆ

2,707,853

6.1 รายจ่ายค่าวัสดุทางการศึกษา

1,801,200

6.2 เงินรายหัวส่งและเงินสมทบ

188,538

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
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ที่

รายการ

รหัส

รายละเอียด

ประมาณการจ่าย

6.3 วัสดุทางการศึกษาเพื่อการสอน

111,500

6.4 ภาษีจา่ ย

219,615

6.5 เงินบริจาค

100,000

6.6 ค่าใช้จา่ ยอื่น ๆ

287,000

รวม

7 งบรายจ่ายของฝ่ายต่างๆ

11,213,042

7.1 ฝ่ายจิตตาภิบาล

1,617,840

งานอภิบาล

350,400

งานแพร่ธรรม
งานศาสนสัมพันธ์

204,500

งานคุณธรรมจริยธรรม

141,000

52,600

- โครงการเยาวชนรุ่นใหม่หวั ใจคุณธรรม

70,800

งานส่งเสริมอัตลักษณ์และสังคมสงเคราะห์

23,400

- โครงการรักรับใช้ร่วมใจอาสา

139,640

- โครงการทุนการศึกษาเยาวชนมรกดแผ่นดิน

627,500

งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมผู้เรียน(ปฐมวัย)
- โครงการเด็กดีมีคุณธรรม(ปฐมวัย)

8,000

7.2 ฝ่ายวิชาการ

3,844,600

งานบริหารหลักสูตร
- โครงการพัฒนาหลักสูตรเพื่อยกระดับการจัดการศึกษาของโรงเรียน

20,000

งานพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้

142,800

- โครงการเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้

535,000

- โครงการปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนสู่โลกศตวรรษที2่ 1

50,000

- โครงการพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศเพื่อยกระดับผลการทดสอบ(O-net)

165,000

- โครงการมุง่ โค้ชครูพัฒนาเด็ก เพิ่มทักษะการดารงชีวติ ในศตวรรณที่ 21

30,000

- โครงการค่ายคณิตศาสตร์

380,000

- โครงการค่ายวิทยาศาสตร์

50,000

- โครงการซางตาครู้สศึกษาเปิดโลกการเรียนสู่ประชาคมอาเซียน

30,000

- โครงการค่ายศิลปะ
- โครงการส่งเสริมทักษะความรู้งานอาชีพ
แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

5,000
31,000
โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา

20

ที่

รหัส

รายการ

รายละเอียด

- โครงการพัฒนาหลักสูตรทักษะด้าน IT สู่มาตรฐานสากล
- โครงการเพิ่มพูลความรู้และพัฒนาการใช้ภาษาต่างประเทศ
- โครงการยกระดับบูรณาการจัดการเรียนรู้ด้วย Storyline Approach
งานวัดผลประเมินผล
งานพัฒนาสื่อนวัตกรรม

ประมาณการจ่าย
1,500
1,937,400
20,000
165,500
10,000

งานนิเทศการสอน

2,300

งานวิจยั และพัฒนา

5,000

งานห้องสมุด

รวม

179,000

งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา(ปฐมวัย)
- โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา(ปบมวัย)

5,000

งานพัฒนาการจัดการเรียนการสอน(ปฐมวัย)

3,000

งานส่งเสริมให้มีการวิจยั เพื่อพัฒนาคุณภากการจัดการเรียน(ปฐมวัย)

2,000

งานนิเทศการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา(ปฐมวัย)

5,000

งานประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย(ปฐมวัย)

20,100

งานกิจกรรมพัฒนาเด็ก(ปฐมวัย)
- โครงการหนูน้อยสมองไว

50,000

7.3 ฝ่ายกิจการนักเรียน
งานด้านระเบียบวินัย
- โครงการ Grow to Know"เจริญเติบโต เพื่อการเรียนรู้ "
งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
- โครงการสร้างเสริมทักษะชีวติ แก่ผู้เรียน

1,504,000
22,500
43,000
40,500
1,007,000

- โครงการสร้างเสริมศักยภาพนักเรียนเด้านสุนทรียภาพ

55,000

งานด้านสวัสดิภาพผู้เรียน

13,000

- โครงการเฝ้าระวังสารเสพติดในโรงเรียน

25,000

- โครงการSCวัยใสใส่ใจสุขภาพพัฒนาความฉลาดทางสุขภาวะ

169,000

งานสัมพันธ์ชุมชน

64,000

- โครงการส่งเสริมการสร้างภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษา

37,000

- โครงการวิถีงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

19,000

งานพัฒนาความสัมพันธ์กับชุมชนและผู้ปกครอง(ปฐมวัย)
แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

1,000
โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
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ที่

รายการ

รหัส

รายละเอียด

ประมาณการจ่าย

รวม

งานสวัสดิภาพผู้เรียน(ปฐมวัย)
- โครงการสุจภาพดีมีสุข

8,000

7.4 ฝ่ายบริหารทัว่ ไป
งานนโยบายและแผน
งานงบประมาณ การเงิน การบัญชี
- โครงการร่วมปลูกจิตสานึกธรรมาภิบาล

98,200
2,000
31,000
5,000

งานธุรการ

10,000

งานจัดซื้อ

3,000

งานประชาสัมพันธ์

22,000

งานชั้นเรียนคุณภาพ

22,000

งานบริหารทัว่ ไป(ปฐมวัย)

3,200

7.5 ฝ่ายบุคคล
งานสรรหา

1,144,602
500

งานพัฒนาบุคลากร

12,000

- โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามมาตรฐานวิชาชีพ

66,300

- โครงการส่งเสริมและพัฒนาศัยภาพครูและบุคลากร
- โครงการซ.ศ.พอเพียง

400,000
1,300

งานสวัสดิการ

153,002

- โครงการโลกทัศน์สู่เรียนรู้

510,000

งานพัฒนาบุคลากร(ปฐมวัย)

1,500

7.6 ฝ่ายบริการ
งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

2,815,400
1,560,200

งานอาคารสถานที่

767,600

- โครงการพัฒนาอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมสู่สังคมแห่งการเรียนรู้

150,000

งานพัสดุครุภัณฑ์

197,200

งานอนามัยและโภชนาการ

35,600

- โครางการฉลาดรู้ ฉลาดเลือก ฉลากกิน

48,000

งานสิ่งแวดล้อม

31,800

งานจัดบรรยากาศส่งเสริมการเรียนการสอน(ปฐมวัย)

25,000

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา

22

ที่

รายการ

รหัส

รายละเอียด

ประมาณการจ่าย

7.7 ฝ่ายมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
งานมาตรฐานคุณภากการศึกษา
งานสารสนเทศ
งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพในสถานศึกษา(ปฐมวัย)
8

รวม
188,400

166,600
19,300
2,500

เงินคืนหนี้

รวมงบประมาณรายจ่ายทัง้ สิ้น

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

65,703,703

โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
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ตารางที่ 3.1 สรุปงบประมาณรายจ่ายตามแผนงานหน่วยงาน / งาน / โครงการ ปีการศึกษา 2559
ฝ่ายจิตตาภิบาล

ที่
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

แผนงานหน่วยงาน
งาน / โครงการ
งานอภิบาล
กิจกรรมมิสซาเปิด/ปิดปีการศึกษา
กิจกรรมมิสซาศุกร์ตน้ เดือน
กิจกรรมมิสซาฉลองพระคริสต
กายา
กิจกรรมมิสซาฉลองศาสนนาม
โรงเรียน
กิจกรรมเตรียมตัวเพื่อรับศีลมหา
สนิทและศีลกาลัง
กิจกรรมอบรมครูคาทอลิก
กิจกรรมฟืน้ ฟูจติ ใจครูคาทอลิก
กิจกรรมฟืน้ ฟูจติ ใจผู้เรียน
คาทอลิก
กิจกรรมสอนคาสอนผู้เรียน
คาทอลิกในตอนเช้า
กิจกรรมส่งเสริมกระแสเรียก
งานแพร่ธรรม
กิจกรรมอบรมครูยุวธรรมทูต
กิจกรรมอบรมผูเ้ รียนยุวธรรมทูต
กิจกรรมชุมนุมยุวธรรมทูต
กิจกรรมพระวาจาสู่ชีวิต
กิจกรรมจัดทาหลักสูตรและ
แผนการเรียนวิชาคริสต์ศาสนา
กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาและ
อบรมครูผู้สอนคริสต์ศาสนา
กิจกรรมจัดบรรยากาศ
คาทอลิก
แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

แผนงาน
ตาม
มาตรฐาน

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ

ดาเนินการ

พัฒนา

ลงทุน

หน้า
อ้าง
อิง

นางสาวปรียานุช รุจิพืช

19,400
5,000
6,300

49
54
55
56

4

นางสมลักษณ์

26,700

57

4

นางสมลักษณ์ บุญเพชร

4
4
4

นางสมลักษณ์

บุญเพชร

นางสมลักษณ์

บุญเพชร

นางสมลักษณ์

บุญเพชร

4

นางสมลักษณ์

บุญเพชร

56,600

62

4

นางสมลักษณ์

บุญเพชร

20,200

4
4
4
4
4

นางสาวกรกช

กิจบารุง

นางสาวกรกช

กิจบารุง

นางสาวกรกช

กิจบารุง

นางสาวกรกช

กิจบารุง

นางสาวปรียานุช รุจิพืช

6,300
11,200
4,700

63
64
70
71
72
73
74

4

นางสาวปรียานุช รุจิพืช

21,000

75

4

นางสาวปรียานุช รุจิพืช

21,000

76

4
4
4

นางสมลักษณ์

บุญเพชร

นางสมลักษณ์

บุญเพชร

บุญเพชร

54,700

58
44,500
87,000
30,000

3,500
12,500

โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา

59
60
61

24

ที่

แผนงานหน่วยงาน
งาน / โครงการ

2.8 กิจกรรมสมโภชนักบุญ
เปโตรและนักบุญเปาโลอัครสาวก
2.9 กิจกรรมสมโภชแม่พระรับ
เกียรติยกขึ้นสวรรค์
2.10 กิจกรรมงานวันพระคัมภีร์
2.11 กิจกรรมฉลองพระคริสตสมภพ
2.12 กิจกรรมฉลองศาสนนาม
คุณพ่อ/มาเซอร์
2.13 กิจกรรมงานฉลองอื่นๆ
3 งานศาสนสัมพันธ์
3.1 กิจกรรมวิถีธรรมริมฝัง่ เจ้าพระยา
3.2 กิจกรรมศาสนสัมพันธ์
ร่วมกับหน่วยงานภายนอก
3.3 กิจกรรมทางศาสนาร่วมกับ
ศาสนาอื่น
4 งานคุณธรรม จริยธรรม
4.1 กิจกรรมอบรมคุณธรรม
จริยธรรมครูผู้สอน
4.2 กิจกรรมอบรมคุณธรรม
จริยธรรมผู้เรียน
4.3 กิจกรรมบันทึกเยาวชนคนดี
4.4 กิจกรรมเด็กดีศรีซางตาครู้ส
4.5 กิจกรรมเชิดชูเกียรติคิดส์ดีทาดี
4.6 กิจกรรมอบรมผูเ้ รียนเรื่อง
เพศศาสตร์ศกึ ษา
4.7 กิจกรรมส่งเสริมพัฒนา
การสอนจริยธรรม
4.8 กิจกรรมพัฒนาสื่อการสอน
จริยธรรม
4.9 โครงการเยาวชนรุ่นใหม่
แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

แผนงาน
ตาม
มาตรฐาน
4

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ

ดาเนินการ

พัฒนา

ลงทุน

หน้า
อ้าง
อิง

นางสาวจันจิรา พันธุ์สมบัติ

11,300

77

4

นางสาวปรียานุช รุจิพืช

11,800

78

4
4
4

นางสาวปรียานุช รุจิพืช

นางสมลักษณ์ บุญเพชร

10,700
20,400
58,100

79
80
81

4

นางสาวปรียานุช รุจิพืช

12,000

4
4

นางสาวแอมราวงค์คาขาว
นางสาวแอมราวงค์คาขาว

46,000
5,500

82
83
86
87

4

นางสาวแอมราวงค์คาขาว

1,100

88

นางสาวปรียานุช รุจิพืช

4

นางสาวยุวดี

ศรีสุระ

25,600

89
94

4

นางสาวยุวดี

ศรีสุระ

23,100

95

4
4
4
4

นางสาวยุวดี

ศรีสุระ

96
97
98
99

นางสาวยุวดี

ศรีสุระ

นางสาวยุวดี

ศรีสุระ

32,000
4,700
7,000
7,700

4

นางสาวยุวดี

ศรีสุระ

30,500

100

4

นางสาวยุวดี

ศรีสุระ

10,400

101

4

นายพรดนัย ดาวดี

นางสาวกรกช กิจบารุง

70,800
โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา

102

25

ที่

5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6

แผนงาน
ตาม
มาตรฐาน

แผนงานหน่วยงาน
งาน / โครงการ
หัวใจคุณธรรม
งานส่งเสริมอัตลักษณ์
และสังคมสงเคราะห์
กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริม
อัตลักษณ์
กิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้าน
อัตลักษณ์และจิตสาธารณะ
กิจกรรมชุมนุมจิตอาสา
กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์
โครงการรักรับใช้ร่วมใจอาสา
โครงการทุนการศึกษา
เยาวชนมรดกของแผ่นดิน

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ

ดาเนินการ

พัฒนา

ลงทุน

105

รวม

4

นางสาวจันจิรา พันธุส์ มบัติ

4

นางสาวจันจิรา พันธุส์ มบัติ

4
4
4
4

นางสาวจันจิรา พันธุส์ มบัติ
นางสาวจันจิรา พันธุส์ มบัติ
นางสาวจันจิรา พันธุส์ มบัติ
นางสาวจันจิรา พันธุส์ มบัติ

1,600

109
12,800

2,200
6,800
139,640
627,500

1,348,740 261,100

ลงชื่อ..................................................ผู้รับรอง
( เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ์ )
ผู้อานวยการ

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

หน้า
อ้าง
อิง

โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา

110
111
112
113
118

26

ตารางที่ 3.2 สรุปงบประมาณรายจ่ายตามแผนงานหน่วยงาน / งาน / โครงการ ปีการศึกษา 2559
ฝ่าย วิชาการ
ที่

แผนงานหน่วยงาน
งาน / โครงการ

1 งานบริหารหลักสูตร
1.1 โครงการพัฒนาหลักสูตรเพื่อ
ยกระดับการจัดการศึกษา
ของโรงเรียน
- กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร
เทียบเคียงมาตรฐานสากล
- กิจกรรมพัฒนาทักษะตาม
มาตรฐานหรือเทียบเท่า
2 งานพัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนรู้
2.1 โครงการเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้
2.2 โครงการปรับการเรียนเปลี่ยน
การสอนสู่โลกศตวรรษที่ 21
2.3 โครงการพัฒนาผู้เรียนสู่ความ
เป็นเลิศเพื่อยกระดับผลการ
สอบ(O-NET)
-กิจกรรมเสริมทักษะทาง
วิชาการ
-กิจกรรมวันวิชาการ
-กิจกรรมส่งเสริมการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-Net)
2.4 โครงการมุ่งโค้ชครูพัฒนาเด็ก
เพิ่มทักษะการดารงชีวิต
ในศตวรรษที่ 21
(Teacher Coaching)
2.5 กลุม่ สาระภาษาไทย
กิจกรรมวันสุนทรภู่
แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

แผนงาน
ตาม
มาตรฐาน
2

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ

ดาเนินการ

พัฒนา

ลงทุน

20,000

นางนวลพรรณ มะเมียทอง

หน้า
อ้าง
อิง

130
135

139
2
2

นางสาววิลาสินี สุดคนึง

535,000

นางบุษรา ผุดผ่อง

50,000

146
149

1

นางบุษรา ผุดผ่อง

165,000

153

นางสาวพิไลวรรณ แววศรี

นางบุษรา ผุดผ่อง
นางสาวพิไลวรรณ แววศรี

1

30,000

นางอรวรรณ ปิ่นเพ็ชร์

158

162
1

นางสาวนิลยา พิเนตร

5,000
โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
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ที่

2.6

2.7

2.8

2.9

แผนงานหน่วยงาน
งาน / โครงการ
กิจกรรมวันภาษาไทย
กิจกรรมเสริมทักษะทาง
ภาษาไทย(ฟัง พูด อ่าน เขียน)
กลุม่ สาระคณิตศาสตร์
กิจกรรมเสริมทักษะทาง
คณิตศาสตร์
โครงการค่ายคณิตศาสตร์
กลุม่ สาระวิทยาศาสตร์
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
กิจกรรมสื่อสร้างสรรค์ทาง
วิทยาศาสตร์
กิจกรรมจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
และสารเคมีห้องวิทยาศาสตร์
โครงการค่ายวิทยาศาสตร์
กลุม่ สาระสังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
กิจกรรมวันสาคัญทางศาสนา
และประเพณี
-กิจกรรมแห่เทียน
-กิจกรรมลอยกระทง
-กิจกรรมสงกรานต์
กิจกรรมประกวดมารยาท
โครงการซางตาครู้สศึกษาเปิด
โลกการเรียนรู้สู่ประชาคม
อาเซียน
-กิจกรรม ASEAN Rally Day
-กิจกรรมมัคคุเทศก์น้อย
-กิจกรรมเผยแพร่ความรู้
เกี่ยวกับอาเซียน
กลุม่ สาระสุขศึกษา
แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

แผนงาน
ตาม
มาตรฐาน
1
1

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ

ดาเนินการ

พัฒนา

ลงทุน

หน้า
อ้าง
อิง

นางมณีรัตน์ ชัยรัตนะ

5,000
3,000

170
171
172

1

นางบุญสม ไพศาลพานิช

9,500

173
181

1

นางปานทิพย์ ใจเอื้อย

1
1
1

นางนวลพรรณ มะเมียทอง

นางสาวยุวดี ศรีสุระ
นางสาวเพลินทิพย์ วชิรภูชัย

380,000
182
186
194
195

3,000
1,000

นางสาวจีรนันท์ เทียนประเสริฐ

60,000
196

1

นางอรวรรณ เพ่งพิศ

50,000
197
200

นางเรณู ไตรวิทยากร

1
1
1
1
1

1
1
1

นางเรณู ไตรวิทยากร
นายวัลลภ แร่จั่น
นางสาวกรกช กิจบารุง
นางสาวณัชชา หนูสีแก้ว

22,000
5,000
2,000
4,000

นางเรณู ไตรวิทยากร

นางบุษรา ผุดผ่อง
น.ส.นวลจันทร์ สีดอกบวบ

นางทิพรดา อัทธนีย์

208
209
210
211
212

24,000
4,000
2,000
218
โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
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ที่

2.10

2.11

แผนงานหน่วยงาน
งาน / โครงการ
กิจกรรมส่งเสริมสมรรถภาพ
ทางกาย
กิจกรรมชั่งน้าหนัก วัดส่วนสูง
กลุม่ สาระศิลปะ
โครงการค่ายศิลปะ
กลุม่ สาระการงานอาชีพ

และเทคโนโลยี
กิจกรรมงานสู่อาชีพ
กิจกรรมแข่งขันทักษะทาง
คอมพิวเตอร์
โครงการส่งเสริมทักษะความรู้
งานอาชีพ
โครงการพัฒนาทักษะด้าน ITสู่
มาตรฐานสากล
-กิจกรรมพัฒนาด้านทักษะ IT
-กิจกรรมเผยแพร่ผลงาน
2.12 กลุม
่ สารภาษาต่างประเทศ
โครงการเพิ่มพูนความรู้และ
พัฒนาทักษะการใช้
ภาษาต่างประเทศ
โครงการยกระดับบูรณาการ
จัดการเรียนรู้ด้วย Storyline
Approach
3 งานวัดผลและประเมินผล
3.1 เอกสารการประเมิน
สมรรถนะสาคัญ ประเมินการ
อ่านคิดวิเคราะห์และเขียน
3.2 ค่าจัดทาข้อสอบกลางภาค,
ปลายภาค
3.3 จัดซื้อแบบทดสอบ
แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

แผนงาน
ตาม
มาตรฐาน
1

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
ม.บัญชา ไตรรส

1

ดาเนินการ

พัฒนา

ลงทุน

หน้า
อ้าง
อิง

5,000

225

3,000

228
226
227
233

1

ม.ฐากร วัฒนากูล

5,000

1
1

นางวรรณทนา หล่อเลิศประดิษฐ์

11,500
5,800

247
248

31,000

249

5,000

252

1,937,400

256
264

20,000

269

5,500

274
278

1

40,000

279

1

100,000

280

1

นางสาวอมรรัตน์ มณีศิรสิ านต์

นางธนพรรณ
มงคลสกุลฤทธิ์

1
1
1

ม.ชาญสกล ทรัพย์มีชัย
นางสาวอมรรัตน์ มณีศิรสิ านต์

1

นางสาวจันจิรา พันธุ์สมบัติ

5

นางจริน นิยมจ้อย

1

นางอรวรรณ ปิ่นเพ็ชร์

โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
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ที่

3.4
4
4.1

5
5.1
6
6.1
7
7.1
7.2
7.3

แผนงานหน่วยงาน
งาน / โครงการ
กระดาษคาตอบปลายภาค,
แบบทดสอบการอ่านคิดและ
วิเคราะห์ของฝ่ายการศึกษา
จัดซื้อแบบพิมพ์เอกสาร
หลักฐานการเรียน
งานพัฒนาสื่อนวัตกรรม
กิจกรรมรพัฒนาทักษะการ
ผลิตสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์
ยุคใหม่
งานนิเทศการสอน
นิเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้
งานวิจัยและพัฒนา
วิจัยในชัน้ เรียน
งานห้องสมุด
กิจกรรมปฐมนิเทศการใช้
ห้องสมุด
จัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
รวม

แผนงาน
ตาม
มาตรฐาน

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ

1

2

นางวันดี พ่วงจาด

ดาเนินการ

พัฒนา

ลงทุน

20,000

281

10,000

282
286

287
292
293
296
297
301

2

นางสาวจีรนันท์ เทียนประเสริฐ

2,000

2

นางบุญสม ไพศาลพานิช

5,000

3

นางสาวกิตติยา สัตยวณิฃ

1,000

3
3

นางสาวกิตติยา สัตยวณิฃ

160,000 302

นางสาวกิตติยา สัตยวณิฃ

18,000
303
2,959,700 585,000 220,000

ลงชื่อ..................................................ผู้รับรอง
( เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ์ )
ผู้อานวยการ

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

หน้า
อ้าง
อิง

โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
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ตารางที่ 3.3 สรุปงบประมาณรายจ่ายตามแผนงานหน่วยงาน / งาน / โครงการ ปีการศึกษา 2559
ฝ่าย กิจการนักเรียน

ที่

แผนงานหน่วยงาน
งาน / โครงการ

แผนงาน
ตาม
มาตรฐาน

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ

ดาเนินการ พัฒนา

ลงทุน

หน้า
อ้างอิง

1 งานด้านระเบียบวินัย
1.1 กิจกรรมสวัสดีคณ
ุ ครู

1

นางวิภาวี ชื่นสมบัติ

4,000

311
316

1.2 กิจกรรมจัดระเบียบแถว

1

นายอนันต์ ใจเอื้อย

4,000

317

1.3 กิจกรรมเข้าคิวสร้างวินัย

1

นางวิภาวี ชื่นสมบัติ

3,500

318

1.4 กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน
1.5 กิจกรรมตอนเช้าที่หน้าเสาธง
1.6 กิจกรรมสร้างวินยั ในการมา
เรียน
1.7 โครงการ Grow to know
-กิจกรรมคัดกรองนักเรียน
-กิจกรรมแก้ปญ
ั หาความเสีย่ ง
-กิจกรรมสร้างนิสัยห่างไกล
ความเสี่ยง
2 งานกิจรรมพัฒนาผู้เรียน
2.1 กิจกรรมแนะแนว
2.2 กิจกรรมโลกกว้างทาง
การศึกษา
2.3 กิจกรรมวันสาคัญทางลูกเสือ
2.4 กิจกรรมชุมนุม
2.5 กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย
และสภานักเรียน
2.6 กิจกรรมทาเนียบคนเก่ง
2.7 โครงการสร้างเสริมทักษะชีวติ
แก่ผู้เรียน
-กิจกรรม Dancing Team
-กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ
-กิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือ-

1
1
1

นายอนันต์ ใจเอื้อย

3,500
4,500
3,000

319
320
321

1
1
1
1

นายอนันต์ ใจเอื้อย

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

นายอนันต์ ใจเอื้อย

นายอนันต์ ใจเอื้อย
นางสาวนารี นักปี่

322
3,000
10,000
30,000

นางสาวนวลจันทร์ สีดอกบวบ

นายอนันต์ ใจเอื้อย
นายอนันต์ ใจเอื้อย

7,000
5,000

327
334
335

นายภูวรินทร์ ภูมิ่งดาว

9,000
5,500
8,500

336
337
338

นางสาวณัชชา หนูสีแก้ว

5,500

339
340

นางสาวนวลจันทร์ สีดอกบวบ

1
1

นางสาวนวลจันทร์ สีดอกบวบ

1
1
1

นายบัญชา ไตรรส

1
1

นางสาวนวลจันทร์ สีดอกบวบ

นายภูวรินทร์ ภูมิ่งดาว

นางสาวนวลจันทร์ สีดอกบวบ

นางสาวนารี นักปี่
นายอนันต์ ใจเอื้อย
นายบัญชา ไตรรส

7,000
125,000
1,068,000
โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา

31

2.8

3
3.1
3.2
3.3

3.4

4

เนตรนารี
โครงการสร้างเสริมศักยภาพ
ผู้เรียนด้านสุนทรียภาพ
-กิจกรรมสร้างสรรค์งานดนตรี
-กิจกรรมส่งเสริมทักษะด้าน
นาฏศิลป์
-กิจกรรมฝึกฝนคนเก่งด้าน
ศิลปะ
งานสวัสดิภาพผู้เรียน
กิจกรรมลูกเสือสวัสดิการ
กิจกรรมรักษาความปลอดภัย
ในโรงเรียน
โครงการเฝ้าระวังสารเสพติด
ในโรงเรียน
-กิจกรรมวันงดสูบบุหรีโลก
-กิจกรรมวันต่อต้านสารเสพติด
โลก
-กิจกรรมให้ความรู้เรื่องสาร
เสพติด
-กิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติด
-กิจกรรมตรวจสารเสพติด
โครงการSCวัยใสใส่ใจสุขภาพ
พัฒนาความฉลาดทางสุข
ภาวะ
-กิจกรรมวันศุกร์กับสุขภาพ
-กิจกรรมฝึกซ้อมกีฬาแข่งขัน
เพื่อพัฒนานักกีฬาสู่อาชีพ
-กิจกรรมกีฬาสีภายใน
(เฟื่องฟ้าเกมส์)
-กิจกรรมให้ความรู้และตรวจ
สุขภาพ
งานสัมพันธ์ชุมชน
แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

5

345

นางสาวนารี นักปี่

นายฐากร วัฒนากูล
นางสาวปรารถนา กรานแก้ว

นางประทุมทิพย์ ศรีเผด็จ

33,500
16,000
5,500

นายฐากร วัฒนากูล

1
1
1

นายฐากร วัฒนากูล
นายฐากร วัฒนากูล

356

นายปัญญา ปราบเสียง

นางอรวรรณ เพ่งพิศ

2,000
2,000

นายปัญญา ปราบเสียง

5,000

นายรุ่งโรจน์ ปฐมทัศน์

10,000
6,000

นางสาวณัชชา หนูสีแก้ว

นายปัญญา ปราบเสียง

5

5,000
8,000

361

นายรุ่งโรจน์ ปฐมทัศน์

นายบัญชา ไตรรส

2,000
120,000

นายอนันต์ ใจเอื้อย

30,000

นางสาวบานชื่น อินทสาร

17,000

นายรุ่งโรจน์ ปฐมทัศน์

350
354
355

368

นางสาวปรารถนา กรานแก้ว

โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
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4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

กิจกรรมวันไหว้ครู
กิจกรรมวันครู
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
กิจกรรมวันเด็ก
โครงการส่งเสริมการสร้างภาคี
เครือข่ายร่วมพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
-กิจกรรมผูป
้ กครองเครือข่าย
-กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง
-กิจกรรมภูมิปญ
ั ญาชุมชนสู่
โรงเรียน(ครูนอกห้อง)
-กิจกรรมสัมพันธ์ชม
ุ ชน
4.7 โครงการวิถีงามตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
-กิจกรรมของหายได้คืน
-กิจกรรมห้องเรียนพอเพียง
-กิจกรรมประหยัดน้า ไฟ
รวม

3
3
3
3
3
3

นางปานทิพย์ ใจเอื้อย
นางปานทิพย์ ใจเอื้อย
นางสาวปรารถนา กรานแก้ว
นางสาวปรารถนา กรานแก้ว

นางสาวนารี นักปี่
นางสาวปรารถนา กรานแก้ว

นางอรวรรณ เพ่งพิศ
นางอรวรรณ เพ่งพิศ
นางพัชรินทร์ คาฤาชัย

นางสาวปรารถนา กรานแก้ว

3

6,000
8,000
25,000
25,000
10,000

4,000
15,000
12,000
6,000
385

นางสาวณัชชา หนูสีแก้ว

นางสาวนารี นักปี่
นางปานทิพย์ ใจเอื้อย
นางสาวณัชชา หนูสีแก้ว

3,000
12,000
4,000
1,236,000 269,000

ลงชื่อ..................................................ผู้รับรอง
( เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ์ )
ผู้อานวยการ

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

373
374
375
376
377
378
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ตารางที่ 3.4 สรุปงบประมาณรายจ่ายตามแผนงานหน่วยงาน / งาน / โครงการ ปีการศึกษา 2559
ฝ่ายบริหารทั่วไป

ที่

แผนงานหน่วยงาน
งาน / โครงการ

1 งานนโยบายและแผน
1.1 การจัดทาคู่มือบริหารสถาน
ศึกษา
1.2 โครงการร่วมปลูกจิตสานึก
ธรรมมาภิบาล
-กิจกรรมเสริมสร้าง
มาตรฐาน
ด้านคุณธรรม จริยธรรม
ให้แก่บคุ ลากรได้มีจิต
สานึกธรรมมาภิบาล
2 งานงบประมาณ
การเงิน การบัญชี
2.1 การจัดทาเอกสารงาน
งบประมาณการเงิน การ
บัญชี
2.2 การส่งเสริม สนับสนุน
ประสานงานเพื่อให้การ
ดาเนินงานด้าน
งบประมาณ การเงิน การ
บัญชีเกิดประสิทธิภาพ
3 งานธุรการ
3.1 การจัดระบบเอกสาร
สารบรรณ
3.2 การให้บริการสาเนา
เอกสาร และแบบฟอร์ม
ต่างๆ
3.3 การจัดทาปฏิทินปฏิบัตกิ าร
แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

แผนงาน
ตาม
มาตรฐาน
2

2

2

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ
ดาเนินการ พัฒนา ลงทุน

หน้า
อ้างอิง

2,000

395
399

5,000

400

นางจริน นิยมจ้อย

403

นางสาวสุพรรณี วุฒิไล

30,000

407

1,000

408

5,000

409
412

3,000

413

2,000

414

นางสาวเกียมจิต วงษาพัด

โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
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ที่

แผนงานหน่วยงาน
งาน / โครงการ

แผนงาน
ตาม
มาตรฐาน
2

4 งานจัดซื้อ
4.1 กาหนดวิธีและกระบวนการ
ในการจัดซื้อ จัดจ้าง และ
คุณลักษณะและมาตรฐาน
ของผลิตภัณฑ์และบริการที่
ต้องการ
4.2 เจรจาต่อรองกับผู้ขาย ใน
ด้านราคาคุณลักษณะและ
มาตรฐานของผลิตภัณฑ์
5 งานประชาสัมพันธ์
5.1 ประกาศ/ประชาสัมพันธ์
ข่าวสาร เกี่ยวกับกิจกรรม
ต่างๆ
5.2 ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ
ใน โรงเรียน เพื่อนาข้อมูลที่
เกี่ยวกับกิจกรรมมาใช้
ในการประชาสัมพันธ์
6 งานชั้นเรียนคุณภาพ
การพัฒนาห้องเรียน
แหล่งเรียนรู้คุณภาพ
6.1 การพัฒนาห้องเรียน
แหล่งเรียนรู้คุณภาพ
รวม

2

2

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ
ดาเนินการ พัฒนา ลงทุน

2,000

415
419

1,000

420

20,000

421
424

2,000

425

นางสาวนัยนา รัชตขจรกิจ

นางสาวนิลยา พิเนตร

426

นางพัฒนา โปร่งมะณี

22,000
95,000

ลงชื่อ..................................................ผู้รับรอง
( เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ์ )
ผู้อานวยการ

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

หน้า
อ้างอิง

โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
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ตารางที่ 3.5 สรุปงบประมาณรายจ่ายตามแผนงานหน่วยงาน / งาน / โครงการ ปีการศึกษา 2559
ฝ่าย บุคคล
ที่
1

แผนงานหน่วยงาน
งาน / โครงการ
งานสรรหา
เอกสารแบบแสดงเจตจานง/

แผนงาน
ตาม
มาตรฐาน
2

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ

ดาเนินการ พัฒนา

ลงทุน

นางดวงกมล แสงอุไร
นางดวงกมล แสงอุไร

500

หน้า
อ้างอิง

435
438

การรับสมัคร
2

งานพัฒนาบุคลากร

2.1 กิจกรรมการส่งเสริมการ
จัดการความรู้สู่การพัฒนา
องค์กรแห่งการเรียนรู(้ KM)
2.2 โครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมตามมาตรฐาน
วิชาชีพ
- กิจกรรมธรรมมะสัญจร
- กิจกรรมคุณธรรมนาชีวิต
- กิจกรรมการอบรมหน้าเสาธง
- กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมด้วยคุณค่าทาง
พระวรสาร
2.3 โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพครูและบุคลากร
2.4 โครงการ ซ.ศ.พอเพียง
3 งานสวัสดิการ
3.1 การสร้างขวัญและกาลังใจ
3.2 โครงการโลกทัศน์สกู่ ารเรียนรู้
รวม

439

นางดวงกมล แสงอุไร

2

นางมณีรัตน์ ชัยรัตนะ

12,000

444

นางสาวบรรจง หล่าวเงิน

2
2
2
2

นางสาวบรรจง หลาวเงิน

65,000
500
200
600

2

นางดวงกมล แสงอุไร

400,000

449

2

นางสาวเพลินทิพย์ วชิรภูชัย

1,300

453
456
459
460

นางดวงกมล แสงอุไร
นางสาวเพลินทิพย์ วชิรภูชัย

นางสาวบรรจง หลาวเงิน

นางธนพร เปี่ยมอยู่
นางธนพร เปี่ยมอยู่
นางธนพร เปี่ยมอยู่

135,000
580,000
1,195,100

ลงชื่อ..................................................ผู้รับรอง
( เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ์ )
ผู้อานวยการ
แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

443

โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
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ตารางที่ 3.6 สรุปงบประมาณรายจ่ายตามแผนงานหน่วยงาน / งาน / โครงการ ปีการศึกษา 2559
ฝ่ายบริการ
ที่

แผนงานหน่วยงาน
งาน / โครงการ

1 งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
1.1 ผลิตและให้บริการสื่อ-สิ่งพิมพ์เอกสารประกอบการเรียนการสอน
1.2 ตรวจสอบเช็คบารุงอุปกรณ์
เทคโนโลยี
1.3 ซ่อมแซมและจัดซื้ออุปกรณ์สื่อ
เทคโนโลยีให้สามารถใช้งานได้
ตลอดเวลา
2 งานอาคารสถานที่
2.1 จัดระบบและดูแลการซ่อมแซม
อาคารเรียนอาคารประกอบ และ
สถานที่ต่างๆของ สถานศึกษา
เพื่อให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้
2.2 ดูแลการใช้อุปกรณ์และซ่อมบารุง
อุปกรณ์ต่างๆ
2.3 จัดทาแผนงานการดูแลความ
มั่นคงความปลอดภัยของผู้ใช้ของ
อาคาร และสถานที่ต่างๆ
2.4 จัดทาแผนการซ้อมแผนฉุกเฉิน
2.5 จัดอาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อมให้เป็นระเบียบ
เรียบร้อย ถูกสุขลักษณะ และเอื้อ
ต่อการใช้งาน
2.6 จัดภูมิสถาปัตย์ ให้มีความ
สอดคล้องกับธรรมชาติเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม
2.7 โครงการพัฒนาอาคารสถานที่
แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

แผนงาน
ตาม
มาตรฐาน
2
2

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ

ดาเนินการ พัฒนา

ลงทุน

นางสาวพรพรหม เข้มตระกูล

หน้า
อ้าง
อิง

นางสาวพรพรหม เข้มตระกูล

230,000

468
471

2

นางสาวพรพรหม เข้มตระกูล

5,200

472

2

นางสาวพรพรหม เข้มตระกูล

225,000

1,100,000 473

2
2

นายอโนดา คนพูดเพราะ
นายอโนดา คนพูดเพราะ

132,000

474
478

2

นายอโนดา คนพูดเพราะ

227,000

479

2

นายอโนดา คนพูดเพราะ

156,000

150,000 480

2
2

นายอโนดา คนพูดเพราะ

11,100
51,000

481
482

2

นายอโนดา คนพูดเพราะ

20,200

483

50,000

100,000 484

นายอโนดา คนพูดเพราะ

โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
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ที่

3
3.1
3.2
3.3
4
4.1

4.2
4.3
4.4
5
5.1
5.2

5.3

แผนงานหน่วยงาน
งาน / โครงการ
สิ่งแวดล้อมสู่สังคมแห่งการเรียนรู้
กับสิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม
งานพัสดุครุภณ
ั ฑ์
จัดทาทะเบียนพัสดุครุภัณฑ์
ซ่อมและจัดซื้อพัสดุครุภัณฑ์
ให้บริการเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์
ตรวจสอบและบารุงรักษาพัสดุ
ครุภัณฑ์
งานสิ่งแวดล้อม
จัดให้มีแหล่งเรียนรู้ภายใน
สถานศึกษาและสามารถใช้
ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและ
บุคลากรของสถานศึกษารวมทั้ง
ผู้ที่เกี่ยวข้อง
สร้างความตระหนักให้ความรูเ้ รื่อง
การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
ส่งเสริมการ Reuse & Recycle
รณรงค์ทิ้งขยะให้ถูกถัง
งานอนามัยและโภชนาการ
จัดบริการเกี่ยวกับห้องน้า ห้องสุขา
ที่สะอาดและถูกสุขลักษณะ
จัดบริการสถานทีน่ ั่งและตู้น้าดื่ม
ไว้บริการผู้เรียนอย่างพอเพียงและ
ทั่วถึง
โครงการฉลาดรู้ ฉลาดเลือก
ฉลาดกิน
-กิจกรรมให้และรับความรู้จาก
หน่วยงานภายในและภายนอก
-กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียนให้มี
แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

แผนงาน
ตาม
มาตรฐาน

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ

2
2
2

นางประทุมทิพย์ ศรีเผด็จ

2

นางประทุมทิพย์ ศรีเผด็จ

3
3

นางสาวทรงศรี สีฟ้า

ดาเนินการ พัฒนา

ลงทุน

หน้า
อ้าง
อิง

2,100
130,000

488
491
60,000 492

5,100

493

นางสาวทรงศรี สีฟ้า

20,500

494
497

นายนิวัตร คามี

4,100

498

นางประทุมทิพย์ ศรีเผด็จ
นางประทุมทิพย์ ศรีเผด็จ

6,100

2
2

นางธนพรรณ มงคลสกุลฤทธิ์
นางธนพรรณ มงคลสกุลฤทธิ์

25,500

499
500
501
503

2

นางธนพรรณ มงคลสกุลฤทธิ์

10,100

504

2

นางธนพรรณ มงคลสกุลฤทธิ์

นางจันทนา หวังสมนึก
นางสาวทรงศรี สีฟ้า

นางธนพรรณ มงคลสกุลฤทธิ์

1,100

505
13,000
30,000
โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
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ที่

แผนงาน
ตาม
มาตรฐาน

แผนงานหน่วยงาน
งาน / โครงการ
น้าหนักเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน
-กิจกรรมตรวจสอบมาตรฐาน
อาหารและผู้สัมผัสอาหาร

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ

ดาเนินการ พัฒนา

ลงทุน

5,000

รวม

1,324,000 36,100

1,410,000

ลงชื่อ...................................................ผู้รับรอง
(เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ์)
ผู้อานวยการ

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา

หน้า
อ้าง
อิง

39

ตารางที่ 3.7 สรุปงบประมาณรายจ่ายตามแผนงานหน่วยงาน / งาน / โครงการ ปีการศึกษา 2559
ฝ่ายมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
ที่

แผนงานหน่วยงาน
งาน / โครงการ

1 งานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
1.1 จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
1.2 พัฒนามาตรฐานคุณภาพ
การศึกษา
1.3 ตรวจสอบคุณภาพภายใน
1.4 จัดทารายงานประจาปี
1.5 สัมมนาจัดทาแผนปฏิบัตกิ าร
1.6 การจัดทาแผนปฏิบัติการ
2 งานสารสนเทศ
2.1 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สาหรับงาน
สารสนเทศ
2.2 จัดทาเล่มสารสนเทศ

รวม

แผนงาน
ตาม
มาตรฐาน
2

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ

ดาเนินการ พัฒนา

ลงทุน

1,500

512
519

2,400

520

นางสาวอมรรัตน์ มณีศิริสานต์

2,400
33,300
2,000

521
522
523
524

14,100

525
529

5,200

530

125,000

2

นายชาญสกล ทรัพย์มีชัย

57,000 128,900

ลงชื่อ...................................................ผู้รับรอง
(เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ์)
ผู้อานวยการ

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

หน้า
อ้างอิง

โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
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ตารางที่ 3.8 สรุปงบประมาณรายจ่ายตามแผนงานหน่วยงาน / งาน / โครงการ ปีการศึกษา 2559
ฝ่ายแผนกปฐมวัย
ที่

แผนงานหน่วยงาน
งาน / โครงการ

1

งานส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม
1.1 โครงการเด็กดีมีคุณธรรม
- กิจกรรมหนูน้อยจิตอาสา
- กิจกรรมหนูน้อยมารยาท
- กิจกรรมวันสาคัญ
2 งานพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา
2.1 โครงการพัฒนาหลักสูตรปฐมวัย
3 งานพัฒนาและการ
จัดการเรียนการสอน
3.1 - งานผลิตสือ่ นวัตกรรมสื่อการสอน
4 งานส่งเสริมให้มีการวิจัยเพื่อ

แผนงาน
ตาม
มาตรฐาน
4

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

หน้า
ดาเนินการ พัฒนา ลงทุน อ้างอิง

8,000

นางสาวปัทมกร รัตนกสิก

537
541

นางสาวปัทมกร รัตนกสิกร
นางสาวปัทมกร รัตนกสิกร
นางสาวปัทมกร รัตนกสิกร
นางสาวพีรดา ชัยวราสวัสดิ์

2

นางสุชาดา น้อยสอาด

5,000

547

3,000

554
558

นางสุชาดา น้อยสอาด

2

นางสุชาดา น้อยสอาด

2,000

561
562

5,000

565
566

นางสุชาดา น้อยสอาด

2

นางสาวชนิดา ณ นคร

พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้

4.1 -งานวิจยั ในชั้นเรียน
5 งานนิเทศการ
เรียนรู้ในสถานศึกษา
5.1 - งานนิเทศการจัดการเรียนรู้ใน
สถานศึกษา
6 งานประเมินพัฒนาการ
เด็กปฐมวัย
6.1 -งานประเมินพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย
7 งานกิจกรรมพัฒนาเด็ก
7.1 โครงการหนูน้อยสมองไว
- กิจกรรมรักการอ่าน
-กิจกรรมค่ายบูรณาการการ
แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

นางสาวชนิดา ณ นคร

2

นางสาวพีรดา ชัยวราสวัสดิ์

นางสาวพีรดา ชัยวราสวัสดิ์

2

นางบุษกร เละประยูร

570
20,100

575

นางบุษกร เละประยูร

1

นางสาวชนิดา ณ นคร

571

50,000

นางสาวชนิดา ณ นคร
นางสาวชนิดา ณ นคร
นางสุชาดา น้อยสอาด

โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
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580
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ที่

8
8.1
9

10
10.1
11
11.1
12
12.1
13
13.1

แผนงาน
ตาม
มาตรฐาน

แผนงานหน่วยงาน
งาน / โครงการ
จัดการเรียนรู้
- กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์
น้อย
- กิจกรรมทัศนศึกษา
งานสวัสดิภาพเด็ก
โครงการสุขภาพดีมีสุข
งานพัฒนาความสัมพันธ์
กับชุมชนและผู้ปกครอง
งานพัฒนาความสัมพันธ์กับ
ชุมชนผู้ปกครอง
งานบริหารทั่วไป
- งานจัดทาแผนปฏิบตั ิการแผนก
ปฐมวัย
งานพัฒนาบุคลากร
พัฒนาบุคลากร
งานจัดบรรยากาศ
ส่งเสริมการเรียนการสอน
งานจัดบรรยากาศส่งเสริม
เรียน การสอน
งานพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพในสถานศึกษา
- งานการประกันคุณภาพ
ในสถานศึกษา
รวม

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

หน้า
ดาเนินการ พัฒนา ลงทุน อ้างอิง

นางสาวปิยะดา คล้อยเขษม

นางบุษกร เละประยูร

1
3

2

8,000

585
588
591

นางสาวพีรดา ชัยวราสวัสดิ์

1,000

595

นางสาวปัทมกร รัตนกสิกร

3,200

596
601

นางสาวปิยะดา คล้อยเขษม
นางสาวปิยะดา คล้อยเขษม
นางสาวพีรดา ชัยวราสวัสดิ์

นางสาวปัทมกร รัตนกสิกร

2

นางบุษกร เละประยูร

3

1,500

นางสาวปิยะดา คล้อยเขษม

นางสาวปิยะดา คล้อยเขษม

2

602
606
607

นางบุษกร เละประยูร

25,000

611

นางสาวชนิดา ณ นคร
นางสาวชนิดา ณ นคร

2,500

90,800 43,500
ลงชื่อ...................................................ผู้รับรอง
(เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ์)
ผู้อานวยการ

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

610

โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา

615
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รายละเอียดแผนปฏิบัติการประจาปี
(ประกอบด้วย ตารางสรุปรายรับ-รายจ่ายตามแผนงาน
ตารางแสดงสรุปรายรับ-รายจ่ายตามแผนงาน
และแผนงาน/โครงการ) เรียงลาดับดังนี้
1. ฝ่ายจิตตาภิบาล
2. ฝ่ายวิชาการ
3. ฝ่ายกิจการนักเรียน
4. ฝ่ายบริหารทั่วไปชุมชน
5. ฝ่ายบุคคล
6. ฝ่ายบริการ
7. ฝ่ายมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
8. ฝ่ายแผนกปฐมวัย

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
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ตารางที่ 4.1 สรุปรายรับ-รายจ่ายตามแผนงานหน่วยงาน ปีการศึกษา 2559
ของ ฝ่ายจิตตาภิบาล
ที่

แผนงานหน่วยงาน

1 งานอภิบาล
1.1 กิจกรรมมิสซาเปิด/ปิดปี
การศึกษา
1.2 กิจกรรมมิสซาศุกร์ตน้ เดือน
1.3 กิจกรรมมิสซาฉลองพระ
คริสตกายา
1.4 กิจกรรมมิสซาฉลองศาสนนาม
โรงเรียน
1.5 กิจกรรมเตรียมตัวเพื่อรับศีลมหา
สนิทและศีลกาลัง
1.6 กิจกรรมอบรมครูคาทอลิก
1.7 กิจกรรมฟืน้ ฟูจติ ใจครูคาทอลิก
1.8 กิจกรรมฟืน้ ฟูจติ ใจผู้เรียน
คาทอลิก
1.9 กิจกรรมสอนคาสอนผู้เรียน
คาทอลิกในตอนเช้า
1.10 กิจกรรมส่งเสริมกระแสเรียก
2 งานแพร่ธรรม
2.1 กิจกรรมอบรมครูยุวธรรมทูต
2.2 กิจกรรมอบรมผูเ้ รียนยุวธรรมทูต
2.3 กิจกรรมชุมนุมยุวธรรมทูต
2.4 กิจกรรมพระวาจาสู่ชีวิต
2.5 กิจกรรมจัดทาหลักสูตรและ
แผนการเรียนวิชาคริสต์ศาสนา
2.6 กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาและ
อบรมครูผู้สอนคริสต์ศาสนา
2.7 กิจกรรมจัดบรรยากาศ
คาทอลิก
แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

แผนงาน
ตาม
มาตรฐาน

จาก
โรงเรียน

สรุปรายรับ
จากที่อื่น

รวม

สรุปรายจ่าย

4

19,400

19,400

19,400

4
4

5,000
6,300

5,000
6,300

5,000
6,300

4

26,700

26,700

26,700

4

54,700

54,700

54,700

4
4
4

44,500
87,000
30,000

44,500
87,000
30,000

44,500
87,000
30,000

4

56,600

56,600

56,600

4

20,200

20,200

20,200

4
4
4
4
4

3,500
12,500
6,300
11,200
4,700

3,500
12,500
6,300
11,200
4,700

3,500
12,500
6,300
11,200
4,700

4

21,000

21,000

21,000

4

21,000

21,000

21,000

โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
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2.8 กิจกรรมสมโภชนักบุญ
เปโตรและนักบุญเปาโลอัคร
สาวก
2.9 กิจกรรมสมโภชแม่พระรับ
เกียรติยกขึ้นสวรรค์
2.10 กิจกรรมงานวันพระคัมภีร์
2.11 กิจกรรมฉลองพระคริสตสมภพ
2.12 กิจกรรมฉลองศาสนนาม
คุณพ่อ/มาเซอร์
2.13 กิจกรรมงานฉลองอื่นๆ
3 งานศาสนสัมพันธ์
3.1 กิจกรรมวิถีธรรมริมฝัง่ เจ้าพระยา
3.2 กิจกรรมศาสนสัมพันธ์
ร่วมกับหน่วยงานภายนอก
3.3 กิจกรรมทางศาสนาร่วมกับ
ศาสนาอื่น
4 งานคุณธรรม จริยธรรม
4.1 กิจกรรมอบรมคุณธรรม
จริยธรรมครูผู้สอน
4.2 กิจกรรมอบรมคุณธรรม
จริยธรรมผู้เรียน
4.3 กิจกรรมบันทึกเยาวชนคนดี
4.4 กิจกรรมเด็กดีศรีซางตาครู้ส
4.5 กิจกรรมเชิดชูเกียรติคิดส์ดีทาดี
4.6 กิจกรรมอบรมผูเ้ รียนเรื่อง
เพศศาสตร์ศกึ ษา
4.7 กิจกรรมส่งเสริมพัฒนา
การสอนจริยธรรม
4.8 กิจกรรมพัฒนาสื่อการสอน
จริยธรรม
4.9 โครงการเยาวชนรุ่นใหม่
หัวใจคุณธรรม
แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

4

11,300

11,300

11,300

4

11,800

11,800

11,800

4
4
4

10,700
20,400
58,100

10,700
20,400
58,100

10,700
20,400
58,100

4

12,000

12,000

12,000

4
4

46,000
5,500

46,000
5,500

46,000
5,500

4

1,100

1,100

1,100

4

25,600

25,600

25,600

4

23,100

23,100

23,100

4
4
4
4

13,000
4,700
7,000
7,700

32,000
4,700
7,000
7,700

32,000
4,700
7,000
7,700

4

30,500

30,500

30,500

4

10,400

10,400

10,400

4

70,800

70,800

70,800

19,000

โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
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5
5.1
5.2
5.3
5.3
5.4
5.5

งานส่งเสริมอัตลักษณ์
และสังคมสงเคราะห์
กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริม
อัตลักษณ์
กิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้าน
อัตลักษณ์และจิตสาธารณะ
กิจกรรมชุมนุมจิตอาสา
กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์
โครงการรักรับใช้ร่วมใจอาสา
โครงการทุนการศึกษา
เยาวชนมรดกของแผ่นดิน

4

1,600

1,600

1,600

4

12,800

12,800

12,800

4
4
4
4

2,200
6,800
109,640
617,500

30,000
10,000

2,200
6,800
139,640
627,500

2,200
6,800
139,640
627,500

1,550,840

59,000

1,609,840

1,609,840

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

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
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ตารางที่ 5.1 สรุปรายรับ-รายจ่ายตามแผนงานหน่วยงาน (งาน/กิจกรรม/โครงการ) ปีการศึกษา 2559
ของ ฝ่ายจิตตาภิบาล
5.1.1 แผนงานหน่วยงาน งานอภิบาล ฝ่ายจิตตาภิบาล
สรุปรายรับ
แผนงาน
ที่
งาน/กิจกรรม/โครงการ
ตาม
สรุปรายจ่าย
จากโรงเรียน จากที่
รวม
มาตรฐาน
อื่น
19,400
1 กิจกรรมมิสซาเปิด/ปิด
4
19,400
ปีการศึกษา
5,000
2 กิจกรรมมิสซาศุกร์ตน้ เดือน
4
5,000
6,300
3 กิจกรรมมิสซาฉลองพระ
4
6,300
คริสตกายา
26,700
4 กิจกรรมมิสซาฉลองศาสน
4
26,700
นามโรงเรียน
54,700
5 กิจกรรมเตรียมตัวเพื่อรับศีล
4
54,700
มหาสนิทและศีลกาลัง
44,500
6 กิจกรรมอบรมครูคาทอลิก
4
44,500
87,000
7 กิจกรรมฟืน้ ฟูจติ ใจครู
4
87,000
คาทอลิก
30,000
8 กิจกรรมฟืน้ ฟูจติ ใจผู้เรียน
4
30,000
คาทอลิก
56,600
9 กิจกรรมสอนคาสอนผู้เรียน
4
56,600
คาทอลิกในตอนเช้า
20,200
10 กิจกรรมส่งเสริมกระแสเรียก
4
20,200
รวม
350,400
350,400
5.1.2 แผนงานหน่วยงาน งานแพร่ธรรม ฝ่ายจิตตาภิบาล
สรุปรายรับ
แผนงาน
ที่
งาน/กิจกรรม/โครงการ
ตาม
สรุปรายจ่าย
จากโรงเรียน จากที่
รวม
มาตรฐาน
อื่น
3,500
1 กิจกรรมอบรมครูยุวธรรมทูต
4
3,500
12,500
2 กิจกรรมอบรมผูเ้ รียนยุวธรรมทูต
4
12,500
6,300
3 กิจกรรมชุมนุมยุวธรรมทูต
4
6,300
11,200
4 กิจกรรมพระวาจาสู่ชีวิต
4
11,200
4,700
5 กิจกรรมจัดทาหลักสูตรและ
4
4,700
แผนปฏิบัติการประจาปี 2559
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แผนการเรียนวิชาคริสต์ศาสนา
6 กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาและ
4
21,000
อบรมครูผู้สอนคริสต์ศาสนา
7 กิจกรรมจัดบรรยากาศ
4
21,000
8 กิจกรรมสมโภชนักบุญ
4
11,300
เปโตรและนักบุญเปาโลอัคร
สาวก
9 กิจกรรมสมโภชแม่พระรับ
4
11,800
เกียรติยกขึ้นสวรรค์
10 กิจกรรมงานวันพระคัมภีร์
4
10,700
11 กิจกรรมฉลองพระคริสตสมภพ
4
20,400
12 กิจกรรมฉลองศาสนนาม
4
58,100
คุณพ่อ/มาเซอร์
13 กิจกรรมงานฉลองอื่นๆ
4
12,000
รวม
204,500
5.1.3 แผนงานหน่วยงาน งานศาสนสัมพันธ์ ฝ่ายจิตตาภิบาล
สรุปรายรับ
แผนงาน
ที่
งาน/กิจกรรม/โครงการ
ตาม
จากโรงเรียน จากที่
มาตรฐาน
อื่น
1 กิจกรรมวิถีธรรมริมฝัง่
4
46,000
เจ้าพระยา
2 กิจกรรมศาสนสัมพันธ์
4
5,500
ร่วมกับหน่วยงานภายนอก
3 กิจกรรมทางศาสนาร่วมกับ
4
1,100
ศาสนาอื่น
รวม
52,600
5.1.4 แผนงานหน่วยงาน งานคุณธรรม จริยธรรม ฝ่ายจิตตาภิบาล
สรุปรายรับ
แผนงาน
ที่
งาน/กิจกรรม/โครงการ
ตาม
จากโรงเรียน จากที่
มาตรฐาน
อื่น
1 กิจกรรมอบรมคุณธรรม
4
25,600
จริยธรรมครูผู้สอน
2 กิจกรรมอบรมคุณธรรม
4
23,100
แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

21,000
21,000
11,300

11,800
10,700
20,400
58,100
12,000
204,500

รวม

สรุปรายจ่าย
46,000
5,500
1,100
52,600

รวม

สรุปรายจ่าย
25,600
23,100
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3

จริยธรรมผู้เรียน
กิจกรรมบันทึกเยาวชนคนดี

4

4

กิจกรรมเด็กดีศรีซางตาครู้ส

4

4,700

4,700

5

กิจกรรมเชิดชูเกียรติคิดส์ดีทาดี

4

7,000

7,000

6

กิจกรรมอบรมผูเ้ รียนเรื่อง

4

7,700

7,700

32,000

13,000 19,000

เพศศาสตร์ศกึ ษา
7

กิจกรรมส่งเสริมพัฒนา

4

30,500

30,500

8

การสอนจริยธรรม
กิจกรรมพัฒนาสื่อการสอน

4

10,400

10,400

4

70,800

70,800

จริยธรรม
9

โครงการเยาวชนรุ่นใหม่
หัวใจคุณธรรม

รวม
5.1.5 แผนงานหน่วยงาน

192,800 19,000
211,800
งานส่งเสริมอัตลักษณ์และสังคมสงเคราะห์ ฝ่ายจิตตาภิบาล
สรุปรายรับ
แผนงาน
ที่
งาน/กิจกรรม/โครงการ
ตาม
สรุปรายจ่าย
จากโรงเรียน จากที่
รวม
มาตรฐาน
อื่น
1,600
1 กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริม
4
1,600
อัตลักษณ์
12,800
2 กิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้าน
4
12,800
อัตลักษณ์และจิตสาธารณะ
2,200
3 กิจกรรมชุมนุมจิตอาสา
4
2,200
6,800
4 กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์
4
6,800
139,640
5 โครงการรักรับใช้ร่วมใจอาสา
4
109,640 30,000
627,500
6 โครงการทุนการศึกษา
4
617,500 10,000
เยาวชนมรดกของแผ่นดิน
รวม

750,540

40,000

790,540

ลงชื่อ...................................................ผู้รับรอง
(นางสมลักษณ์ บุญเพชร)
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายจิตตาภิบาล
แผนปฏิบัติการประจาปี 2559
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ลาดับที่ 1 แผนงานหน่วยงาน งานอภิบาล
แผนงานตามโครงสร้าง
ฝ่ายจิตตาภิบาล
แผนงานตามมาตรฐาน
 แผนงานด้านคุณภาพผูเ้ รียน
 แผนงานด้านการจัดการศึกษา
 แผนงานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
 แผนงานด้านอัตลักษณ์ (จิตตาภิบาล)
 แผนงานด้านมาตรการส่งเสริม
ผู้รับผิดชอบ
นางสมลักษณ์ บุญเพชร
ตอบสนอง
พันธกิจที่ 5 ยุทธศาสตร์ที่ 6 กลยุทธ์ที่ ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา EDBA : มาตรฐานที่ 16 ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ หลักที่ 16.1 , 16.2 ร่วม ....
ประเด็นการพิจารณา/เกณฑ์ย่อยที่ หลัก..................ร่วม....................
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน : มาตรฐานที่...........ตัวบ่งชี้หลักที่............ร่วม.................
เกณฑ์ที่......................................................................................................
วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย
วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้สถานศึกษามีการดาเนินกิจกรรม
มิสซา เปิด/ปิดปีการศึกษา
2. เพื่อให้สถานศึกษามีการดาเนินกิจกรรม
มิสซาศุกร์ตน้ เดือน
3. เพื่อให้สถานศึกษามีการดาเนินกิจกรรม
มิสซาฉลองพระคริสตกายา
4. เพื่อให้สถานศึกษามีการดาเนินกิจกรรม
มิสซาฉลองศาสนนามโรงเรียน
5. เพื่อให้สถานศึกษามีการดาเนินกิจกรรม
เตรียมตัวเพื่อรับศีลมหาสนิทและศีลกาลัง
6. เพื่อให้สถานศึกษามีการดาเนินกิจกรรม
อบรมครูคาทอลิก
7. เพื่อให้สถานศึกษามีการดาเนินกิจกรรม
เข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจครูคาทอลิก
8. เพื่อให้สถานศึกษามีการดาเนินกิจกรรม
แสวงบุญครูคาทอลิก
9. เพื่อให้สถานศึกษามีการดาเนินกิจกรรม
เข้า เงียบฟื้นฟูจิตใจผู้เรียนคาทอลิก
แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. ขั้นวางแผน

1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดกิจกรรม
1.2 ประชุมคณะทางานกรรมการจัดกิจกรรม
1.3 ประชุมชี้แจงการดาเนินการจัดกิจกรรม
1.4 ศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการ
การจัดกิจกรรม
1.5 จัดทาคาสั่งการจัดกิจกรรมทั้งภายใน
และภายนอก
1.6 จัดทาเอกสารทีเ่ กี่ยวข้องกับการจัด
กิจกรรม

พ.ค. 59
พ.ค. 59
พ.ค. 59
พ.ค. 59
พ.ค. 59
พ.ค. 59
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ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

10. เพื่อให้เงียบฟื้นฟูจิตใจมีการดาเนิน
กิจกรรม แสวงบุญผู้เรียนคาทอลิก
11. เพื่อให้เงียบฟื้นฟูจิตใจมีการดาเนิน
กิจกรรมสอนคาสอนผู้เรียนคาทอลิกใน
ตอนเช้า
12. เพื่อให้เงียบฟื้นฟูจิตใจมีการดาเนิน
กิจกรรมส่งเสริมกระแสเรียก
13. เพื่อให้ผเู้ รียนมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามอัตลักษณ์การศึกษา
คาทอลิก (16.1)
14. เพื่อให้สถานศึกษามีกระบวนการ
ดาเนินการและจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ด้านอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก (16.2)

เป้าหมายเชิงปริมาณ

ครูผู้สอนจานวน 67คน
ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ผู้เรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 จานวน 1,070 คน
เป้าหมายเชิงคุณภาพ

1. สถานศึกษามีการดาเนินกิจกรรมมิสซา
เปิด/ปิด ปีการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
2. สถานศึกษามีการดาเนินกิจกรรมมิสซา
ศุกร์ต้นเดือนอย่างมีประสิทธิภาพ
3. สถานศึกษามีการดาเนินกิจกรรมมิสซา
ฉลองพระคริสตกายาอย่างมีคณ
ุ ภาพ
4. สถานศึกษามีการดาเนินกิจกรรมมิสซา
ฉลองศาสนนามอย่างมีคณ
ุ ภาพ
5. สถานศึกษามีการดาเนินกิจกรรมเตรียม
แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

2. ขั้นดาเนินการ (ภาระงานประจา/ภาระงาน
ร่วม/โครงการ)
2.1 ภาระงานประจา

1)กิจกรรมมิสซาเปิด/ปิดปีการศึกษา
2)กิจกรรมมิสซาศุกร์ตน้ เดือน
3)กิจกรรมมิสซาฉลองพระคริสตกายา
4)กิจกรรมมิสซาฉลองศาสนนามโรงเรียน
5)กิจกรรมเตรียมตัวเพื่อรับศีลมหาสนิทและ
ศีลกาลัง
6)กิจกรรมอบรมครูคาทอลิก
7)กิจกรรมฟืน้ ฟูจิตใจครูคาทอลิก
8)กิจกรรมฟืน้ ฟูจิตใจผู้เรียนคาทอลิก
9)กิจกรรมสอนคาสอนผู้เรียนคาทอลิก
ในตอนเช้า
10)กิจกรรมส่งเสริมกระแสเรียก

ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
มิ.ย. 59
ก.ย. 59
เม.ย. 60
ตลอดปีการศึกษา
ต.ค. 59
ต.ค. 59
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
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ตัวเพื่อรับศีลมหาสนิทและศีลกาลังอย่างมี
คุณภาพ
6. สถานศึกษามีการดาเนินกิจกรรมอบรม
ครูคาทอลิกในเรื่องอย่างมีประสิทธิภาพ
7. สถานศึกษามีการดาเนินกิจกรรม
ฟื้นฟูจิตใจครูคาทอลิกอย่างมี
ประสิทธิภาพ
8. สถานศึกษามีการดาเนินกิจกรรม
ฟื้นฟูจิตใจผูเ้ รียนคาทอลิกอย่าง
มีประสิทธิภาพ
9. สถานศึกษามีการดาเนินกิจกรรมสอน
คาสอนผู้เรียนคาทอลิกในตอนเช้า
อย่างมีคุณภาพ
10. สถานศึกษามีการดาเนินกิจกรรม
ส่งเสริม กระแสเรียกอย่างมีประสิทธิภาพ
11. ผู้เรียนทุกคนมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามอัตลักษณ์การศึกษา
คาทอลิก
12. สถานศึกษามีกระบวนการดาเนินการ
และจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพด้านอัต
ลักษณ์การศึกษาคาทอลิกอย่างมี
ประสิทธิภาพ

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

2.2 ภาระงานตาม ตบช/เกณฑ์ (ใบงานที่ 2)
1.ผู้เรียนมีคณ
ุ ลักษณะอันพึงประสงค์ตาม
อัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก(16.1)
2. สถานศึกษามีกระบวนการดาเนินการ
และจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ด้านอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิกเรียนมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามอัตลักษณ์
การศึกษาคาทอลิก(16.2)

2.3 ภาระงานร่วม (ใบงานที่ 5)
2.4 โครงการ (ใบงานที่ 6)
2.5 โครงการตามแผนพัฒนาฯ
3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล

3.1 ตรวจสอบ ติดตามการดาเนินงานตาม
แผนงาน
3.2 ปรับปรุงแก้ไข การดาเนินงานที่ยงั ไม่
สมบูรณ์
3.3 ประเมินผลการจัดกิจกรรม

ทุกครั้งเมื่อสิ้นสุด
กิจกรรม

มี.ค. 60

4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา
ตัวชีว้ ัดความสาเร็จ

1.ครูผู้สอนและผู้เรียนร้อยละ 88 ร่วม
กิจกรรมมิสซาเปิด/ปิดปีการศึกษา
2.ครูผู้สอนและผู้เรียนคาทอลิกร้อยละ 88
ร่วมกิจกรรมมิสซาศุกร์ตน้ เดือน
3.ผู้เรียนคาทอลิกร้อยละ 88 ร่วม
แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

4.1 สรุปผลการปฏิบัติกจิ กรรม
4.2 จัดทารายงานผลการดาเนินงานของ
หน่วยงาน
4.3 นาผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนา
ในปีการศึกษาต่อไป

มี.ค. 60
มี.ค. 60
มี.ค. 60
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วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)

กิจกรรมมิสซาฉลองพระคริสตกายา
4.ครูผู้สอนและผู้เรียนร้อยละ 88 ร่วม
กิจกรรมมิสซาฉลองศาสนนามโรงเรียน
5.ผู้เรียนคาทอลิกร้อยละ 88 ร่วม
กิจกรรมเตรียมตัวเพื่อรับศีลมหาสนิทและ
ศีลกาลัง
6.ครูคาทอลิกร้อยละ 88 ร่วมกิจกรรม
อบรมครูคาทอลิก
7.ครูคาทอลิกร้อยละ 88 ร่วมกิจกรรม
ฟื้นฟูจิตใจครูคาทอลิก
8.ผู้เรียนคาทอลิกร้อยละ 88 ร่วมกิจกรรม
ฟื้นฟูจิตใจผูเ้ รียนคาทอลิก
9. ผู้เรียนคาทอลิกร้อยละ 88 เรียนคาสอน
ในตอนเช้า
10. ผู้เรียนคาทอลิกร้อยละ 88 ร่วม
กิจกรรมส่งเสริมกระแสเรียก
11. ร้อยละ 88 ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก
(16.1)
12.ร้อยละ 88 สถานศึกษามีกระบวนการ
ดาเนินการและจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ด้านอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก (16.2)

เครื่องมือการติดตาม/ประเมินผล

- แบบประเมินการเข้าร่วมิจกรรม
- แบบสรุปการประเมินเข้าร่วมกิจกรรม
- รายงานสรุปผลการดาเนินงานตาม
กิจกรรม

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559
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แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่ายหน่วยงาน
6.1.1 แผนงานหน่วยงาน งานอภิบาล
ฝ่ายจิตตาภิบาล
แผนงาน
ลาดับ
รายการ
ตาม
ที่
มาตรฐาน
1. กิจกรรมมิสซาเปิด/ปิดปีการศึกษา
4
2. กิจกรรมมิสซาศุกร์ตน้ เดือน
4
3. กิจกรรมมิสซาฉลองพระคริสตกายา
4
4. กิจกรรมมิสซาฉลองศาสนนามโรงเรียน
4
5. กิจกรรมเตรียมตัวเพื่อรับศีลมหาสนิทและศีล
4
กาลัง
6. กิจกรรมอบรมครูคาทอลิก
4
7. กิจกรรมเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจครูคาทอลิก
4
8. กิจกรรมฟืน้ ฟูจติ ใจผู้เรียนคาทอลิก
4
9. กิจกรรมสอนคาสอนผู้เรียนคาทอลิกในตอนเช้า
4
10. กิจกรรมส่งเสริมกระแสเรียก
4

รวมประมาณการค่าใช้จา่ ย
(สามแสนห้าหมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน)

จานวนเงิน

ประเภท
ส.ต. งบประมาณ

บาท
19,400

-

ดาเนินการ

5,000
6,300

-

ดาเนินการ
ดาเนินการ

26,700
54,700

-

ดาเนินการ
ดาเนินการ

44,500

-

พัฒนา

87,000
30,000

-

พัฒนา
พัฒนา

56,600
20,200

-

ดาเนินการ
ดาเนินการ

350,400

-

สรุปประเภทงบประมาณ

 ดาเนินการ 188,900 บาท

 งบลงทุน-.บาท

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

 งบพัฒนา 161,500 บาท
ลงชื่อ..........................................................
(นางสมลักษณ์ บุญเพชร)
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายจิตตาภิบาล

ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ.........................................................
(เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ)์
ผู้อานวยการ
แผนปฏิบัติการประจาปี 2559
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แบบแสดงประมาณค่าใช้จ่ายงาน/กิจกรรม
7.1.1.1 งาน/กิจกรรม มิสซาเปิด/ปิดปีการศึกษา
แผนงานตามมาตรฐานที่ 1  2 3 4 5 
แผนงานหน่วยงาน งานอภิบาล
ฝ่าย จิตตาภิบาล
ประมาณการงบประมาณ
งบประมาณ
รายการ
ปี 2559
2560
2561
2562
รายรับ
-จากโรงเรียน
19,400
19,800
20,200
20,600
รวม
19,400
19,800
20,200
20,600
รายจ่าย
1. ค่าวัสดุ

-ค่าดอกไม้ /พวงมาลัย

8,400

8,800

9,200

9,600

2,000

2,000

2,000

2,000

8,000

8,000

8,000

8,000

1,000

1,000

1,000

1,000

19,400

19,800

20,200

20,600

2. ค่าใช้สอย

-ของถวายในพิธีมิสซาเปิด – ปิด ปีการศึกษา
3. ค่าตอบแทน

-ค่าตอบแทนพระสงฆ์ประธานในพิธีมิสซาเปิด-ปิด
ปีการศึกษา
-ค่าตอบแทนนักดนตรี
4. ค่าพาหนะ
5. ค่าครุภัณฑ์
รวม

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

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

ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ.........................................................
(เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ)์
ผู้อานวยการ

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559
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แบบแสดงประมาณค่าใช้จ่ายงาน/กิจกรรม
7.1.1.2 งาน/กิจกรรม มิสซาศุกร์ต้นเดือน
แผนงานตามมาตรฐานที่ 1  2 3 4 5 
แผนงานหน่วยงาน งานอภิบาล
ฝ่าย จิตตาภิบาล
ประมาณการงบประมาณ
งบประมาณ
รายการ
ปี 2559
2560
2561
2562
รายรับ
-จากโรงเรียน
5,000
5,000
5,000
5,000
รวม
5,000
5,000
5,000
5,000
รายจ่าย
1. ค่าวัสดุ
2. ค่าใช้สอย
3. ค่าตอบแทน

-ค่าตอบแทนพระสงฆ์ประธานในพิธีมิสซาตลอด
ปีการศึกษา

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

4. ค่าพาหนะ
5. ค่าครุภัณฑ์
-

รวม
ลงชื่อ..........................................................
(นางสมลักษณ์ บุญเพชร)
ผู้เสนองาน

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

ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ.........................................................
(เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ)์
ผู้อานวยการ

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559
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แบบแสดงประมาณค่าใช้จ่ายงาน/กิจกรรม
7.1.1.3 งาน/กิจกรรม มิสซาฉลองพระคริสตกายา
แผนงานตามมาตรฐานที่ 1  2 3 4 5 
แผนงานหน่วยงาน งานอภิบาล
ฝ่าย จิตตาภิบาล
ประมาณการงบประมาณ
งบประมาณ
รายการ
ปี 2559
2560
2561
2562
รายรับ
-จากโรงเรียน
6,300
6,300
6,300
6,300
รวม
6,300
6,800
7,300
7,800
รายจ่าย
1. ค่าวัสดุ

-อุปกรณ์การแสดง
- ดอกไม้/ จัดพลับพลา

1,300
3,000

1,400
3,200

1,500
3,400

1,600
3,600

600
1,100

700
1,200

800
1,300

900
1,400

300

300

300

300

6,300

6,800

7,300

7,800

2. ค่าใช้สอย

-ค่าอาหาร เครื่องดื่ม
-เครื่องสาอาง
3. ค่าตอบแทน

-ค่าซักรีดเสื้อผ้า
4. ค่าพาหนะ
5. ค่าครุภัณฑ์
-

รวม
ลงชื่อ..........................................................
(นางสาวปรียานุช รุจิพชื )
ผู้เสนองาน

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

ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ.........................................................
(เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ)์
ผู้อานวยการ
แผนปฏิบัติการประจาปี 2559
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แบบแสดงประมาณค่าใช้จ่ายงาน/กิจกรรม
7.1.1.4 งาน/กิจกรรม มิสซาฉลองศาสนนามโรงเรียน
แผนงานตามมาตรฐานที่ 1  2 3 4 5 
แผนงานหน่วยงาน งานอภิบาล
ฝ่าย จิตตาภิบาล
ประมาณการงบประมาณ
งบประมาณ
รายการ
ปี 2559
2560
2561
2562
รายรับ
-จากโรงเรียน
26,700
27,900
29,100
30,300
รวม
26,700
27,900
29,100
30,300
รายจ่าย
1. ค่าวัสดุ

-ค่าดอกไม้/พวงมาลัย
-ค่าอุปกรณ์ตกแต่งบอร์ดเวที

7,000
600

7,500
700

8,000
800

8,500
900

1,100
15,500

1,200
16,000

1,300
16,500

1,400
17,000

2,000
500

2,000
500

2,000
500

2,000
500

26,700

27,900

29,100

30,300

2. ค่าใช้สอย

-ค่าของถวาย
-ค่าอาหาร เครื่องดื่ม
3. ค่าตอบแทน

-ค่าตอบแทนพระสงฆ์ประธานในพิธีมิสซา
-ค่าตอบแทนนักดนตรี
4. ค่าพาหนะ
5. ค่าครุภัณฑ์
-

รวม

ลงชื่อ..........................................................
ลงชื่อ..........................................................
(นางสมลักษณ์ บุญเพชร)
(นางสมลักษณ์ บุญเพชร)
ผูเ้ สนองาน
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายจิตตาภิบาล
ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ.........................................................
(เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ)์
ผู้อานวยการ
แผนปฏิบัติการประจาปี 2559
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แบบแสดงประมาณค่าใช้จ่ายงาน/กิจกรรม
7.1.1.5 งาน/กิจกรรม เตรียมตัวเพื่อรับศีลมหาสนิทและศีลกาลัง
แผนงานตามมาตรฐานที่ 1  2 3 4 5 
แผนงานหน่วยงาน งานอภิบาล
ฝ่าย จิตตาภิบาล
ประมาณการงบประมาณ
งบประมาณ
รายการ
ปี 2559
2560
2561
2562
รายรับ
-จากโรงเรียน
54,700
57,400
60,100
62,800
รวม
54,700
57,400
60,100
62,800
รายจ่าย
1. ค่าวัสดุ

-ค่าเข็มที่ระลึกและใบประกาศรับศีลศักดิ์สทิ ธิ์

700

800

900

1,000

52,500
500

55,000
600

57,500
700

60,000
800

1,000

1,000

1,000

1,000

54,700

57,400

60,100

62,800

2. ค่าใช้สอย

-ค่าอาหาร เครื่องดื่ม อาหารว่าง (ภาคฤดูร้อน )
-ค่าเบล็ดเตล็ด
3. ค่าตอบแทน
4. ค่าพาหนะ

-ค่าน้ามันรถไปร่วมกิจกรรม
5. ค่าครุภัณฑ์
-

รวม

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

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

ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ.........................................................
(เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ)์
ผู้อานวยการ
แผนปฏิบัติการประจาปี 2559
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แบบแสดงประมาณค่าใช้จ่ายงาน/กิจกรรม
7.1.1.6 งาน/กิจกรรม อบรมครูคาทอลิก
แผนงานตามมาตรฐานที่ 1  2 3 4 5 
แผนงานหน่วยงาน งานอภิบาล
ฝ่าย จิตตาภิบาล
ประมาณการงบประมาณ
งบประมาณ
รายการ
ปี 2559
2560
2561
2562
รายรับ
-จากโรงเรียน
44,500
45,000
45,500
46,000
รวม
44,500
45,000
45,500
46,000
รายจ่าย
1. ค่าวัสดุ
2. ค่าใช้สอย
-ค่าลงทะเบียน
40,000
40,000
40,000
40,000
3. ค่าตอบแทน
4. ค่าพาหนะ
ค่าน้ามันรถพาครูไปอบรม
4,500
5,000
5,500
6,000
5. ค่าครุภัณฑ์
-

รวม

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

44,500

45,000

45,500

46,000

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

ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ.........................................................
(เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ)์
ผู้อานวยการ

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559
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แบบแสดงประมาณค่าใช้จ่ายงาน/กิจกรรม
7.1.1.7 งาน/กิจกรรม ฟื้นฟูจติ ใจครูคาทอลิก
แผนงานตามมาตรฐานที่ 1  2 3 4 5 
แผนงานหน่วยงาน งานอภิบาล
ฝ่าย จิตตาภิบาล
ประมาณการงบประมาณ
งบประมาณ
รายการ
ปี 2559
2560
2561
2562
รายรับ
-จากโรงเรียน
87,000
92,000
95,000
98,000
รวม
87,000
92,000
95,000
98,000
รายจ่าย
1. ค่าวัสดุ
2. ค่าใช้สอย
-ค่าลงทะเบียน
19,000
19,000
19,000
19,000
-ค่าอาหารและที่พัก
32,000
33,500
35,000
36,500
-ค่าเบ็ดเตล็ด
10,000
10,000
10,000
10,000
3. ค่าตอบแทน
-ค่าวิทยากร
5,000
6,000
7,000
8,000
-ค่าทาบุญ
8,000
10,000
10,000
10,000
4. ค่าพาหนะ
-ค่าน้ามันรถพาครูไปอบรม
13,000
13,500
14,000
14,500
5. ค่าครุภัณฑ์
-

รวม

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

87,000

92,000

95,000

98,000

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

ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ.........................................................
(เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ)์
ผู้อานวยการ
แผนปฏิบัติการประจาปี 2559
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แบบแสดงประมาณค่าใช้จ่ายงาน/กิจกรรม
7.1.1.8 งาน/กิจกรรม ฟื้นฟูจติ ใจผู้เรียนคาทอลิก
แผนงานตามมาตรฐานที่ 1  2 3 4 5 
แผนงานหน่วยงาน งานอภิบาล
ฝ่าย จิตตาภิบาล
ประมาณการงบประมาณ
งบประมาณ
รายการ
ปี 2559
2560
2561
2562
รายรับ
-จากโรงเรียน
30,000
32,700
35,800
38,700
รวม
30,000
32,700
35,800
38,700
รายจ่าย
1. ค่าวัสดุ
-ค่าอุปกรณ์การจัดกิจกรรม
2,000
2,200
2,400
2,600
2. ค่าใช้สอย
-ค่าที่พักและอาหาร
15,000
16,000
17,000
18,000
-ค่าเบ็ดเตล็ด
1,000
1,200
1,400
1,600
3. ค่าตอบแทน
-ค่าทาบุญ/บารุงสถานที่
5,000
5,000
5,000
5,000
-ค่าตอบแทนวิทยากร
2,000
3,000
4,000
5,000
4. ค่าพาหนะ
-ค่าน้ามันรถและค่าเช่ารถ
5,000
5,500
6,000
6,500
5. ค่าครุภัณฑ์
-

รวม
ลงชื่อ............................................ ..............
(นางสมลักษณ์ บุญเพชร)
ผู้เสนองาน

30,000

32,700

35,800

38,700

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

ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ.........................................................
(เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ)์
ผู้อานวยการ

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559
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แบบแสดงประมาณค่าใช้จ่ายงาน/กิจกรรม
7.1.1.9 งาน/กิจกรรม สอนคาสอนผู้เรียนคาทอลิกในตอนเช้า
แผนงานตามมาตรฐานที่ 1  2 3 4 5 
แผนงานหน่วยงาน งานอภิบาล
ฝ่าย จิตตาภิบาล
ประมาณการงบประมาณ
งบประมาณ
รายการ
ปี 2559
2560
2561
2562
รายรับ
-จากโรงเรียน
56,600
57,200
57,800
58,400
รวม
รายจ่าย
1. ค่าวัสดุ
-ค่าสื่อคาสอนวีดีทัศน์
-ค่าอุปกรณ์จัดทาเอกสาร
2. ค่าใช้สอย
3. ค่าตอบแทน
-ค่าตอบแทนครูคาสอน
-ค่าวิทยฐานะ
4. ค่าพาหนะ
5. ค่าครุภัณฑ์
-ค่าลาโพงขยายเสียง
รวม

56,600

57,200

57,800

58,400

5,500
2,100

11,000
2,200

11,500
2,300

12,000
2,400

14,000
30,000

14,000
30,000

14,000
30,000

14,000
30,000

5,000
56,600

57,200

57,800

58,400

ลงชื่อ..........................................................
ลงชื่อ..........................................................
(นางสมลักษณ์ บุญเพชร)
(นางสมลักษณ์ บุญเพชร)
ผู้เสนองาน
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายจิตตาภิบาล
ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ.........................................................
(เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ)์
ผู้อานวยการ

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559
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แบบแสดงประมาณค่าใช้จ่ายงาน/กิจกรรม
7.1.1.10 งาน/กิจกรรม ส่งเสริมกระแสเรียก
แผนงานตามมาตรฐานที่ 1  2 3 4 5 
แผนงานหน่วยงาน งานอภิบาล
ฝ่าย จิตตาภิบาล
ประมาณการงบประมาณ
งบประมาณ
รายการ
ปี 2559
2560
2561
2562
รายรับ
-จากโรงเรียน
20,200
20,400
20,600
20,800
รวม
20,200
20,400
20,600
20,800
รายจ่าย
1. ค่าวัสดุ
2. ค่าใช้สอย
-ค่าลงทะเบียน
15,000
15,000
15,000
15,000
3. ค่าตอบแทน
4. ค่าพาหนะ
-ค่าพาหนะ
5,200
5,400
5,600
5,800
5. ค่าครุภัณฑ์
รวม
20,200
20,400
20,600
20,800
ลงชื่อ..........................................................
(นางสมลักษณ์ บุญเพชร)
ผู้เสนองาน

ลงชื่อ..........................................................
(นางสมลักษณ์ บุญเพชร)
ผูช้ ่วยผู้อานวยการฝ่ายจิตตาภิบาล

ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ.........................................................
(เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ)์
ผู้อานวยการ

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559
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ลาดับที่ 2 แผนงานหน่วยงาน งานแพร่ธรรม
แผนงานตามโครงสร้าง ฝ่ายจิตตาภิบาล
แผนงานตามมาตรฐาน
 แผนงานด้านคุณภาพผูเ้ รียน
 แผนงานด้านการจัดการศึกษา
 แผนงานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
 แผนงานด้านอัตลักษณ์ (จิตตาภิบาล)
 แผนงานด้านมาตรการส่งเสริม
ผู้รับผิดชอบ
นางสาวปรียานุช รุจิพืช
ตอบสนอง
พันธกิจที่ 5 ยุทธศาสตร์ที่ 6 กลยุทธ์ที่ ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา EDBA : มาตรฐานที่ 16 ตัวบ่งชี้/เกณฑ์หลักที่ - ร่วม 16.2
ประเด็นการพิจารณา/เกณฑ์ย่อยที่ หลัก..................ร่วม....................
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน : มาตรฐานที่...........ตัวบ่งชี้หลักที่............ร่วม...................
เกณฑ์ที่........................................................................................................
วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย
วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้สถานศึกษารู้สภาพ ปัญหา และ
ความต้องการงานแพร่ธรรม
2. เพื่อให้สถานศึกษามีการดาเนินกิจกรรม
อบรมครูยุวธรรมทูต
3. เพื่อให้สถานศึกษามีการดาเนินกิจกรรม
อบรมผู้เรียนยุวธรรมทูต
4. เพื่อให้สถานศึกษามีการดาเนินกิจกรรม
ชุมนุมยุวธรรมฑูต
5. เพื่อใสถานศึกษาห้มกี ารดาเนินกิจกรรม
พระวาจาสู่ชีวิต
6. เพื่อให้สถานศึกษามีการดาเนินกิจกรรม
จัดทาหลักสูตรและแผนการเรียนวิชา
คริสตศาสนา
7. เพื่อให้สถานศึกษามีการดาเนินกิจกรรม
ส่งเสริมพัฒนาและอบรมครูผู้สอนคริสต์
ศาสนา
8. เพื่อให้สถานศึกษามีการดาเนินกิจกรรม
จัดบรรยากาศคาทอลิก
แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. ขั้นวางแผน

1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดกิจกรรม
1.2 ประชุมคณะทางานกรรมการจัดกิจกรรม
1.3 ประชุมชี้แจงการดาเนินการจัดกิจกรรม
1.4 ศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการ
การจัดกิจกรรม
1.5 จัดทาคาสั่งการจัดกิจกรรมทั้งภายในและ
ภายนอก
1.6 จัดทาเอกสารทีเ่ กี่ยวข้องกับการจัด
กิจกรรม

พ.ค. 59
พ.ค. 59
พ.ค. 59
พ.ค. 59
พ.ค. 59
พ.ค. 59
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วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

9. เพื่อให้สถานศึกษามีการดาเนินกิจกรรม
สมโภชนักบุญเปโตรและนักบุญเปาโล
อัครสาวก
10. เพื่อให้สถานศึกษามีการดาเนิน
กิจกรรมสมโภชแม่พระรับ
11. เพื่อให้สถานศึกษามีการดาเนิน
กิจกรรมงานวันพระคัมภีร์
12. เพื่อให้สถานศึกษามีการดาเนิน
กิจกรรมฉลองพระคริสตสมภพ
13. เพื่อให้สถานศึกษามีการดาเนิน
กิจกรรมฉลองศาสนนามคุณพ่อ/มาเซอร์
14. เพื่อให้สถานศึกษามีการดาเนิน
กิจกรรมงานฉลองอื่นๆ

เป้าหมายเชิงปริมาณ

ครูผู้สอนจานวน 67คน
ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ผู้เรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 จานวน 1,070 คน

2. ขั้นดาเนินการ (ภาระงานประจา/ภาระงาน
ร่วม/โครงการ)
2.1 ภาระงานประจา

1)กิจกรรมอบรมครูยุวธรรมทูต
2)กิจกรรมอบรมผูเ้ รียนยุวธรรมทูต
3)กิจกรรมชุมนุมยุวธรรมทูต
4)กิจกรรมพระวาจาสู่ชีวิต
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
5)กิจกรรมจัดทาหลักสูตรและแผนการเรียน
1.สถานศึกษา มีการดาเนินกิจกรรมอบรม วิชาคริสต์ศาสนา
ครูยุวธรรมทูตอย่างมีคณ
ุ ภาพ
6)กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาและอบรมครูผู้สอน
2.สถานศึกษา มีการดาเนินกิจกรรมอบรม คริสต์ศาสนา
ผู้เรียนยุวธรรมทูตอย่างมีคณ
ุ ภาพ
7)กิจกรรมจัดบรรยากาศคาทอลิก
3. สถานศึกษามีการดาเนินกิจกรรมชุมนุม 8)กิจกรรมสมโภชนักบุญเปโตรและนักบุญ
ยุวธรรมทูตอย่างมีประสิทธิภาพ
เปาโลอัครสาวก
4. สถานศึกษามีการดาเนินกิจกรรมพระ 9)กิจกรรมสมโภชแม่พระรับเกียรติยกขึ้น
วาจาสูช่ ีวิตอย่างมีประสิทธิภาพ
สวรรค์
แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
ม.ค. 60
ตลอดปีการศึกษา
เม.ย 59

ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
มิ.ย.59
ส.ค.59
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วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย

5. สถานศึกษามีการดาเนินกิจกรรมจัดทา
หลักสูตรและแผนการเรียนวิชา
คริสตศาสนาอย่างมีคณ
ุ ภาพ
6. สถานศึกษามีการดาเนินกิจกรรม
ส่งเสริมพัฒนาและอบรมครูผู้สอน
คริสต์ศาสนาอย่างมีประสิทธิภาพ
7.สถานศึกษามีการดาเนินกิจกรรมจัด
บรรยากาศคาทอลิกอย่างมีประสิทธิภาพ
8.สถานศึกษามีการดาเนินกิจกรรมสมโภช
นักบุญเปโตรและนักบุญเปาโลอัครสาวก
อย่างมีประสิทธิภาพ
9.สถานศึกษามีการดาเนินกิจกรรมสมโภช
แม่พระรับเกียรติยกขึน้ สวรรค์อย่างมี
ประสิทธิภาพ
10.สถานศึกษามีการดาเนินกิจกรรมงาน
วันพระคัมภีร์ อย่างมีประสิทธิภาพ
11.สถานศึกษามีการดาเนินกิจกรรมฉลอง
พระคริสตสมภพอย่างมีประสิทธิภาพ
12. สถานศึกษามีการดาเนินกิจกรรม
ฉลองศาสนนามคุณพ่อ/มาเซอร์
อย่างมีคุณภาพ
13.สถานศึกษามีการดาเนินกิจกรรมงาน
ฉลองอื่นๆอย่างมีคุณภาพ

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)
ธ.ค.59 กิจกรรมเตรียมตัว
10)กิจกรรมงานวันพระคักิมจภีกรรมเตรี
ร์
ยมตัวเพื่อรับศีลมหาสน
กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

11)กิจกรรมฉลองพระคริสตสมภพ
12)กิจกรรมฉลองศาสนนามคุณพ่อ/มาเซอร์
13)กิจกรรมงานฉลองอื่นๆ
2.2ภาระงานตาม ตบช/เกณฑ์ (ใบงานที่ 2)
2.3 ภาระงานร่วม (ใบงานที่ 5)
1.สถานศึกษามีกระบวนการดาเนินการ
และจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ด้านอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก(16.2)

ธ.ค.59
ธ.ค.59 – ม.ค.60
ตลอดปีการศึกษา

2.4โครงการ (ใบงานที่ 6)
2.5โครงการตามแผนพัฒนาฯ
-

3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล

3.1 ตรวจสอบ ติดตามการดาเนินงานตาม
แผนงาน
3.2 ปรับปรุงแก้ไข การดาเนินงานที่ยงั ไม่
สมบูรณ์
3.3 ประเมินผลการจัดกิจกรรม

ทุกครั้งเมื่อ
สิ้นสุดกิจกรรม

มี.ค.60

4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา
ตัวชี้วัดความสาเร็จ

1.ครูคาทอลิกร้อยละ 88 ร่วมกิจกรรม
อบรมครูยุวธรรมทูต
2.ผู้เรียนคาทอลิกร้อยละ 88 ร่วมกิจกรรม
อบรมผู้เรียนยุวธรรมทูต
3.ผู้เรียนคาทอลิกร้อยละ 88 ร่วมกิจกรรม
แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

4.1 สรุปผลการปฏิบัติกิจกรรมตามแผนงาน
4.2 จัดทารายงานผลการดาเนินงานของ
หน่วยงาน
4.3 นาผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนา
ในปีการศึกษาต่อไป

มี.ค.60
มี.ค. 60
มี.ค. 60
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กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)

ชุมนุมยุวธรรมทูต
4.ผู้เรียนร้อยละ 88 ร่วมกิจกรรมพระวาจา
สู่ชีวิต
5.ครูผู้สอนวิชาคริสตศาสนาร้อยละ 88
ร่วมกิจกรรมจัดทาหลักสูตรและแผนการ
เรียนวิชาคริสตศาสนา
6.ครูผู้สอนวิชาคริสต์ศาสนาร้อยละ 88
ร่วมกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาและอบรม
ครูผู้สอนคริสตศาสนา
7.ครูผู้สอนและผู้เรียนร้อยละ 88
ร่วมกิจกรรมจัดบรรยากาศคาทอลิก
8.ครูผู้สอนและผู้เรียนร้อยละ 88 ร่วม
กิจกรรมสมโภชนักบุญเปโตรและ
นักบุญเปาโลอัครสาวก
9.ครูผู้สอนและผู้เรียนร้อยละ 88 ร่วม
กิจกรรมสมโภชแม่พระรับเกียรติยกขึ้น
สวรรค์
10.ครูผู้สอนและผู้เรียนร้อยละ 88 ร่วม
กิจกรรมงานวันพระคัมภีร์
11.ครูผู้สอนและผู้เรียนร้อยละ 88 ร่วม
กิจกรรมฉลองพระคริสตสมภพ
12.ครูผู้สอนและผู้เรียนร้อยละ 88 ร่วม
กิจกรรมฉลองศาสนนามคุณพ่อ/มาเซอร์
13.ครูผู้สอนและผู้เรียนร้อยละ 88 ร่วม
กิจกรรมงานฉลองอื่นๆ
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วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)

เครื่องมือการติดตาม/ประเมินผล
- แบบประเมินการเข้าร่วมิจกรรม
- แบบสรุปการประเมินเข้าร่วมกิจกรรม
- รายงานสรุปผลการดาเนินงานตาม
กิจกรรม
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แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่ายหน่วยงาน
6.1.2 แผนงานหน่วยงาน งานแพร่ธรรม
ฝ่ายจิตตาภิบาล
แผนงาน
จานวนเงิน
ลาดับ
ประเภท
รายการ
ตาม
ที่
บาท ส.ต. งบประมาณ
มาตรฐาน
1. กิจกรรมอบรมครูยุวธรรมทูต
4
3,500 พัฒนา
2. กิจกรรมอบรมผูเ้ รียนยุวธรรมทูต
12,500 พัฒนา
4
3. กิจกรรมชุมนุมยุวธรรมทูต
6,300 ดาเนินการ
4
4. กิจกรรมพระวาจาสู่ชีวิต
11,200 4
ดาเนินการ
5. กิจกรรมจัดทาหลักสูตรและแผนการเรียนวิชา
4,700 4
ดาเนินการ
คริสตศาสนา
6. กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาและอบรมครูผู้สอน
21,000 4
ดาเนินการ
คริสตศาสนา
7. กิจกรรมจัดาเนินการดบรรยากาศคาทอลิก
21,000 4
ดาเนินการ
8. กิจกรรมสมโภชนักบุญเปโตรและนักบุญเปาโล
11,300 4
ดาเนินการ
อัครสาวก
9. กิจกรรมสมโภชแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์
11,800 4
ดาเนินการ
10. กิจกรรมงานวันพระคัมภีร์
10,700 4
ดาเนินการ
11. กิจกรรมฉลองพระคริสตสมภพ
20,400 4
ดาเนินการ
12. กิจกรรมฉลองศาสนนามคุณพ่อ/มาเซอร์
58,100 4
ดาเนินการ
13. กิจกรรมงานฉลองอื่นๆ
12,000 4
ดาเนินการ
รวมประมาณการค่าใช้จา่ ย
204,500 (สองแสนสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน)
สรุปประเภทงบประมาณ

 ดาเนินการ 188,500บาท

 งบลงทุน-บาท

ลงชื่อ......................................................
(นางสาวปรียานุช รุจิพชื )
ผู้เสนองาน

 งบพัฒนา 16,000 บาท
ลงชื่อ..........................................................
(นางสมลักษณ์ บุญเพชร)
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายจิตตาภิบาล

ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ.........................................................
(เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ)์
ผู้อานวยการ
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แบบแสดงประมาณค่าใช้จ่ายงาน/กิจกรรม
7.1.2.1 งาน/กิจกรรม อบรมครูยุวธรรมทูต
แผนงานตามมาตรฐานที่ 1  2 3 4 5 
แผนงานหน่วยงาน งานแพร่ธรรม ฝ่าย จิตตาภิบาล
ประมาณการงบประมาณ
งบประมาณ
รายการ
ปี 2559
2560
2561
2562
รายรับ
-จากโรงเรียน
3,500
4,000
4,500
5,000
รวม
3,500
4,000
4,500
5,000
รายจ่าย
1. ค่าวัสดุ
2. ค่าใช้สอย
-ค่าลงทะเบียน
2,500
3,000
3,500
4,000
3. ค่าตอบแทน
4. ค่าพาหนะ
-ค่าพาหนะ
1,000
1,000
1,000
1,000
5. ค่าครุภัณฑ์
รวม
3,500
4,000
4,500
5,000

ลงชื่อ..........................................................
(นางสาวกรกช กิจบารุง)
ผู้เสนองาน

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

ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ.........................................................
(เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ)์
ผู้อานวยการ
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แบบแสดงประมาณค่าใช้จ่ายงาน/กิจกรรม
7.1.2.2 งาน/กิจกรรม อบรมผู้เรียนยุวธรรมทูต
แผนงานตามมาตรฐานที่ 1  2 3 4 5 
แผนงานหน่วยงาน งานแพร่ธรรม ฝ่าย จิตตาภิบาล
ประมาณการงบประมาณ
งบประมาณ
รายการ
ปี 2559
2560
2561
2562
รายรับ
-จากโรงเรียน
12,500
13,000
13,500
14,000
รวม
12,500
13,000
13,500
14,000
รายจ่าย
1. ค่าวัสดุ
2. ค่าใช้สอย
-ค่าลงทะเบียน
10,500
11,000
11,500
12,000
3. ค่าตอบแทน
4. ค่าพาหนะ
-ค่าพาหนะ
2,000
2,000
2,000
2,000
5. ค่าครุภัณฑ์
รวม
12,500
13,000
13,500
14,000

ลงชื่อ..........................................................
(นางสาวกรกช กิจบารุง)
ผู้เสนองาน

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

ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ.........................................................
(เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ)์
ผู้อานวยการ

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา

72

แบบแสดงประมาณค่าใช้จ่ายงาน/กิจกรรม
7.1.2.3 งาน/กิจกรรม ชุมนุมยุวธรรมทูต
แผนงานตามมาตรฐานที่ 1  2 3 4 5 
แผนงานหน่วยงาน งานแพร่ธรรม ฝ่าย จิตตาภิบาล
ประมาณการงบประมาณ
งบประมาณ
รายการ
ปี 2559
2560
2561
2562
รายรับ
-จากโรงเรียน
6,300
6,600
6,900
7,200
รวม
รายจ่าย
1. ค่าวัสดุ
-ค่าอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม/ค่าเข็มที่ระลึก
2. ค่าใช้สอย
-ค่าอาหาร
-ค่าเบ็ดเตล็ด
3. ค่าตอบแทน
4. ค่าพาหนะ
-ค่าพาหนะ
5. ค่าครุภัณฑ์
รวม
ลงชื่อ..........................................................
(นางสาวกรกช กิจบารุง)
ผู้เสนองาน

6,300

6,600

6,900

7,200

900

1,000

1,100

1,200

3,100
300

3,200
400

3,300
500

3,400
600

2,000

2,000

2,000

2,000

6,300

6,600

6,900

7,200

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

ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ.........................................................
(เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ)์
ผู้อานวยการ
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แบบแสดงประมาณค่าใช้จ่ายงาน/กิจกรรม
7.1.2.4 งาน/กิจกรรม พระวาจาสู่ชวี ิต
แผนงานตามมาตรฐานที่ 1  2 3 4 5 
แผนงานหน่วยงาน งานแพร่ธรรม ฝ่าย จิตตาภิบาล
ประมาณการงบประมาณ
งบประมาณ
รายการ
ปี 2559
2560
2561
2562
รายรับ
-จากโรงเรียน
11,200
11,800
12,400
13,000
รวม
11,200
11,800
12,400
13,000
รายจ่าย
1. ค่าวัสดุ
-ค่าจัดทาสมุดบันทึกพระวาจา
6,100
6,400
6,700
7,000
-ค่าจัดทาลูกเต๋าพระวาจา
2,200
2,300
2,400
2,500
-ค่าจัดทาคาถามเกี่ยวกับความเชื่อคาทอลิก
400
500
600
700
-ค่าของรางวัลในการจัดกิจกรรม
2,500
2,600
2,700
2,800
2. ค่าใช้สอย
3. ค่าตอบแทน
4. ค่าพาหนะ
5. ค่าครุภัณฑ์
รวม
11,200
11,800
12,400
13,000
ลงชื่อ..........................................................
ลงชื่อ..........................................................
(นางสาวกรกช กิจบารุง)
(นางสมลักษณ์ บุญเพชร)
ผู้เสนองาน
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายจิตตาภิบาล
ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ.........................................................
(เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ)์
ผู้อานวยการ
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แบบแสดงประมาณค่าใช้จ่ายงาน/กิจกรรม
7.1.2.5 งาน/กิจกรรม จัดทาหลักสูตรและแผนการเรียนวิชาคริสต์ศาสนา
แผนงานตามมาตรฐานที่ 1  2 3 4 5 
แผนงานหน่วยงาน งานแพร่ธรรม ฝ่าย จิตตาภิบาล
ประมาณการงบประมาณ
งบประมาณ
รายการ
ปี 2559
2560
2561
2562
รายรับ
-จากโรงเรียน
4,700
5,400
6,100
6,800
รวม
4,700
5,400
6,100
6,800
รายจ่าย
1. ค่าวัสดุ
-ค่าอุปกรณ์ในการจัดทาแผนการเรียนวิขาคริสต์
1,700
1,900
2,100
2,300
ศาสนา
-ค่าสื่อการสอน วีดีทัศน์ วิชาคริสต์ศาสนา
3,000
3,500
4,000
4,500
2. ค่าใช้สอย
3. ค่าตอบแทน
4. ค่าพาหนะ
5. ค่าครุภัณฑ์
รวม
4,700
5,400
6,100
6,800
ลงชื่อ............ ..............................................
(นางสาวปรียานุช รุจิพชื )
ผู้เสนองาน

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

ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ.........................................................
(เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ)์
ผู้อานวยการ
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แบบแสดงประมาณค่าใช้จ่ายงาน/กิจกรรม
7.1.2.6 งาน/กิจกรรม ส่งเสริมพัฒนาและอบรมครูผู้สอนคริสต์ศาสนา
แผนงานตามมาตรฐานที่ 1  2 3 4 5 
แผนงานหน่วยงาน งานแพร่ธรรม ฝ่าย จิตตาภิบาล
ประมาณการงบประมาณ
งบประมาณ
รายการ
ปี 2559
2560
2561
2562
รายรับ
-จากโรงเรียน
21,000
21,500
22,000
22,500
รวม
21,000
21,500
22,000
22,500
รายจ่าย
1. ค่าวัสดุ
2. ค่าใช้สอย
-ค่าลงทะเบียน
18,000
18,500
19,000
19,500
3. ค่าตอบแทน
4. ค่าพาหนะ
-ค่าพาหนะ
3,000
3,000
3,000
3,000
5. ค่าครุภัณฑ์
รวม
21,000
21,500
22,000
22,500
ลงชื่อ..........................................................
(นางสาวปรียานุช รุจิพชื )
ผู้เสนองาน

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

ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ.........................................................
(เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ)์
ผูอ้ านวยการ

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา

76

แบบแสดงประมาณค่าใช้จ่ายงาน/กิจกรรม
7.1.2.7 งาน/กิจกรรม จัดบรรยากาศคาทอลิก
แผนงานตามมาตรฐานที่ 1  2 3 4 5 
แผนงานหน่วยงาน งานแพร่ธรรม ฝ่าย จิตตาภิบาล
ประมาณการงบประมาณ
งบประมาณ
รายการ
ปี 2559
2560
2561
2562
รายรับ
-จากโรงเรียน
21,000
22,000
23,000
24,000
รวม
21,000
22,000
23,000
24,000
รายจ่าย
1. ค่าวัสดุ
-ค่าตกแต่งสถานที่ บริเวณโรงเรียน
10,500
11,000
11,500
12,000
-ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการทาเอกสาร
2,100
2,200
2,300
2,400
-ค่าจัดนิทรรศการ
8,400
8,800
92,00
96,00
2. ค่าใช้สอย
3. ค่าตอบแทน
4. ค่าพาหนะ
5. ค่าครุภัณฑ์
รวม
21,000
22,000
23,000
24,000
ลงชื่อ..........................................................
(นางสาวปรียานุช รุจิพชื )
ผู้เสนองาน

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

ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ.........................................................
(เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ)์
ผู้อานวยการ
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แบบแสดงประมาณค่าใช้จ่ายงาน/กิจกรรม
7.1.2.8 งาน/กิจกรรม สมโภชนักบุญเปโตรและนักบุญเปาโลอัครสาวก
แผนงานตามมาตรฐานที่ 1  2 3 4 5 
แผนงานหน่วยงาน งานแพร่ธรรม ฝ่าย จิตตาภิบาล
ประมาณการงบประมาณ
งบประมาณ
รายการ
ปี 2559
2560
2561
2562
รายรับ
-จากโรงเรียน
11,300
12,100
12,900
13,700
รวม
11,300
12,100
12,900
13,700
รายจ่าย
1. ค่าวัสดุ
-ค่าดอกไม้/พวงมาลัย
3,500
4,000
4,500
5,000
-ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทากิจกรรม
1,100
1,200
1,300
1,400
-ค่าของรางวัลในการทากิจกรรม
2,100
2,200
2,300
2,400
-ค่าจัดนิทรรศการ
1,600
1,700
1,800
1,900
2. ค่าใช้สอย
-ค่าเบ็ดเตล็ด
500
500
500
500
3. ค่าตอบแทน
-ค่าตอบแทนพระสงฆ์ประธานในพิธี
2,000
2,000
2,000
2,000
-ค่าตอบแทนนักดนตรี
500
500
500
500
4. ค่าพาหนะ
5. ค่าครุภัณฑ์
รวม
11,300
12,100
12,900
13,700
ลงชื่อ..........................................................
ลงชื่อ..........................................................
(นางสาวจันจิรา พันธุ์สมบัติ)
(นางสมลักษณ์ บุญเพชร)
ผู้เสนองาน
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายจิตตาภิบาล
ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ.........................................................
(เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ)์
ผู้อานวยการ
แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
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แบบแสดงประมาณค่าใช้จ่ายงาน/กิจกรรม
7.1.2.9 งาน/กิจกรรม สมโภชแม่พระรับเกียรติยกขึน้ สวรรค์
แผนงานตามมาตรฐานที่ 1  2 3 4 5 
แผนงานหน่วยงาน งานแพร่ธรรม ฝ่าย จิตตาภิบาล
ประมาณการงบประมาณ
งบประมาณ
รายการ
ปี 2559
2560
2561
2562
รายรับ
-จากโรงเรียน
11,800
12,100
12,400
12,700
รวม
11,800
12,100
12,400
12,700
รายจ่าย
1. ค่าวัสดุ
-ค่าของถวาย
1000
1000
1000
1000
-ค่าพวงมาลัย
500
500
500
500
-ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทากิจกรรม
500
500
500
500
-ค่าดอกไม้บุษบกและพระแท่น
4,700
4,900
5,100
5,300
-ค่าดอกไม้สาหรับนักเรียนถวายแม่พระ
2,100
2,200
2,300
2,400
2. ค่าใช้สอย
-ค่าเบ็ดเตล็ด
500
500
500
500
3. ค่าตอบแทน
-ค่าตอบแทนพระสงฆ์ประธานในพิธี
2,000
2,000
2,000
2,000
-ค่าตอบแทนนักดนตรี
500
500
500
500
4. ค่าพาหนะ
5. ค่าครุภัณฑ์
รวม
11,800
12,100
12,400
12,700
ลงชื่อ..........................................................
(นางสาวปรียานุช รุจิพชื )

ผู้เสนองาน

ลงชือ่ ..........................................................

(นางสมลักษณ์ บุญเพชร)
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายจิตตาภิบาล

ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ.........................................................
(เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ)์
ผู้อานวยการ
แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
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แบบแสดงประมาณค่าใช้จ่ายงาน/กิจกรรม
7.1.2.10 งาน/กิจกรรม งานวันพระคัมภีร์
แผนงานตามมาตรฐานที่ 1  2 3 4 5 
แผนงานหน่วยงาน งานแพร่ธรรม ฝ่าย จิตตาภิบาล
ประมาณการงบประมาณ
งบประมาณ
รายการ
ปี 2559
2560
2561
2562
รายรับ
-จากโรงเรียน
10,700
11,400
12,100
12,800
รวม
10,700
11,400
12,100
12,800
รายจ่าย
1. ค่าวัสดุ
-ค่าไวนิลประชาสัมพันธ์งานส่วนกลาง
1,100
1,200
1,300
1,400
-ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทากิจกรรม
1,700
1,900
2,100
2,300
-ค่าของรางวัลในการจัดกิจกรรม
3,200
3,400
3,600
3,800
-ค่าจัดนิทรรศการ
1,700
1,900
2,100
2,300
2. ค่าใช้สอย
3. ค่าตอบแทน
-ค่าตอบแทนวิทยากร
2,000
2,000
2,000
2,000
4. ค่าพาหนะ
-ค่าพาหนะ
1,000
1,000
1,000
1,000
5. ค่าครุภัณฑ์
รวม
10,700
11,400
12,100
12,800
ลงชื่อ..........................................................
ลงชื่อ..........................................................
(นางสาวปรียานุช รุจิพชื )
(นางสมลักษณ์ บุญเพชร)
ผู้เสนองาน
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายจิตตาภิบาล
ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ.........................................................
(เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ)์
ผู้อานวยการ

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559
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แบบแสดงประมาณค่าใช้จ่ายงาน/กิจกรรม
7.1.2.11 งาน/กิจกรรม ฉลองพระคริสตสมภพ
แผนงานตามมาตรฐานที่ 1  2 3 4 5 
แผนงานหน่วยงาน งานแพร่ธรรม ฝ่าย จิตตาภิบาล
ประมาณการงบประมาณ
งบประมาณ
รายการ
ปี 2559
2560
2561
2562
รายรับ
-จากโรงเรียน
20,400
20,800
21,200
21,600
รวม
20,400
20,800
21,200
21,600
รายจ่าย
1. ค่าวัสดุ
-ค่าพวงมาลัย
500
500
500
500
-ค่าของถวาย
1,000
1,000
1,000
1,000
-ค่าดอกไม้ตกแต่งพระแท่น
3,200
3,400
3,600
3,800
-ค่าตกแต่งสถานที่ เสริมสร้างบรรยากาศบริเวณ
3,000
3,000
3,000
3,000
โรงเรียน
-ค่าชุดการแสดง
5,000
5,400
5,600
5,800
-ค่าจัดทาตกแต่งเวที
2,000
2,000
2,000
2,000
-ค่าของที่ระลึกอวยพรสถานทีใ่ กล้เคียง
4,000
4,000
4,000
4,000
2. ค่าใช้สอย
-ค่าอาหารนักแสดง
700
500
500
500
-ค่าซักรีดเสื้อผ้า
500
500
500
500
3. ค่าตอบแทน
-ค่าตอบแทนนักดนตรี
500
500
500
500
4. ค่าพาหนะ
5. ค่าครุภัณฑ์
รวม
20,400
20,800
21,200
21,600
ลงชื่อ..........................................................
ลงชื่อ..........................................................
(นางสาวปรียานุช รุจิพชื )
(นางสมลักษณ์ บุญเพชร)
ผู้เสนองาน
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายจิตตาภิบาล
ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ.........................................................
(เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ)์
ผู้อานวยการ
แผนปฏิบัติการประจาปี 2559
โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
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แบบแสดงประมาณค่าใช้จ่ายงาน/กิจกรรม
7.1.2.12 งาน/กิจกรรม ฉลองศาสนนามคุณพ่อ/มาเซอร์
แผนงานตามมาตรฐานที่ 1  2 3 4 5 
แผนงานหน่วยงาน งานแพร่ธรรม ฝ่าย จิตตาภิบาล
ประมาณการงบประมาณ
งบประมาณ
รายการ
ปี 2559
2560
2561
2562
รายรับ
-จากโรงเรียน
58,100
58,200
58,300
58,400
รวม
58,100
58,200
58,300
58,400
รายจ่าย
1. ค่าวัสดุ
-ค่าพวงมาลัย / ดอกไม้
1,500
1,500
1,500
1,500
-ค่าวัสดุในการจัดทาพิธีการ
600
700
800
900
-ค่าของขวัญฉลองศาสนนามคุณพ่อ /มาเซอร์
6,000
6,000
6,000
6,000
2. ค่าใช้สอย
3. ค่าตอบแทน
-ฉลองศาสนนามคุณพ่อและมาเซอร์
50,000
50,000
50,000
50,000
4. ค่าพาหนะ
5. ค่าครุภัณฑ์
รวม
58,100
58,200
58,300
58,400
ลงชื่อ..........................................................
(นางสมลักษณ์ บุญเพชร)
ผู้เสนองาน

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

ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ.........................................................
(เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ)์
ผู้อานวยการ

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
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แบบแสดงประมาณค่าใช้จ่ายงาน/กิจกรรม
7.1.2.13 งาน/กิจกรรม งานฉลองอื่นๆ
แผนงานตามมาตรฐานที่ 1  2 3 4 5 
แผนงานหน่วยงาน งานแพร่ธรรม ฝ่าย จิตตาภิบาล
ประมาณการงบประมาณ
งบประมาณ
รายการ
ปี 2559
2560
2561
2562
รายรับ
-จากโรงเรียน
12,000
12,500
13,000
13,500
รวม
12,000
12,500
13,000
13,500
รายจ่าย
1. ค่าวัสดุ
-ค่าของถวาย
1,200
1,400
1,600
1,800
-ค่าพวงมาลัย
500
500
500
500
-ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทากิจกรรม
500
500
500
500
-ค่าดอกไม้
4,700
4,900
5,100
5,300
-ค่ากิจกรรม/ นิทรรศการ
2,100
2,200
2,300
2,400
2. ค่าใช้สอย
-ค่าเบ็ดเตล็ด
500
500
500
500
3. ค่าตอบแทน
-ค่าตอบแทนพระสงฆ์ประธานในพิธี
2,000
2,000
2,000
2,000
-ค่าตอบแทนนักดนตรี
500
500
500
500
4. ค่าพาหนะ
5. ค่าครุภัณฑ์
รวม
12,000
12,500
13,000
13,500
ลงชื่อ...................................................
ลงชื่อ..........................................................
(นางสาวปรียานุช รุจิพชื )
(นางสมลักษณ์ บุญเพชร)
ผู้เสนองาน
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายจิตตาภิบาล
ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ.........................................................
(เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ)์
ผู้อานวยการ
แผนปฏิบัติการประจาปี 2559
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ลาดับที่ 3 แผนงานหน่วยงาน งานศาสนสัมพันธ์
แผนงานตามโครงสร้าง ฝ่ายจิตตาภิบาล
แผนงานตามมาตรฐาน
 แผนงานด้านคุณภาพผูเ้ รียน
 แผนงานด้านการจัดการศึกษา
 แผนงานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
 แผนงานด้านอัตลักษณ์ (จิตตาภิบาล)
 แผนงานด้านมาตรการส่งเสริม
ผู้รับผิดชอบ
นางสาวแอมรา วงศ์คาขาว
ตอบสนอง
พันธกิจที่ 5 ยุทธศาสตร์ที่ 6 กลยุทธ์ที่ ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา EDBA : มาตรฐานที่ 16 ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ หลักที่ 16.3 ร่วม
..........ประเด็นการพิจารณา/เกณฑ์ย่อยที่ หลัก..................ร่วม………....................
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน : มาตรฐานที่...........ตัวบ่งชี้หลักที่............ร่วม.................
เกณฑ์ที่....................................................................................................
วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย
วัตถุประสงค์

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. ขั้นวางแผน

1. เพื่อให้สถานศึกษามีการดาเนินกิจกรรม
วิถีธรรมริมฝั่งเจ้าพระยา
2. เพื่อให้สถานศึกษามีการดาเนิน
กิจกรรมศาสนสัมพันธ์ร่วมกับหน่วยงาน
ภายนอก
3. เพื่อให้สถานศึกษามีการดาเนินกิจกรรม
ทางศาสนาร่วมกับศาสนาอื่น
4. เพื่อให้สถานศึกษาให้ชุมชนมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาคุณภาพด้านอัตลักษณ์
การศึกษาคาทอลิก(16.3)

1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดกิจกรรม
1.2 ประชุมคณะทางานกรรมการจัดกิจกรรม
1.3 ประชุมชี้แจงการดาเนินการจัดกิจกรรม
1.4 ศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการ
การจัดกิจกรรม
1.5 จัดทาคาสั่งการจัดกิจกรรมทั้งภายใน
และภายนอก
1.6 จัดทาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัด
กิจกรรม

เป้าหมายเชิงปริมาณ

2. ขั้นดาเนินการ (ภาระงานประจา/ภาระงาน
ร่วม/โครงการ)

ครูผู้สอนจานวน 67 คน
ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ผู้เรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 จานวน 1,070 คน

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

พ.ค. 59
พ.ค. 59
พ.ค. 59
พ.ค. 59
พ.ค. 59
พ.ค. 59

2.1 ภาระงานประจา

1)กิจกรรมวิถีธรรมริมฝั่งเจ้าพระยา
2)กิจกรรมศาสนสัมพันธ์ร่วมกับหน่วยงาน
ภายนอก
3)กิจกรรมทางศาสนาร่วมกับศาสนาอื่น

มิ.ย. 59
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
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วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย
เป้าหมายเชิงคุณภาพ

1. สถานศึกษามีการดาเนินกิจกรรมวิถี
ธรรมริมฝั่งเจ้าพระยาอย่างมีคุณภาพ
2. สถานศึกษามีการดาเนินกิจกรรม
ศาสนสัมพันธ์ร่วมกับหน่วยงานภายนอก
อย่างมีคุณภาพ
3. สถานศึกษามีการดาเนินกิจกรรมทาง
ศาสนาร่วมกับศาสนาอื่นอย่างมีคุณภาพ
4. ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพ
ด้านอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิกอย่างมี
ประสิทธิภาพ

2.2ภาระงานตาม ตบช/เกณฑ์ (ใบงานที่ 2)
1. ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพ
ด้านอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก (16.3)
2.3 ภาระงานร่วม (ใบงานที่ 5)
2.4โครงการ (ใบงานที่ 6)กิจกรรมเตรียมตัวเพื่อรับศีลมหาสน
2.5โครงการตามแผนพัฒนาฯ
-

ตัวชีว้ ัดความสาเร็จ

3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล

1.ครูผู้สอนและผู้เรียนร้อยละ 88 ร่วม
กิจกรรมวิถีธรรมริมฝัง่ เจ้าพระยา
2.ครูผู้สอนและผู้เรียนร้อยละ 88 ร่วม
กิจกรรมศาสนสัมพันธ์ร่วมกับหน่วยงาน
ภายนอก
3.ครูผู้สอนและผู้เรียนร้อยละ 88 ร่วม
กิจกรรมทางศาสนาร่วมกับศาสนาอื่น
4. ร้อยละ 88 ชุมชนมีส่วนร่วมในการ
พัฒนา คุณภาพด้านอัตลักษณ์การศึกษา
คาทอลิก

3.1 ตรวจสอบ ติดตามการดาเนินงานตาม
แผนงาน
3.2 ปรับปรุงแก้ไข การดาเนินงานที่ยังไม่
สมบูรณ์
3.3 ประเมินผลการจัดกิจกรรม

เครื่องมือการติดตาม/ประเมินผล

- แบบประเมินการเข้าร่วมิจกรรม
- แบบสรุปการประเมินเข้าร่วมกิจกรรม
- รายงานสรุปผลการดาเนินงานตาม
กิจกรรม
แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

ทุกครั้งเมื่อ
สิ้นสุด
กิจกรรม
มี.ค.60

4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา

4.1 สรุปผลการปฏิบัติกจิ กรรม
4.2 จัดทารายงานผลการดาเนินงานของ
หน่วยงาน
4.3 นาผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนา
ในปีการศึกษาต่อไป

มี.ค. 60
มี.ค. 60
มี.ค. 60

โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
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แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่ายหน่วยงาน
6.1.3 แผนงานหน่วยงาน งานศาสนสัมพันธ์
ฝ่ายจิตตาภิบาล
แผนงาน
จานวนเงิน
ลาดับ
ประเภท
รายการ
ตาม
ที่
บาท ส.ต. งบประมาณ
มาตรฐาน
1. กิจกรรมวิถีธรรมริมฝัง่ เจ้าพระยา
4
46,000 ดาเนินการ
2. กิจกรรมศาสนสัมพันธ์ร่วมกับหน่วยงานภายนอก
4
5,500 ดาเนินการ
3. กิจกรรมทางศาสนาร่วมกับศาสนาอื่น
4
1,100 ดาเนินการ
รวมประมาณการค่าใช้จา่ ย
(ห้าหมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน)
สรุปประเภทงบประมาณ
 ดาเนินการ 52,000บาท

 งบลงทุน-บาท

ลงชื่อ......................................................
(นางสาวแอมรา วงค์คาขาว)
ผู้เสนองาน

52,600

-

 งบพัฒนา-บาท

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

ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ.........................................................
(เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ)์
ผู้อานวยการ

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559
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แบบแสดงประมาณค่าใช้จ่ายงาน/กิจกรรม
7.1.3.1 งาน/กิจกรรม วิถีธรรมริมฝั่งเจ้าพระยา
แผนงานตามมาตรฐานที่ 1  2 3 4 5 
แผนงานหน่วยงาน งานศาสนสัมพันธ์ ฝ่าย จิตตาภิบาล
ประมาณการงบประมาณ
งบประมาณ
รายการ
ปี 2559
2560
2561
2562
รายรับ
-จากโรงเรียน
46,000
47,500
49,000
50,450
รวม
46,000
47,500
49,000
50,450
รายจ่าย
1. ค่าวัสดุ
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทาเอกสาร
1,550
1,600
1,650
1,650
2. ค่าใช้สอย
- ค่าอาหารพระฉันเพล
550
600
650
700
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
27,000
28,000
29,000
30,000
- ค่าของรางวัลนักเรียน
6,600
6,900
7,200
7,500
- ค่าของขวัญวิทยากร
1,300
1,400
1,500
1,600
- ค่าบารุงสถานที่
3,000
3,000
3,000
3,000
3. ค่าตอบแทน
- ค่าวิทยากร
6,000
6,000
6,000
6,000
4. ค่าพาหนะ
5. ค่าครุภัณฑ์
รวม
46,000
47,500
49,000
50,450
ลงชื่อ..........................................................
ลงชื่อ..........................................................
(นางสาวแอมรา วงค์คาขาว)
(นางสมลักษณ์ บุญเพชร)
ผู้เสนองาน
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายจิตตาภิบาล
ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ.........................................................
(เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ)์
ผู้อานวยการ
แผนปฏิบัติการประจาปี 2559
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แบบแสดงประมาณค่าใช้จ่ายงาน/กิจกรรม
7.1.3.2 งาน/กิจกรรม ศาสนสัมพันธ์ร่วมกับหน่วยงานภายนอก
แผนงานตามมาตรฐานที่ 1  2 3 4 5 
แผนงานหน่วยงาน งานศาสนสัมพันธ์ ฝ่าย จิตตาภิบาล
ประมาณการงบประมาณ
งบประมา
รายการ
ณ ปี 2559
2560
2561
2562
รายรับ
-จากโรงเรียน
5,500
6,200
6,900
7,600
รวม
5,500
6,200
6,900
7,600
รายจ่าย
1. ค่าวัสดุ
2. ค่าใช้สอย
- ค่าลงทะเบียน
3,000
3,200
3,400
3,600
3. ค่าตอบแทน
4. ค่าพาหนะ
- ค่าพาหนะในการร่วมประชุม
2,500
3,000
3,500
4,000
กับหน่วยงาน
5. ค่าครุภัณฑ์
รวม
5,500
6,200
6,900
7,600
ลงชื่อ..........................................................
(นางสาวแอมรา วงค์คาขาว)
ผู้เสนองาน

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

ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ.........................................................
(เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ)์
ผู้อานวยการ

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559
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แบบแสดงประมาณค่าใช้จ่ายงาน/กิจกรรม
7.1.3.3 งาน/กิจกรรม ทางศาสนาร่วมกับศาสนาอืน่
แผนงานตามมาตรฐานที่ 1  2 3 4 5 
แผนงานหน่วยงาน งานศาสนสัมพันธ์ ฝ่าย จิตตาภิบาล
ประมาณการงบประมาณ
งบประมาณ
รายการ
ปี 2559
2560
2561
2562
รายรับ
-จากโรงเรียน
1,100
1,200
1,300
1,400
รวม
1,100
1,200
1,300
1,400
รายจ่าย
1. ค่าวัสดุ
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทาเอกสาร
1,100
1,200
1,300
1,400
2. ค่าใช้สอย
3. ค่าตอบแทน
4. ค่าพาหนะ
5. ค่าครุภัณฑ์
รวม
1,100
1,200
1,300
1,400
ลงชื่อ..........................................................
(นางสาวแอมรา วงค์คาขาว)
ผู้เสนองาน

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

ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ.........................................................
(เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ)์
ผู้อานวยการ

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559
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ลาดับที่ 4 แผนงานหน่วยงาน งานจริยธรรม คุณธรรม
แผนงานตามโครงสร้าง ฝ่ายจิตตาภิบาล
แผนงานตามมาตรฐาน
 แผนงานด้านคุณภาพผูเ้ รียน
 แผนงานด้านการจัดการศึกษา
 แผนงานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
 แผนงานด้านอัตลักษณ์ (จิตตาภิบาล)
 แผนงานด้านมาตรการส่งเสริม
ผู้รับผิดชอบ
นางสาวยุวดี ศรีสุระ
ตอบสนอง
พันธกิจที่ 5 ยุทธศาสตร์ที่ 6 กลยุทธ์ที่ 7
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา EDBA : มาตรฐานที่ 2 , 16 ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ หลักที่ 2.1 , 2.2 ร่วม
16.1 , 16.2 ประเด็นการพิจารณา/เกณฑ์ย่อยที่ หลัก 2.1.2 , 2.1.3 ร่วม ..........................
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน : มาตรฐานที่...........ตัวบ่งชี้หลักที่............ร่วม...................
เกณฑ์ที่.......................................................................................................
ระยะเวลา
วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย
กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)
วัตถุประสงค์

1. ขั้นวางแผน

1. เพื่อให้สถานศึกษามีการดาเนินกิจกรรม
อบรมคุณธรรมจริยธรรมครูผู้สอน
2. เพื่อให้สถานศึกษามีการดาเนินกิจกรรม
อบรมคุณธรรมจริยธรรมผู้เรียน
3. เพื่อให้สถานศึกษามีการดาเนินกิจกรรม
บันทึกเยาวชนคนดี
4. เพื่อให้สถานศึกษามีการดาเนินกิจกรรม
เด็กดีศรีซางตาครู้ส
5. เพื่อให้สถานศึกษามีการดาเนินกิจกรรม
เชิดชูเกียรติคดิ ส์ดีทาดี
6. เพื่อให้สถานศึกษามีการดาเนินกิจกรรม
อบรมผู้เรียนเรื่องเพศศาสตร์ศึกษา
7. เพื่อให้สถานศึกษามีการดาเนินกิจกรรม
ส่งเสริมพัฒนาการสอนจริยธรรม
8. เพื่อให้สถานศึกษามีการดาเนินกิจกรรม
พัฒนาสื่อการสอนจริยธรรม
9. เพื่อให้สถานศึกษามีการดาเนินโครงการ
เยาวชนรุ่นใหม่หัวใจคุณธรรม

1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดกิจกรรม
1.2 ประชุมคณะทางานกรรมการจัดกิจกรรม
1.3 ประชุมชี้แจงการดาเนินการจัดกิจกรรม
1.4 ศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการ
การจัดกิจกรรม
1.5 จัดทาคาสั่งการจัดกิจกรรมทั้งภายในและ
ภายนอก
1.6 จัดทาเอกสารทีเ่ กี่ยวข้องกับการจัด
กิจกรรม

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

พ.ค. 59
พ.ค. 59
พ.ค. 59
พ.ค. 59
พ.ค. 59
พ.ค. 59

2. ขั้นดาเนินการ (ภาระงานประจา/ภาระงาน
ร่วม/โครงการ)
2.1 ภาระงานประจา

1)กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมครูผู้สอน
2)กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมผู้เรียน
3)กิจกรรมบันทึกเยาวชนคนดี
4)กิจกรรมเด็กดีศรีซางตาครู้ส
5)กิจกรรมเชิดชูเกียรติคิดส์ดที าดี
6)กิจกรรมอบรมผูเ้ รียนเรื่อง เพศศาสตร์ศึกษา

ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
ก.พ.60
มิ.ย.59

โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
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วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย
10. เพื่อให้ผเู้ รียนมีบันทึกความดีโดย
พิจารณาจากร้อยละของผู้เรียนที่ปฏิบตั ิ
สอดคล้องกับสมุดบันทึกความดี (2.1.2)
11. เพื่อให้ผเู้ รียนมีความเอื้ออาทรผู้อื่น
และกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ (2.2)
เป้าหมายเชิงปริมาณ

ครูผู้สอนจานวน 67 คน
ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นมัธยม
ศึกษาปีที่ 3 จานวน 1,070 คน

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

1.สถานศึกษามีการดาเนินกิจกรรมอบรม
คุณธรรมจริยธรรมครูผู้สอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ
2.สถานศึกษามีการดาเนินกิจกรรมอบรม
คุณธรรมจริยธรรมผู้เรียนอย่างมี
ประสิทธิภาพ
3.สถานศึกษา มีการดาเนินกิจกรรมบันทึก
เยาวชนคนดีอย่างมีคุณภาพ
4. มีสถานศึกษาการดาเนินกิจกรรมเด็กดี
ศรีซางตาครู้สอย่างมีประสิทธิภาพ
5. สถานศึกษามีการดาเนินกิจกรรมเชิดชู
เกียรติคิดส์ดีทาดีอย่างมีประสิทธิภาพ
6. สถานศึกษามีการดาเนินกิจกรรมอบรม
ผู้เรียนเรื่องเพศศาสตร์ศึกษาอย่างมี
คุณภาพ
7. สถานศึกษามีการดาเนินกิจกรรม
ส่งเสริมพัฒนาการสอนจริยธรรม
แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
7)กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการสอนจริยธรรม
8)กิจกรรมพัฒนาสื่อการสอนจริยธรรม
2.2ภาระงานตาม ตบช/เกณฑ์ (ใบงานที่ 2)
1.มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตาม
หลักสูตร(2.1)
2) เอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญู
กตเวทีต่อผู้มีพระคุณ(2.2)
2.3 ภาระงานร่วม (ใบงานที่ 5)
1.ผู้เรียนมีคณ
ุ ลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก
(16.1)
2. สถานศึกษามีกระบวนการ
ดาเนินการ และจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ด้านอัตลักษณ์ การศึกษาคาทอลิก(16.2)
2.4 โครงการ (ใบงานที่ 6)
2.5โครงการตามแผนพัฒนาฯ
1. โครงการเยาวชนรุน่ ใหม่หัวใจคุณธรรม

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา

3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล

3.1 ตรวจสอบ ติดตามการดาเนินงานตาม
แผนงาน
3.2 ปรับปรุงแก้ไข การดาเนินงานที่ยงั ไม่
สมบูรณ์
3.3 ประเมินผลการจัดกิจกรรม

ทุกครั้งเมื่อ
สิ้นสุด
กิจกรรม
มี.ค. 60

4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา

4.1 สรุปผลการปฏิบัติกจิ กรรมตามแผนงาน
4.2 จัดทารายงานผลการดาเนินงานของ
หน่วยงาน
4.3 นาผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนา
ในปีการศึกษาต่อไป

มี.ค. 60
มี.ค. 60
มี.ค. 60

โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
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วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)

อย่างมีคุณภาพ
8. สถานศึกษามีการดาเนินกิจกรรมพัฒนา
สื่อการสอนจริยธรรมอย่างมีคณ
ุ ภาพ
9. สถานศึกษามีการดาเนินโครงการ
เยาวชนรุ่นใหม่หัวใจคุณธรรมอย่างมี
ประสิทธิภาพ
10. ผู้เรียนมีบันทึกความดีโดยพิจารณา
จากร้อยละของผู้เรียนทีป่ ฏิบัติสอดคล้อง
กับสมุดบันทึกความดี อย่างมีคุณภาพ
11. ผู้เรียนมีความเอื้ออาทรผู้อื่นและ
กตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณอย่างดี

ตัวชีว้ ัดความสาเร็จ

1. ครูผู้สอนร้อยละ 88 เข้าร่วมกิจกรรม
อบรมคุณธรรมจริยธรรมครูผู้สอน
2. ผู้เรียนร้อยละ 88 เข้าร่วมกิจกรรมอบรม
คุณธรรมจริยธรรมผู้เรียน
3. ผู้เรียนร้อยละ 88 เข้าร่วมกิจกรรม
บันทึกเยาวชนคนดี
4. ผู้เรียนร้อยละ 88 เข้าร่วมกิจกรรมเด็กดี
ศรีซางตาครู้ส
5. ผู้เรียนร้อยละ 88 เข้าร่วมกิจกรรมเชิดชู
เกียรติคิดส์ดีทาดี
6. ผู้เรียนร้อยละ 88 เข้าร่วมกิจกรรมอบรม
ผู้เรียนเรื่อง เพศศาสตร์ศึกษา
7. ครูผู้สอนร้อยละ 88 เข้าร่วมกิจกรรม
แผนปฏิบัติการประจาปี 2559
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วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)

ส่งเสริมพัฒนาการสอนจริยธรรมอย่าง
มีคุณภาพ
8. ครูผู้สอนร้อยละ 88 เข้าร่วมกิจกรรม
พัฒนาสื่อการสอนจริยธรรม
9. ผู้เรียนร้อยละ 88 เข้าร่วมโครงการ
เยาวชนรุ่นใหม่หัวใจคุณธรรม
10. ผู้เรียนร้อยละ 88 มีบันทึกความดีของ
ผู้เรียนโดยพิจารณาจากร้อยละของผูเ้ รียน
ที่ปฏิบัติสอดคล้องกับสมุดบันทึกความดี
11. ผู้เรียนร้อยละ 88 มีความเอื้ออาทร
ผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ

เครื่องมือการติดตาม/ประเมินผล

- แบบประเมินการเข้าร่วมิจกรรม
- แบบสรุปการประเมินเข้าร่วมกิจกรรม
- รายงานสรุปผลการดาเนินงานตาม
กิจกรรม

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559
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แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่ายหน่วยงาน
6.1.4 แผนงานหน่วยงาน งานคุณธรรมจริยธรรม
ฝ่ายจิตตาภิบาล
แผนงาน
จานวนเงิน
ลาดับ
ประเภท
รายการ
ตาม
ที่
บาท ส.ต. งบประมาณ
มาตรฐาน
1. กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมครูผู้สอน
4
25,600 ดาเนินการ
2. กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมผู้เรียน
4
23,100 ดาเนินการ
3. กิจกรรมบันทึกเยาวชนคนดี
4
32,000 ดาเนินการ
4. กิจกรรมเด็กดีศรีซางตาครู้ส
4
4,700 ดาเนินการ
5. กิจกรรมเชิดชูเกียรติคิดส์ดีทาดี
4
7,000 ดาเนินการ
6. กิจกรรมอบรมผูเ้ รียนเรื่อง เพศศาสตร์ศึกษา
4
7,700 ดาเนินการ
7. กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการสอนจริยธรรม
4
30,500 ดาเนินการ
8. กิจกรรมพัฒนาสื่อการสอนจริยธรรม
4
10,400 ดาเนินการ
9. โครงการเยาวชนรุ่นใหม่หัวใจคุณธรรม
4
70,800 พัฒนา
รวมประมาณการค่าใช้จา่ ย
211,800 (สองแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน)
สรุปประเภทงบประมาณ
 ดาเนินการ 141,000บาท

 งบลงทุน-บาท

ลงชื่อ..........................................................
(นางสาวยุวดี ศรีสุระ)
ผู้เสนองาน

 งบพัฒนา 70,800 บาท

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

ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ.........................................................
(เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ)์
ผู้อานวยการ

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559
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แบบแสดงประมาณค่าใช้จ่ายงาน/กิจกรรม
7.1.4.1 งาน/กิจกรรม อบรมคุณธรรมจริยธรรมครูผู้สอน
แผนงานตามมาตรฐานที่ 1  2 3 4 5 
แผนงานหน่วยงาน งานคุณธรรมจริยธรรม ฝ่าย จิตตาภิบาล
ประมาณการงบประมาณ
งบประมาณ
รายการ
ปี 2559
2560
2561
2562
รายรับ
-จากโรงเรียน
25,600
26,200
26,800
24,000
รวม
25,600
26,200
26,800
27,400
รายจ่าย
1. ค่าวัสดุ
2. ค่าใช้สอย
-ค่าลงทะเบียน
22,500
23,000
23,500
24,000
3. ค่าตอบแทน
4. ค่าพาหนะ
-ค่าพาหนะ
3,100
3,200
3,300
3,400
5. ค่าครุภัณฑ์
รวม
25,600
26,200
26,800
27,400
ลงชื่อ..........................................................
(นางสาวยุวดี ศรีสุระ)
ผู้เสนองาน

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

ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ.........................................................
(เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ)์
ผู้อานวยการ

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559
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แบบแสดงประมาณค่าใช้จ่ายงาน/กิจกรรม
7.1.4.2 งาน/กิจกรรม อบรมคุณธรรมจริยธรรมผู้เรียน
แผนงานตามมาตรฐานที่ 1  2 3 4 5 
แผนงานหน่วยงาน งานคุณธรรมจริยธรรม ฝ่าย จิตตาภิบาล
ประมาณการงบประมาณ
งบประมาณ
รายการ
ปี 2559
2560
2561
2562
รายรับ
-จากโรงเรียน
23,100
23,700
24,300
24,900
รวม
23,100
23,700
24,300
24,900
รายจ่าย
1. ค่าวัสดุ
2. ค่าใช้สอย
-ค่าลงทะเบียน
20,000
20,500
21,000
21,500
3. ค่าตอบแทน
4. ค่าพาหนะ
-ค่าพาหนะ
3,100
3,200
3,300
3,400
5. ค่าครุภัณฑ์
รวม
23,100
23,700
24,300
24,900
ลงชื่อ..........................................................
(นางสาวยุวดี ศรีสุระ)
ผู้เสนองาน

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

ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ.........................................................
(เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ)์
ผู้อานวยการ

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559
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แบบแสดงประมาณค่าใช้จ่ายงาน/กิจกรรม
7.1.4.3 งาน/กิจกรรม บันทึกเยาวชนคนดี
แผนงานตามมาตรฐานที่ 1  2 3 4 5 
แผนงานหน่วยงาน งานคุณธรรมจริยธรรม ฝ่าย จิตตาภิบาล
ประมาณการงบประมาณ
งบประมาณ
รายการ
ปี 2559
2560
2561
2562
รายรับ
-จากโรงเรียน
13,000
14,200
14,800
15,400
-จากหน่วยงานอื่น
19,000
20,000
21,000
22,000
รวม
32,000
34,200
35,800
37,400
รายจ่าย
1. ค่าวัสดุ
-ค่าสมุดบันทึกเยาวชนคนดี
32,000
34,200
35,800
37,400
2. ค่าใช้สอย
3. ค่าตอบแทน
4. ค่าพาหนะ
5. ค่าครุภัณฑ์
รวม
32,000
34,200
35,800
37,400
ลงชื่อ..........................................................
(นางสาวยุวดี ศรีสุระ)
ผู้เสนองาน

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

ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ.........................................................
(เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ)์
ผู้อานวยการ

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559
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แบบแสดงประมาณค่าใช้จ่ายงาน/กิจกรรม
7.1.4.4 งาน/กิจกรรม เด็กดีศรีซางตาครู้ส
แผนงานตามมาตรฐานที่ 1  2 3 4 5 
แผนงานหน่วยงาน งานคุณธรรมจริยธรรม ฝ่าย จิตตาภิบาล
ประมาณการงบประมาณ
งบประมาณ
รายการ
ปี 2559
2560
2561
2562
รายรับ
-จากโรงเรียน
4,700
5,400
6,100
6,800
รวม
4,700
5,400
6,100
6,800
รายจ่าย
1. ค่าวัสดุ
-ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดทาบอร์ดนิเทศน์
4,200
4,900
5,600
6,300
-ค่าจัดทากิจกรรมเด็กดีศรีซางตาครู้ส
500
500
500
500
2. ค่าใช้สอย
3. ค่าตอบแทน
4. ค่าพาหนะ
5. ค่าครุภัณฑ์
รวม
4,700
5,400
6,100
6,800
ลงชื่อ..........................................................
(นางสาวกรกช กิจบารุง)
ผู้เสนองาน

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

ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ.........................................................
(เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ)์
ผู้อานวยการ

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559
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แบบแสดงประมาณค่าใช้จ่ายงาน/กิจกรรม
7.1.4.5 งาน/กิจกรรม เชิดชูเกียรติคดิ ส์ดีทาดี
แผนงานตามมาตรฐานที่ 1  2 3 4 5 
แผนงานหน่วยงาน งานคุณธรรมจริยธรรม ฝ่าย จิตตาภิบาล
ประมาณการงบประมาณ
งบประมาณ
รายการ
ปี 2559
2560
2561
2562
รายรับ
-จากโรงเรียน
7,000
7,400
7,800
8,200
รวม
7,000
7,400
7,800
8,200
รายจ่าย
1. ค่าวัสดุ
-ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการตกแต่งเวที
1,200
1,300
1,400
1,500
-ค่าจัดทาเกียรติบัตร
3,800
4,100
4,400
4,700
2. ค่าใช้สอย
3. ค่าตอบแทน
-ค่าของรางวัล
2,000
2,000
2,000
2,000
4. ค่าพาหนะ
5. ค่าครุภัณฑ์
รวม
7,000
7,400
7,800
8,200

ลงชือ่ ......................................................... .
(นางสาวยุวดี ศรีสุระ)

ผู้เสนองาน

ลงชือ่ ..........................................................

(นางสมลักษณ์ บุญเพชร)
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายจิตตาภิบาล

ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ.........................................................
(เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ)์
ผู้อานวยการ
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แบบแสดงประมาณค่าใช้จ่ายงาน/กิจกรรม
7.1.4.6 งาน/กิจกรรม อบรมผู้เรียนเรื่องเพศศาสตร์ศึกษา
แผนงานตามมาตรฐานที่ 1  2 3 4 5 
แผนงานหน่วยงาน งานคุณธรรมจริยธรรม ฝ่าย จิตตาภิบาล
ประมาณการงบประมาณ
งบประมาณ
รายการ
ปี 2559
2560
2561
2562
รายรับ
-จากโรงเรียน
7,700
9,900
12,100
14,300
รวม
7,700
9,900
12,100
14,300
รายจ่าย
1. ค่าวัสดุ
2. ค่าใช้สอย
-ค่ารับรอง
1,700
1,900
2,100
2,300
3. ค่าตอบแทน
-ค่าวิทยากร
6,000
8,000
10,000
12,000
4. ค่าพาหนะ
5. ค่าครุภัณฑ์
รวม
7,700
9,900
12,100
14,300
ลงชื่อ..........................................................
(นางสาวยุวดี ศรีสุระ)
ผู้เสนองาน

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

ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ.........................................................
(เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ)์
ผู้อานวยการ
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บบแสดงประมาณค่าใช้จา่ ยงาน/กิจกรรม
7.1.4.7 งาน/กิจกรรม ส่งเสริมพัฒนาการสอนจริยธรรม
แผนงานตามมาตรฐานที่ 1  2 3 4 5 
แผนงานหน่วยงาน งานคุณธรรมจริยธรรม ฝ่าย จิตตาภิบาล
ประมาณการงบประมาณ
งบประมาณ
รายการ
ปี 2559
2560
2561
2562
รายรับ
-จากโรงเรียน
30,500
31,000
31,500
32,000
รวม
30,500
31,000
31,500
32,000
รายจ่าย
1. ค่าวัสดุ
2. ค่าใช้สอย
-ค่าลงทะเบียน
20,000
20,000
20,000
20,000
3. ค่าตอบแทน
-ค่าวิทยากร
8,000
8,000
8,000
8,000
4. ค่าพาหนะ
-ค่าพาหนะ
2,500
3,000
3,500
4,000
5. ค่าครุภัณฑ์
รวม
30,500
31,000
31,500
32,000
ลงชือ่ ..........................................................
(นางสาวยุวดี ศรีสุระ)

ผู้เสนองาน

ลงชือ่ ..........................................................
(นางสมลักษณ์ บุญเพชร)

ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายจิตตาภิบาล
ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ.........................................................
(เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ)์
ผู้อานวยการ
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แบบแสดงประมาณค่าใช้จ่ายงาน/กิจกรรม
7.1.4.8 งาน/กิจกรรม พัฒนาสื่อการสอนจริยธรรม
แผนงานตามมาตรฐานที่ 1  2 3 4 5 
แผนงานหน่วยงาน งานคุณธรรมจริยธรรม ฝ่าย จิตตาภิบาล
ประมาณการงบประมาณ
งบประมาณ
รายการ
ปี 2559
2560
2561
2562
รายรับ
-จากโรงเรียน
10,400
10,800
11,200
11,600
รวม
10,400
10,800
11,200
11,600
รายจ่าย
1. ค่าวัสดุ
2. ค่าใช้สอย
-ค่าสื่อการสอนวีดีทัศน์
5,200
5,400
5,600
5,800
-ค่าวัสดุจัดทาสื่ออุปกรณ์
5,200
5,400
5,600
5,800
3. ค่าตอบแทน
4. ค่าพาหนะ
5. ค่าครุภัณฑ์
รวม
10,400
10,800
11,200
11,600
ลงชือ่ ..........................................................

(นางสาวยุวดี ศรีสุระ)
ผู้เสนองาน

ลงชือ่ ..........................................................

(นางสมลักษณ์ บุญเพชร)
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายจิตตาภิบาล

ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ.........................................................
(เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ)์
ผู้อานวยการ
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แผนงานตามโครงสร้าง
แผนงานตามงบประมาณ

ฝ่ายจิตตาภิบาล
แผนงานคุณภาพผู้เรียน แผนงานการจัดการศึกษา
แผนงานสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
แผนงานด้านอัตลักษณ์(จิตตาภิบาล)
แผนงานมาตรการส่งเสริม
ชื่อโครงการ
เยาวชนรุ่นใหม่หัวใจคุณธรรม
ลักษณะโครงการ/งาน
ประจา  ต่อเนื่อง ใหม่
หน่วยงาน
งานคุณธรรมจริยธรรม
ผู้รับผิดชอบ
นายพรดนัย ดาวดี
ตอบสนอง
พันธกิจที่ 5
ยุทธศาสตร์ที่ 6 กลยุทธ์ที่ 6.1
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา EDBAมาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ ทางตรง 2.2 ทางอ้อม ประเด็นการพิจารณา/เกณฑ์ย่อยที่ ทางตรง ..........................ทางอ้อม......................................
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน มาตรฐานที่ - ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ ทางตรง - ทางอ้อม 1. หลักการและเหตุผล
การดาเนินชีวิตของเด็กนักเรีย นและเยาวชนในโลกปัจจุบัน จะเห็น ได้ว่ามีปัญหาและอุปสรรค์
ต่างๆเกิดขึ้นไม่เว้นแต่ละวัน เพราะการขาดคุณธรรมจริยธรรมที่จะเตือนสติและยึดเหนี่ยวจิตใจ ในการ
ดาเนิน ชีวิตอยู่ใ นสังคมของเด็ กและเยาวชนซึ่งสวนทางกั บแนวทางและเป้ าหมายที่ 4 ที่ก าหนดไว้ว่า
บุคลากรโดดเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรมสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียนคือ โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
บริหารจัดการศึกษาสู่มาตรฐานสากลตามหลักธรรมาภิบาล โดดเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม
ฝ่ายจิต ตาภิบาลได้ เ ห็น ความสาคัญของคุณ ธรรม จริยธรรมให้มีอยู่ใ นจิตใจของนัก เรีย นและ
เยาวชนทุกคนในโรงเรียน เพื่อ ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมเอื้ออาทรผู้อื่นและมีความกตัญ ญู
กตเวทีต่อผู้มีพระคุณ และลักษณะอัน พึงประสงค์บ นพื้น ฐานคุณ ค่าทางพระวรสารจึงได้จัดโครงการ
เยาวชนรุ่นใหม่หัวใจคุณ ธรรม ขึ้น เพื่อพัฒนาชีวิตที่ดีขึ้น ส่งเสริ มให้นักเรียนเยาวชนทุกคนได้รับ ความรู้
ประสบการณ์และเห็นความสาคัญของคุณธรรม จริยธรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์บนพื้นฐานคุณค่า
ทางพระวรสาร ได้นาไปประยุกต์ในการดาเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้ผู้เรียนรู้จกั เอื้ออาทรผู้อื่นและมีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ(2.2)
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
ผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1– มัธยมศึกษาปีที่ 3 จานวน 1,070 คนเข้าร่วมกิจกรรม
3.2 เชิงคุณภาพ
ผู้เรียนทุกชั้นปี รูจ้ ักเอื้ออาทรผู้อื่นและมีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา

103

3.3 ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
ร้อยละ 85 ของผู้เรียนทุกชั้นปีรจู้ ักเอื้ออาทรผู้อื่นและมีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณและ
นาไปใช้ในชีวิตประจาวัน
4. ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
กิจกรรม
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
1. ขั้นเตรียมการ
1.1 ประชุมวางแผนการดาเนินงาน
พ.ค. 59
ครูฝ่ายจิตตาภิบาล
1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบหน้าที่
พ.ค. 59
นายพรดนัย ดาวดี
1.3 เตรียมขั้นตอนการทางาน/เอกสาร
พ.ค. 59
นายพรดนัย ดาวดี
2. ขั้นดาเนินการ/กิจกรรมที่จดั
2.1 ประชุมครูหัวหน้าสายชั้นทุกสายชั้น
มิ.ย. 59
นายพรดนัย ดาวดี
2.2 แบ่งหน้าที่รบั ผิดชอบนักเรียนแต่ละระดับชั้น
มิ.ย. 59
นายพรดนัย ดาวดี
2.3 อบรมนักเรียนก่อนเข้าค่าย
มิ.ย. 59
หัวหน้าสายชั้น
2.4 ติดต่อยานพาหะสาหรับระดับชั้นที่ต้องใช้
มิ.ย. 59
นายพรดนัย ดาวดี
2.5 พานักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
มิ.ย. 59
ครูประจาชัน้ – ครูสายชั้น
3. ขั้นติดตามและประเมินผล
3.1 แบบสอบถาม
มิ.ย. 59
นายพรดนัย ดาวดี
3.2 การสัมภาษณ์
5. สถานที่ดาเนินงาน โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา และหน่วยงานภายนอก
6. ระยะเวลาในการดาเนินงาน พฤษภาคม - มิถุนายน 2559
7. งบประมาณ
ประมาณการงบประมาณ
งบประมาณ
รายการ
2559
2560
2561
2562
รายรับ
- จากสถานศึกษา
70,800
74,200
77,500
88,000
รวม
70,800
74,200
77,500
88,000
รายจ่าย
ค่าวิทยากรและทาบุญ
15,000
15,000
15,000
15,000
ค่าสถานที่
4,500
5,000
5,500
6,000
ค่าอุปกรณ์การจัดค่าย
6,500
7,000
7,500
8,000
ค่าอาหารว่างครูและนักเรียน
8,000
8,500
9,000
9,500
ค่ายานพาหนะรับ – ส่ง
12,600
13,200
13,800
14,400
ค่าเอกสาร
500
500
500
500
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ค่าอาหารกลางวัน
ค่าล้างรูป
รวม

23,100
600
70,800

24,300
700
74,200

25,400
800
77,500

26,500
900
88,000

8. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล
1. แบบสอบถาม
2. แบบประเมินความพึงพอใจในการร่วมกิจกรรม
3. แบบประเมินผลโครงการ
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
นักเรียนสามารถบอกความหมายของคุณธรรม จริยธรรมและนาไปประยุกต์ใช้ได้ ปฏิบัติตนเป็นผู้ที่มี
คุณธรรม จริยธรรมและอยูใ่ นสังคมอย่างมีความสุขและนาความรู้และประสบการณ์ที่ได้รบั ไปแนะนา
เพื่อนๆ และบุคคล ในครอบครัวได้
10. ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
ผู้เสนอโครงการ

ผู้พิจารณาโครงการ

……………………………………

……………………………………

( นายพรดนัย ดาวดี )

( นางสมลักษณ์ บุญเพชร )

ผู้อนุมัติโครงการ

……………………………………

(เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ)์
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ลาดับที่ 5 แผนงานหน่วยงาน งานส่งเสริมอัตลักษณ์ และสังคมสงเคราะห์
แผนงานตามโครงสร้าง
ฝ่ายจิตตาภิบาล
แผนงานตามมาตรฐาน
 แผนงานด้านคุณภาพผูเ้ รียน
 แผนงานด้านการจัดการศึกษา
 แผนงานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
 แผนงานด้านอัตลักษณ์ (จิตตาภิบาล)
 แผนงานด้านมาตรการส่งเสริม
ผู้รับผิดชอบ
นางสาวจันจิรา พันธุส์ มบัติ
ตอบสนอง
พันธกิจที่ 5
ยุทธศาสตร์ที่ 6
กลยุทธ์ที่
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา EDBA : มาตรฐานที่ 2 , 14 ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ หลักที่ 2.1 , 14.1 ร่วม
16.1 , 16.2 ประเด็นการพิจารณา/เกณฑ์ย่อยที่ หลัก 2.1.1 , 14.1.1 ร่วม..........................
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน : มาตรฐานที่...........ตัวบ่งชี้หลักที่............ร่วม..................
เกณฑ์ที่.......................................................................................................
ระยะเวลา
วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย
กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)
วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้สถานศึกษามีการดาเนินกิจกรรมส่งเสริม
อัตลักษณ์
2. เพื่อให้สถานศึกษามีการดาเนินกิจกรรม
ส่งเสริมความรู้ด้านอัตลักษณ์ และจิตสาธารณะ
3. เพื่อให้สถานศึกษามีการดาเนินกิจกรรม
ชุมนุมจิตอาสา
4. เพื่อให้สถานศึกษามีการดาเนินกิจกรรม
บาเพ็ญประโยชน์
5. เพื่อให้สถานศึกษามีการจัดโครงการรักรับใช้
ร่วมใจอาสา
6. เพื่อให้สถานศึกษามีการจัดโครงการทุนการศึกษา
เยาวชนมรดกของแผ่นดิน
7. เพื่อให้ผู้เรียนทุกชัน้ ปีทที่ างาน ทากิจกรรม
บาเพ็ญประโยชน์ (นอกหลักสูตร) ไม่น้อยกว่า
50 ชั่วโมง/ปี/คน (2.1.1)
8. เพื่อให้สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริม
อัตลักษณ์ผู้เรียน (14.1)

1. ขั้นวางแผน

1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการการจัด
กิจกรรม
1.2 ประชุมคณะทางานกรรมการจัด
กิจกรรม
1.3 ประชุมชี้แจงการดาเนินการจัด
กิจกรรม
1.4 ศึกษาสภาพปัญหาและความ
ต้องการการจัดกิจกรรม
1.5 จัดทาคาสั่งการจัดกิจกรรมทั้ง
ภายในและภายนอก
1.6 จัดทาเอกสารทีเ่ กี่ยวข้องกับการ
จัดกิจกรรม

พ.ค. 59
พ.ค. 59
พ.ค. 59
พ.ค. 59
พ.ค. 59
พ.ค. 59
พ.ค. 59
พ.ค. 59
พ.ค. 59
พ.ค. 59

2. ขั้นดาเนินการ (ภาระงาน
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วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย
เป้าหมายเชิงปริมาณ

ครูผู้สอนจานวน 67 คน
ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นมัธยม
ศึกษาปีที่ 3 จานวน 1,070 คน
เป้าหมายเชิงคุณภาพ

1. สถานศึกษามีการดาเนินกิจกรรมส่งเสริม
อัตลักษณ์อย่างมีคณ
ุ ภาพ
2. สถานศึกษามีการดาเนินกิจกรรมส่งเสริมความรู้
ด้านอัตลักษณ์ และจิตสาธารณะ
3. สถานศึกษามีการดาเนินกิจกรรมชุมนุมจิตอาสา
อย่างมีคุณภาพ
4. สถานศึกษามีการดาเนินกิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์
อย่างมีคุณภาพ
5.สถานศึกษามีการจัดโครงการรักรับใช้ ร่วมใจอาสา
อย่างมีประสิทธิภาพ
6. สถานศึกษามีการจัดโครงการทุนการศึกษา
เยาวชนมรดกของแผ่นดินอย่างมีประสิทธิภาพ
7. ผู้เรียนทุกชั้นปีที่ทางาน ทากิจกรรมบาเพ็ญ
ประโยชน์ (นอกหลักสูตร) ไม่น้อยกว่า
50 ชั่วโมง/ปี/คน อย่างมีคุณภาพ
8. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริม
อัตลักษณ์ผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชีว้ ัดความสาเร็จ

1. ครูผู้สอนและผู้เรียนร้อยละ 88 เข้าร่วมกิจกรรม
รณรงค์ส่งเสริมอัตลักษณ์
2. ครูผู้สอนและผู้เรียนร้อยละ 88 เข้ากิจกรรมส่งเสริม
แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)

ประจา/ภาระงานร่วม/โครงการ)
2.1 ภาระงานประจา

1)กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมอัตลักษณ์
2)กิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านอัต
ลักษณ์ และจิตสาธารณะ
3)กิจกรรมชุมนุมจิตอาสา
4)กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์

ตลอดปี
ตลอดปี
ตลอดปี
ตลอดปี

2.2ภาระงานตาม ตบช/เกณฑ์
(ใบงานที่ 2)
1. มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตาม
หลักสูตร(2.1)
2. จัดโครงการกิจกรรมที่ส่งเสริมให้
ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์
ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา
(14.1)
2.3 ภาระงานร่วม (ใบงานที่ 5)
1.ผู้เรียนมีคณ
ุ ลักษณะอันพึงประสงค์
ตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก
(16.1)
2.สถานศึกษามีกระบวนการดาเนินการ
และจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพด้าน
อัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก(16.2)
2.3 ภาระงานร่วม (ใบงานที่ 5)
1.ผู้เรียนมีคณ
ุ ลักษณะอันพึงประสงค์
ตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก
(16.1)
2.สถานศึกษามี
กิจกรรมเตรี
กระบวนการด
ยมตัวาเนิ
เพื่อนรัการ
บศีลมหาสนิทและศีล
และจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพด้าน
อัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก(16.2)
โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
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วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย
ความรู้ด้านอัตลักษณ์ และจิตสาธารณะ
3. ครูผู้สอนและผู้เรียนร้อยละ 88 เข้ากิจกรรม
ชุมนุมจิตอาสา
4. ครูผู้สอนและผู้เรียนร้อยละ 88 เข้ากิจกรรมบาเพ็ญ
ประโยชน์
5.ครูผู้สอนและผู้เรียนร้อยละ 88 เข้าร่วมโครงการรักรับ
ใช้ ร่วมใจอาสา
6. มีการจัดโครงการทุนการศึกษา
เยาวชนมรดกของแผ่นดิน
7. ผู้เรียนร้อยละ 88 ทางกิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์
(นอกหลักสูตร) ไม่น้อยกว่า50 ชั่วโมง/ปี/คน(2.1.1)
8. มีการจัดกิจกรรมร้อยละ 88 ที่ส่งเสริม
อัตลักษณ์ผเู้ รียน (14.1)

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)

2.4โครงการ (ใบงานที่ 6)
1.โครงการรักรับใช้ร่วมใจอาสา
2.โครงการทุนการศึกษาเยาวชน
มรดกของแผ่นดิน
2.5โครงการตามแผนพัฒนาฯ
3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล

3.1 ตรวจสอบ ติดตามการ
ดาเนินงานตามแผนงาน
3.2 ปรับปรุงแก้ไข การดาเนินงานที่
ยังไม่สมบูรณ์
3.3 ประเมินผลการจัดกิจกรรม

ทุกครั้งเมื่อ
สิ้นสุดกิจกรรม

มี.ค. 60

เครื่องมือการติดตาม/ประเมินผล

- แบบประเมินการเข้าร่วมิจกรรม
- แบบสรุปการประเมินเข้าร่วมกิจกรรม
- รายงานสรุปผลการดาเนินงานตาม
กิจกรรม
4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา

4.1 สรุปผลการปฏิบัติกจิ กรรม
4.2 จัดทารายงานผลการดาเนินงาน
ของหน่วยงาน
4.3 นาผลการประเมินมาปรับปรุง
และพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

มี.ค. 60
มี.ค. 60
มี.ค. 60
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แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่ายหน่วยงาน
6.1.5 แผนงานหน่วยงาน งานส่งเสริมอัตลักษณ์และสังคมสงเคราะห์
ฝ่ายจิตตาภิบาล
แผนงาน
จานวนเงิน
ลาดับ
ประเภท
รายการ
ตาม
ที่
บาท ส.ต. งบประมาณ
มาตรฐาน
1. กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมอัตลักษณ์
4
1,600 ดาเนินการ
2. กิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านอัตลักษณ์และจิต
4
12,800 พัฒนา
สาธารณะ
3. กิจกรรมชุมนุมจิตอาสา
4
2,200 ดาเนินการ
4. กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์
4
6,800 ดาเนินการ
5. โครงการรักรับใช้ร่วมใจอาสา
4
139,640 ดาเนินการ
6. โครงการทุนการศึกษาเยาวชนมรดกของแผ่นดิน
4
627,500 ดาเนินการ
รวมประมาณการค่าใช้จา่ ย
(เจ็ดแสนเก้าหมื่นห้าร้อยสีส่ ิบบาทถ้วน)
สรุปประเภทงบประมาณ
 ดาเนินการ 777,740 บาท  งบลงทุน- บาท

ลงชื่อ..........................................................
(นางสาวจันจิรา พันธุ์สมบัติ)
ผู้เสนองาน

790,540

-

 งบพัฒนา 12,800 บาท

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

ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ.........................................................
(เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ)์
ผู้อานวยการ

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559
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แบบแสดงประมาณค่าใช้จ่ายงาน/กิจกรรม
7.1.5.1 งาน/กิจกรรม รณรงค์ส่งเสริมอัตลักษณ์
แผนงานตามมาตรฐานที่ 1  2 3 4 5 
แผนงานหน่วยงาน งานส่งเสริมอัตลักษณ์และสังคมสงเคราะห์ ฝ่าย จิตตาภิบาล
ประมาณการงบประมาณ
งบประมาณ
รายการ
ปี 2559
2560
2561
2562
รายรับ
-จากโรงเรียน
1,600
1,700
1,800
1,900
รวม
1,600
1,700
1,800
1,900
รายจ่าย
1. ค่าวัสดุ
2. ค่าใช้สอย
- ค่าป้ายรณรงค์ส่งเสริมอัตลักษณ์
1,300
1,400
1,500
1,600
- ค่าอุปกรณ์/เอกสารประชาสัมพันธ์
300
300
300
300
3. ค่าตอบแทน
4. ค่าพาหนะ
5. ค่าครุภัณฑ์
รวม
1,600
1,700
1,800
1,900
ลงชือ่ ..........................................................
(นางสาวจันจิรา พันธุ์สมบัติ)

ผู้เสนองาน

ลงชือ่ ..........................................................

(นางสมลักษณ์ บุญเพชร)
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายจิตตาภิบาล

ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ.........................................................
(เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ)์
ผู้อานวยการ

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559
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แบบแสดงประมาณค่าใช้จ่ายงาน/กิจกรรม
7.1.5.2 งาน/กิจกรรม ส่งเสริมความรู้ดา้ นอัตลักษณ์และจิตสาธารณะ
แผนงานตามมาตรฐานที่ 1  2 3 4 5 
แผนงานหน่วยงาน งานส่งเสริมอัตลักษณ์และสังคมสงเคราะห์ ฝ่าย จิตตาภิบาล
ประมาณการงบประมาณ
งบประมาณ
รายการ
ปี 2559
2560
2561
2562
รายรับ
-จากโรงเรียน
12,800
13,000
13,200
13,400
รวม
12,800
13,000
13,200
13,400
รายจ่าย
1. ค่าวัสดุ
- ค่าอุปกรณ์จัดทาเอกสาร
1,400
1,500
1,600
1,700
2. ค่าใช้สอย
- ค่าแผ่นซีดีและกล่อง
800
900
1,000
1,100
- ค่าอาหารว่างวิทยากร
600
600
600
600
3. ค่าตอบแทน
- ค่าวิทยากร
10,000
10,000
10,000
10,000
4. ค่าพาหนะ
5. ค่าครุภัณฑ์
รวม
12,800
13,000
13,200
13,400
ลงชือ่ ..........................................................
(นางสาวจันจิรา พันธุ์สมบัติ)

ผู้เสนองาน

ลงชือ่ ..........................................................
(นางสมลักษณ์ บุญเพชร)

ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายจิตตาภิบาล
ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ.........................................................
(เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ)์
ผู้อานวยการ

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559
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แบบแสดงประมาณค่าใช้จ่ายงาน/กิจกรรม
7.1.5.3 งาน/กิจกรรม ชุมนุมจิตอาสา
แผนงานตามมาตรฐานที่ 1  2 3 4 5 
แผนงานหน่วยงาน งานส่งเสริมอัตลักษณ์และสังคมสงเคราะห์ ฝ่าย จิตตาภิบาล
ประมาณการงบประมาณ
งบประมาณ
รายการ
ปี 2559
2560
2561
2562
รายรับ
-จากโรงเรียน
2,200
2,400
2,600
2,800
รวม
2,200
2,400
2,600
2,800
รายจ่าย
1. ค่าวัสดุ
-ค่าอุปกรณ์จัดทาเอกสารการสอนชุมนุม
600
700
800
900
2. ค่าใช้สอย
-ค่าจัดนิทรรศการ/กิจกรรม
1,600
1,700
1,800
1,900
3. ค่าตอบแทน
4. ค่าพาหนะ
5. ค่าครุภัณฑ์
รวม
2,200
2,400
2,600
2,800

ลงชือ่ ..........................................................
(นางสาวจันจิรา พันธุ์สมบัติ)

ผู้เสนองาน

ลงชือ่ ..........................................................
(นางสมลักษณ์ บุญเพชร)

ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายจิตตาภิบาล

ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ.........................................................
(เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ)์
ผู้อานวยการ

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา

112

แบบแสดงประมาณค่าใช้จ่ายงาน/กิจกรรม
7.1.5.4 งาน/กิจกรรม บาเพ็ญประโยชน์
แผนงานตามมาตรฐานที่ 1  2 3 4 5 
แผนงานหน่วยงาน งานส่งเสริมอัตลักษณ์และสังคมสงเคราะห์ ฝ่าย จิตตาภิบาล
ประมาณการงบประมาณ
งบประมาณ
รายการ
ปี 2559
2560
2561
2562
รายรับ
-จากโรงเรียน
6,800
7,100
7,400
7,700
รวม
6,800
7,100
7,400
7,700
รายจ่าย
1. ค่าวัสดุ
- ค่าสมุดบันทึกการบาเพ็ญประโยชน์
6,800
7,100
7,400
7,700
2. ค่าใช้สอย
3. ค่าตอบแทน
4. ค่าพาหนะ
5. ค่าครุภัณฑ์
รวม
6,800
7,100
7,400
7,700

ลงชือ่ ..........................................................
(นางสาวจันจิรา พันธุ์สมบัติ)

ผู้เสนองาน

ลงชือ่ ..........................................................

(นางสมลักษณ์ บุญเพชร)
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายจิตตาภิบาล

ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ.........................................................
(เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ)์
ผู้อานวยการ

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559
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แผนงานตามโครงสร้าง
แผนงานตามงบประมาณ

ฝ่ายจิตตาภิบาล
แผนงานคุณภาพผู้เรียน แผนงานการจัดการศึกษา
แผนงานสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
แผนงานด้านอัตลักษณ์(จิตตาภิบาล)
แผนงานมาตรการส่งเสริม
ชื่อโครงการ
รักรับใช้ร่วมใจอาสา
ลักษณะโครงการ/งาน
ประจา  ต่อเนื่อง ใหม่
หน่วยงาน
งานส่งเสริมอัตลักษณ์และสังคมสงเคราะห์
ผู้รับผิดชอบ
นางสาวจันจิรา พันธุส์ มบัติ
ตอบสนอง
พันธกิจที่ 5
ยุทธศาสตร์ที่ 6 กลยุทธ์ที่
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา EDBAมาตรฐานที่ 2, 14 ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ ทางตรง 2.1.1,14.1.1
ทางอ้อมประเด็นการพิจารณา/เกณฑ์ย่อยที่ ทางตรง ..................ทางอ้อม.........................
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนมาตรฐานที่ - ตัวบ่งชี้ - เกณฑ์ท-ี่
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.หลักการและเหตุผล
จากอัตลักษณ์ลักษณะของนักเรียนโรงเรียนคาทอลิกตามที่อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯกาหนดให้
นักเรียนโรงเรียนคาทอลิกทุกคนต้องรักและเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของตนเองและผู้อื่น เป็นบุคคลที่ทา
เพื่อผู้อื่น เสียสละ มีน้าใจ พร้อมแบ่งปันและช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน รู้จักให้อภัยและคืนดี รัก
และทะนุถนอมสิ่งสร้างทั้งหลาย และจากพันธกิจของโรงเรียนซางตาครู้สศึกษาที่กาหนดให้ผู้เรียนมีทักษะ
ชีวิตและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
ฝ่ายจิตตาภิบาลจึงเห็นว่าควรปลูกฝังคุณลักษณะต่างๆ ที่ดีงามตามที่กล่าวแล้วนั้นให้แก่ผู้เรียน
ซึ่งอาจต้องใช้เวลานานในการกล่อมเกลา ฝึกอบรม ต้องใช้เทคนิค วิธีการ และกิจกรรมมากมายหลาย
รูปแบบ ซึ่งจะทาให้ผู้เรียนมีจิตสาธารณะและสามารถปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสาอย่างต่อเนื่อง จึงได้จัดทา
โครงการ “รักรับใช้ร่วมใจอาสา”ขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้ผเู้ รียนทุกชั้นปีได้ทากิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์(2.1.1)
2.2 เพื่อจัดโครงการที่ส่งเสริมอัตลักษณ์ผู้เรียน(14.1.1)
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
ผู้เรียนระดับชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 1– มัธยมศึกษาปีที่ 3 จานวน1,070 คน เข้าร่วมกิจกรรม
3.2 เชิงคุณภาพ
1. ผู้เรียนทุกชั้นปีได้ทากิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์อย่างมีคณ
ุ ภาพ
2. จัดโครงการที่ส่งเสริมอัตลักษณ์ผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
3.3 ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ครูผู้สอนและผู้เรียนทีเ่ ข้าร่วมโครงการร้อยละ 87 ได้ทากิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์
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2. มีโครงการที่ส่งเสริมอัตลักษณ์ผู้เรียน
4. ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
กิจกรรม
1.กิจกรรมรินน้าใจสู่ผู้ยากไร้
1.ขั้นเตรียมการ
1.1 ประชุมและวางแผนการดาเนินงาน
1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการ
1.3 จัดเตรียมเอกสาร
2.ขั้นดาเนินการ/กิจกรรมที่จัด
2.1 ประชาสัมพันธ์ครูและนักเรียน
2.2 ผู้เรียนบริจาคเงินรินน้าใจสัปดาห์ละ1 บาท
2.3 ผู้รับผิดชอบกิจกรรมเก็บรวบรวมเงินรินน้าใจและบันทึก
ทุกสัปดาห์
2.4 นาเงินที่ได้รับจากการบริจาคไปจัดกิจกรรม/บริจาคแก่
ผู้ยากไร้ ในกิจกรรมจิตอาสานักเรียน
3.ขั้นติดตามและประเมินผล
3.1 แบบประเมินความพึงพอใจในการร่วมกิจกรรม
2. ครูจิตอาสา
1.ขั้นเตรียมการ
1.1 ประชุมและวางแผนการดาเนินงาน
1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการ
1.3 จัดเตรียมเอกสาร
2.ขั้นดาเนินการ/กิจกรรมที่จัด
2.1 ประชุมครูฝ่ายจิตตาภิบาลเพื่อเลือกสถานที่ในการจัด
กิจกรรม
2.2 ประชาสัมพันธ์และรับสมัครครูผู้มีจิตอาสา
2.3 ติดต่อสถานที่/ที่พัก/พาหนะ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2.4 จัดเตรียมอุปกรณ์/สิ่งของที่ใช้ในการจัดกิจกรรม
2.5 จัดกิจกรรมจิตอาสาของครู
3.ขั้นติดตามและประเมินผล
3.1 แบบประเมินความพึงพอใจในการร่วมกิจกรรม
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ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

พ.ค. 59
พ.ค. 59
พ.ค. 59

นางสาวจันจิรา
พันธุ์สมบัติ

พ.ค. 59
ตลอดปีการศึกษา

นางสาวจันจิรา
พันธุ์สมบัติ

มี.ค. 60

นางสาวจันจิรา
พันธุ์สมบัติ

พ.ค. 59
พ.ค. 59
พ.ค. 59

นางสาวจันจิรา
พันธุ์สมบัติ

มิ.ย. 59

นางสาวจันจิรา
พันธุ์สมบัติ

ก.ค. 59
ส.ค. 59
ก.ย. 59
ต.ค. 59
มี.ค. 60

นางสาวจันจิรา
พันธุ์สมบัติ
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3. จิตอาสาพัฒนาสังคม
1.ขั้นเตรียมการ
1.1 ประชุมและวางแผนการดาเนินงาน
1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการ
1.3 จัดเตรียมเอกสาร
2.ขั้นดาเนินการ/กิจกรรมที่จัด
2.1 ประชุมครูฝ่ายจิตตาภิบาลเพื่อเลือกสถานที่ในการจัด
กิจกรรม
2.2 ติดต่อสถานที่/ที่พัก/พาหนะ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2.3ประชาสัมพันธ์ครูและนักเรียนผู้มีจิตอาสา
2.4 จัดเตรียมอุปกรณ์/สิ่งของที่ใช้ในการจัดกิจกรรม
2.5 จัดกิจกรรมจิตอาสาของนักเรียน
3.ขั้นติดตามและประเมินผล
3.1 แบบประเมินความพึงพอใจในการร่วมกิจกรรม
3.2 แบบสังเกตพฤติกรรมในการปฏิบัติกิจกรรม
3.3 แบบประเมินผลโครงการ

พ.ค. 59
พ.ค. 59
พ.ค. 59

นางสาวจันจิรา
พันธุ์สมบัติ

มิ.ย. 59

นางสาวจันจิรา
พันธุ์สมบัติ

ต.ค. 59
พ.ย. 59
พ.ย. 59
ธ.ค. 59
มี.ค. 60
มี.ค. 60
มี.ค. 60

นางสาวจันจิรา
พันธุ์สมบัติ

5. สถานที่ดาเนินงาน โรงเรียนซางตาครู้สศึกษาและหน่วยงานภายนอก
6. ระยะเวลาในการดาเนินงาน พฤษภาคม 2559 – มีนาคม 2560
7. งบประมาณ
รายการ
งบประมาณ
ประมาณการงบประมาณ
ปี 2559
2560
2561
2562
รายรับ
1. จากโรงเรียน
109,640
110,700
111,760
112,000
2. จากกิจกรรมรินน้าใจ
25,000
25,000
25,000
25,000
3. จากครู
5,000
5,000
5,000
5,000
รวมรับทั้งสิ้น
139,640
140,700
141,760
142,000
รายจ่าย
1.กิจกรรมรินน้าใจสู่ผู้ยากไร้
1. ค่าเอกสารบันทึกรินน้าใจ
140
150
160
170
2. เอกสารประเมินกิจกรรม
180
190
200
210
รวมจ่าย
320
340
360
380
3.กิจกรรมครูจิตอาสา
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1. ค่าป้ายประชาสัมพันธ์
2. เอกสารติดต่อหน่วยงาน
ต่างๆ
3. ค่ายานพาหนะ
4. ค่าที่พัก
5. ค่าอาหาร
6. อุปกรณ์/สิ่งของที่ใช้ในการ
จัดกิจกรรม
7. เงินและของบริจาค
8. ค่าเอกสารประเมินกิจกรรม
รวมจ่าย
3.กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสังคม
1. ค่าป้ายประชาสัมพันธ์
2. เอกสารติดต่อหน่วยงาน
ต่างๆ
3. ค่ายานพาหนะ
4. ค่าอาหาร
5. อุปกรณ์/สิ่งของที่ใช้ในการ
จัดกิจกรรม
6. เงินและของบริจาค
7. ค่าเอกสารประเมินกิจกรรม
รวมจ่าย
รวมจ่ายทั้งสิ้น

1,400
180

1,500
190

1,600
200

1,700
210

12,600
40,000
10,000
1,600

13,200
40,000
10,000
1,700

13,800
40,000
10,000
1,800

14,400
40,000
10,000
1,900

5,000
180
70,960

5,000
190
71,780

5,000
200
72,600

5,000
210
72,600

1,400
180

1,500
190

1,600
200

1,700
210

30,000
10,000
1,600

30,000
10,000
1,700

30,000
10,000
1,800

30,000
10,000
1,900

25,000
180
68,360
139,640

25,000
190
68,580
140,700

25,000
200
68,800
141,760

25,000
210
69,020
142,000

8.เครื่องมือการติดตามและประเมินผล
1. แบบประเมินความพึงพอใจในการร่วมกิจกรรม
2. แบบสังเกตพฤติกรรมในการปฏิบัตกิ ิจกรรม
3. แบบประเมินผลโครงการ
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
สถานศึกษามีการจัดโครงการที่สง่ เสริมอัตลักษณ์ผู้เรียนในเรื่องของความรัก ความเมตตา ดาเนิน
ชีวิตอย่างเรียบง่าย พอเพียง มีความซื่อสัตย์ และมีอิสรภาพในการปฏิบัตคิ วามดีโดยครูและผูเ้ รียนทุกชั้นปี
ได้ทากิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์
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10. ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

ผู้เสนอโครงการ

ผู้พิจารณาโครงการ

……………………………………

……………………………………

( นางสาวจันจิรา พันธุ์สมบัติ )

( นางสมลักษณ์ บุญเพชร )

ผู้อนุมัติโครงการ

……………………………………

(เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ)์
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แผนงานตามโครงสร้าง ฝ่ายจิตตาภิบาล
แผนงานตามงบประมาณแผนงานคุณภาพผู้เรียน แผนงานการจัดการศึกษา
 แผนงานสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
 แผนงานด้านอัตลักษณ์(จิตตาภิบาล)
 แผนงานมาตรการส่งเสริม
ชื่อโครงการ
ทุนการศึกษาเยาวชนมรดกของแผ่นดิน
ลักษณะโครงการ
ประจา  ต่อเนื่อง ใหม่
หน่วยงาน
งานส่งเสริมอัตลักษณ์และสังคมสงเคราะห์
ผู้รับผิดชอบ
นางสาวจันจิรา พันธุส์ มบัติ
ตอบสนอง
พันธกิจที่ 5
ยุทธศาสตร์ที่ 6 กลยุทธ์ที่
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา EDBAมาตรฐานที่ 14 ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ ทางตรง 14.1.1 ทางอ้อม
-ประเด็นการพิจารณา/เกณฑ์ย่อยที่ ทางตรง ..........................ทางอ้อม..........................................
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนมาตรฐานที่ - ตัวบ่งชี้ - เกณฑ์ที่
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.หลักการและเหตุผล
เพื่อเป็ น การส่งเสริมอัต ลัก ษณ์โรงเรีย นคาทอลิ ก ในด้าน รัก เมตตา รับ ใช้ พร้อมแบ่ งปั น และ
ช่วยเหลือผู้อื่น โรงเรียนซางตาครู้สศึกษาโดยฝ่ายจิตตาภิบาลจึงได้จัดทาโครงการทุนการศึกษาเยาวชน
มรดกของแผ่นดินขึ้น เพื่อมุ่งเน้นให้โรงเรียนเป็นสนามแห่งกิจเมตตา และทาให้ครูเป็นคนดีมีจิตวิญญาณ
แห่งความเป็นครูรักและเมตตาศิษย์ด้วยความเสมอภาค ฝึกให้นักเรียนเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ตามหลักพระ
คริสตธรรมและศาสนสัมพันธ์ และมีความรับผิดชอบในฐานะสมาชิกสังคม มีความรักต่อตนเอง ต่อผู้อื่น
และต่อพระเจ้าตามอัตลักษณ์ “รักและรับใช้”
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อจัดโครงการที่ส่งเสริมอัตลักษณ์ผู้เรียน(14.1.1)
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
ผู้เรียนระดับชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 1– มัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เข้าร่วมโครงการ
3.2 เชิงคุณภาพ
มีโครงการที่ส่งเสริมอัตลักษณ์ผเู้ รียนอย่างมีประสิทธิภาพ
3.3 ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
มีโครงการที่ส่งเสริมอัตลักษณ์ผเู้ รียน
4. ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
กิจกรรม
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
1.ขั้นเตรียมการ
1.1 ประชุมและวางแผนการดาเนินงาน
พ.ค .59
นางสาวจันจิรา
1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการ
พ.ค .59
พันธุ์สมบัติ
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1.3 จัดเตรียมเอกสาร
พ.ค .59
2.ขั้นดาเนินการ/กิจกรรมที่จัด
2.1 ประชาสัมพันธ์และยื่นแบบแสดงเจตจานงรับทุน
พ.ค.59
นางสาวจันจิรา
2.2 ติดต่อธุรการขอรายชื่อนักเรียนทุน 3 ปี
พันธุ์สมบัติ
2.3 รวบรวมแบบแสดงเจตจานง
2.4 ดาเนินการคัดเลือก ประกาศรายชื่อติดบอร์ด
3.ขั้นติดตามและประเมินผล
3.1 ติดตามประเมินผลความประพฤติและการเรียน
มี.ค. 60
นางสาวจันจิรา
3.2 ประชุมผู้รับผิดชอบเพื่อการประเมินผลและรับทราบ
มี.ค. 60
พันธุ์สมบัติ
ปัญหาระหว่างปฏิบัติงาน
3.3 ปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
มี.ค. 60
3.4 สรุปและประเมินผล/รายงานผล
มี.ค. 60
5. สถานที่ดาเนินงานโรงเรียนซางตาครู้สศึกษาและหน่วยงานภายนอก
6. ระยะเวลาในการดาเนินงานพฤษภาคม 2559– มีนาคม 2560
7. งบประมาณ
รายการ
งบประมาณ
ประมาณการงบประมาณ
ปี 2559
2560
2561
2562
รายรับ
1. จากโรงเรียน
617,500
617,500
617,500
617,500
2. จากหน่วยงานภายนอก
10,000
10,000
10,000
10,000
รวมรับทั้งสิ้น
627,500
627,500
627,500
627,500
รายจ่าย
1.ทุนผู้เรียนเรียนดี
100,000
100,000
100,000
100,000
2.ทุนผู้เรียนยากจน
70,000
70,000
70,000
70,000
3.ทุนนักกีฬา
300,000
300,000
300,000
300,000
4.ทุนพระคาร์ดินัล
10,000
10,000
10,000
10,000
5.ทุนบุตรครู
50,000
50,000
50,000
50,000
6.ทุนบุตรพนักงาน
97,500
97,500
97,500
97,500
รวมจ่ายทั้งสิ้น
627,500
627,500
627,500
627,500
8.เครื่องมือการติดตามและประเมินผล
1. แบบติดตามผลการใช้ทุนการศึกษา
2. แบบประเมินผลโครงการ
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9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
สถานศึกษามีการจัดโครงการที่ส่งเสริมอัตลักษณ์ผู้เรียนในเรื่องของความรัก ความเมตตา ดาเนิน
ชีวิตอย่างเรียบง่าย พอเพียง และความซื่อสัตย์
10. ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
ผู้เสนอโครงการ

ผู้พิจารณาโครงการ

……………………………………

……………………………………

( นางสาวจันจิรา พันธุ์สมบัติ )

( นางสมลักษณ์ บุญเพชร )

ผู้อนุมัติโครงการ

……………………………………

(เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ)์
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ตารางที่ 4.2 สรุปรายรับ-รายจ่ายตามแผนงานหน่วยงาน ปีการศึกษา 2559
ของ ฝ่ายวิชาการ

ที่

แผนงานหน่วยงาน
งาน / โครงการ

1 งานบริหารหลักสูตร
1.1 โครงการพัฒนาหลักสูตรเพื่อ
ยกระดับการจัดการศึกษา
ของโรงเรียน
- กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร
เทียบเคียงมาตรฐานสากล
- กิจกรรมพัฒนาทักษะตาม
มาตรฐานหรือเทียบเท่า
2 งานพัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนรู้
2.1 โครงการเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้
2.2 โครงการปรับการเรียนเปลี่ยน
การสอนสู่โลกศตวรรษที่ 21
2.3 โครงการพัฒนาผู้เรียนสู่ความ
เป็นเลิศทางวิชาการ
-กิจกรรมวันวิชาการ
-กิจกรรมเสริมทักษะทาง
วิชาการ
-กิจกรรมส่งเสริมการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-Net)
2.4 โครงการมุ่งโค้ชครูพัฒนาเด็ก
เพิ่มทักษะการดารงชีวิต
ในศตวรรษที่ 21(Teacher Coaching)
กลุม่ สาระภาษาไทย
กิจกรรมวันสุนทรภู่
กิจกรรมวันภาษาไทย
แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

แผนงาน
ตาม
มาตรฐาน

สรุปรายรับ
จาก
โรงเรียน

จากที่อื่น

รวม

สรุปรายจ่าย

2

20,000

20,000

20,000

2
2

535,000
50,000

535,000
50,000

535,000

1

165,000

165,000

165,000

1

30,000

30,000

30,000

1
1

5,000
5,000

5,000
5,000

5,000
5,000
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ที่

แผนงานหน่วยงาน
งาน / โครงการ
กิจกรรมเสริมทักษะทาง
ภาษาไทย(ฟัง พูด อ่าน เขียน)
กลุม่ สาระคณิตศาสตร์
กิจกรรมเสริมทักษะทาง
คณิตศาสตร์
โครงการค่ายคณิตศาสตร์
กลุม่ สาระวิทยาศาสตร์
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
กิจกรรมสื่อสร้างสรรค์ทาง
วิทยาศาสตร์
กิจกรรมจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
และสารเคมีห้องวิทยาศาสตร์
โครงการค่ายวิทยาศาสตร์
กลุม่ สาระสังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
กิจกรรมวันสาคัญทางศาสนา
และประเพณี
-กิจกรรมแห่เทียน
-กิจกรรมลอยกระทง
-กิจกรรมสงกรานต์
กิจกรรมประกวดมารยาท
โครงการซางตาครู้สศึกษาเปิด
โลกการเรียนรู้สู่ประชาคม
อาเซียน
-กิจกรรม ASEAN Rally Day
-กิจกรรมมัคคุเทศก์น้อย
-กิจกรรมเผยแพร่ความรู้
เกี่ยวกับอาเซียน
กลุม่ สาระสุขศึกษา
กิจกรรมส่งเสริมสมรรถภาพ
แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

แผนงาน
ตาม
มาตรฐาน
1

สรุปรายรับ
จาก
จากที่อื่น
โรงเรียน
3,000

รวม

สรุปรายจ่าย

3,000

3,000

1

9,500

9,500

9,500

1

380,000

380,000

380,000

1
1

3,000
1,000

3,000
1,000

3,000
1,000

1

60,000

60,000

60,000

1

50,000

50,000

50,000

1
1
1
1
1

22,000
5,000
2,000
4,000
30,000

22,000
5,000
2,000
4,000
30,000

22,000
5,000
2,000
4,000
30,000

1

5,000

5,000

5,000
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ที่

แผนงานหน่วยงาน
งาน / โครงการ
ทางกาย
กิจกรรมชั่งน้าหนัก วัดส่วนสูง
กลุม่ สาระศิลปะ
โครงการค่ายศิลปะ
กลุม่ สาระการงานอาชีพ

และเทคโนโลยี
กิจกรรมงานสู่อาชีพ
กิจกรรมแข่งขันทักษะทาง
คอมพิวเตอร์
โครงการส่งเสริมทักษะความรู้
งานอาชีพ
โครงการพัฒนาทักษะด้าน ITสู่
มาตรฐานสากล
กิจกรรมพัฒนาด้านทักษะ IT
กิจกรรมเผยแพร่ผลงาน
กลุม่ สารภาษาต่างประเทศ
โครงการเพิ่มพูนความรู้และ
พัฒนาทักษะการใช้
ภาษาต่างประเทศ
โครงการยกระดับบูรณาการ
จัดการเรียนรู้ด้วย Storyline
Approach
3 งานวัดผลและประเมินผล
3.1 เอกสารการประเมิน
สมรรถนะสาคัญ ประเมินการ
อ่านคิดวิเคราะห์และเขียน
3.2 ค่าจัดทาข้อสอบกลางภาค,
ปลายภาค
3.3 จัดซื้อแบบทดสอบ
กระดาษคาตอบปลายภาค,
แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

แผนงาน
ตาม
มาตรฐาน

สรุปรายรับ
จาก
โรงเรียน

จากที่อื่น

รวม

สรุปรายจ่าย

1

3,000

3,000

3,000

1

5,000

5,000

5,000

1
1

11,500
5,800

11,500
5,800

11,500
5,800

1

31,000

31,000

31,000

1

5,000

5,000

5,000

1

1,937,400

1,937,400

1,937,400

5

20,000

20,000

20,000

1

5,500

5,500

5,500

1

40,000

40,000

40,000

1

100,000

100,000

100,000

1
1
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ที่

3.4
4
4.1

5
5.1
6
6.1
7
7.1
7.2
7.3

แผนงานหน่วยงาน
งาน / โครงการ
แบบทดสอบการอ่านคิดและ
วิเคราะห์ของฝ่ายการศึกษา
จัดซื้อแบบพิมพ์เอกสาร
หลักฐานการเรียน
งานพัฒนาสื่อนวัตกรรม
โครงการพัฒนาทักษะการผลิต
สื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ยุค
ใหม่
งานนิเทศการสอน
นิเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้
งานวิจัยและพัฒนา
วิจัยในชัน้ เรียน
งานห้องสมุด
กิจกรรมปฐมนิเทศการใช้
ห้องสมุด
กิจกรรมจัดซื้อทรัพยากร
สารสนเทศ
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

แผนงาน
ตาม
มาตรฐาน

สรุปรายรับ
จาก
โรงเรียน

จากที่อื่น

รวม

สรุปรายจ่าย

1

20,000

20,000

20,000

2

10,000

10,000

10,000

2

2,000

2,000

2,000

2

5,000

5,000

5,000

3

1,000

1,000

1,000

3

160,000

160,000

160,000

3

18,000

18,000

18,000

3,764,700

3,764,700

3,764,700
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ตารางที่ 5.2 สรุปรายรับ-รายจ่ายตามแผนงานหน่วยงาน (งาน/กิจกรรม/โครงการ) ปีการศึกษา2559
ของ ฝ่ายวิชาการ

ที่
1.

ที่
1.
2.

3.

4.

5.2.1 แผนงานหน่วยงาน งานบริหารหลักสูตร ฝ่ายวิชาการ
สรุปรายรับ
แผนงาน
แผนงานหน่วยงาน
ตาม
จาก
งาน / โครงการ
จากที่อื่น
รวม
มาตรฐาน โรงเรียน
โครงการพัฒนาหลักสูตรเพื่อ
2
20,000
ยกระดับการจัดการศึกษา
ของโรงเรียน
- กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร
เทียบเคียงมาตรฐานสากล
- กิจกรรมพัฒนาทักษะตาม
มาตรฐานหรือเทียบเท่า
20,000
รวม
5.2.2 แผนงานหน่วยงาน งานพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ ฝ่ายวิชาการ
สรุปรายรับ
แผนงาน
แผนงานหน่วยงาน
ตาม
จาก
งาน / โครงการ
จากที่อื่น
รวม
มาตรฐาน โรงเรียน
โครงการเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้
2
535,000
โครงการปรับการเรียนเปลี่ยน
2
50,000
การสอนสู่โลกศตวรรษที่ 21
กิจกรรม Teacher Coaching
โครงการพัฒนาผู้เรียนสู่ความ
1
165,000
เป็นเลิศทางวิชาการ
กิจกรรมวันวิชาการ
กิจกรรมเสริมทักษะทาง
วิชาการ
กิจกรรมส่งเสริมการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-Net)
โครงการมุ่งโค้ชครูพัฒนาเด็ก
1
30,000
เพิ่มทักษะการดารงชีวิต
ในศตวรรษที่ 21(Teacher
กลุม่ สาระภาษาไทย
แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

สรุปรายจ่าย
20,000

20,000

สรุปรายจ่าย
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ที่

แผนงานหน่วยงาน
งาน / โครงการ
กิจกรรมวันสุนทรภู่
กิจกรรมวันภาษาไทย
กิจกรรมเสริมทักษะทาง
ภาษาไทย(ฟัง พูด อ่าน เขียน)
กลุม่ สาระคณิตศาสตร์
กิจกรรมเสริมทักษะทาง
คณิตศาสตร์
โครงการค่ายคณิตศาสตร์
กลุม่ สาระวิทยาศาสตร์
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
กิจกรรมสื่อสร้างสรรค์ทาง
วิทยาศาสตร์
กิจกรรมจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
และสารเคมีห้องวิทยาศาสตร์
โครงการค่ายวิทยาศาสตร์
กลุม่ สาระสังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
กิจกรรมวันสาคัญทางศาสนา
และประเพณี
-กิจกรรมแห่เทียน
-กิจกรรมลอยกระทง
-กิจกรรมสงกรานต์
กิจกรรมประกวดมารยาท
โครงการซางตาครู้สศึกษาเปิด
โลกการเรียนรู้สู่ประชาคม
อาเซียน
กิจกรรม ASEAN Rally Day
กิจกรรมมัคคุเทศก์น้อย
กิจกรรมเผยแพร่ความรู้
เกี่ยวกับอาเซียน
แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

แผนงาน
ตาม
มาตรฐาน
1
1
1

สรุปรายรับ
จาก
จากที่อื่น
โรงเรียน
5,000
5,000
3,000

รวม

สรุปรายจ่าย
5,000
5,000
3,000

1

9,500

9,500

1

380,000

380,000

1
1

3,000
1,000

3,000
1,000

1

60,000

60,000

1

50,000

50,000

1
1
1
1
1

22,000
5,000
2,000
4,000
30,000

22,000
5,000
2,000
4,000
30,000
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ที่

แผนงานหน่วยงาน
งาน / โครงการ
กลุม่ สาระสุขศึกษา
กิจกรรมส่งเสริมสมรรถภาพ
ทางกาย
กิจกรรมชั่งน้าหนัก วัดส่วนสูง
กลุม่ สาระศิลปะ
โครงการค่ายศิลปะ
กลุม่ สาระการงานอาชีพ
และเทคโนโลยี
กิจกรรมงานสู่อาชีพ
กิจกรรมแข่งขันทักษะทาง
คอมพิวเตอร์
โครงการส่งเสริมทักษะความรู้
งานอาชีพ
โครงการพัฒนาทักษะด้าน ITสู่
มาตรฐานสากล
กิจกรรมพัฒนาด้านทักษะ IT
กิจกรรมเผยแพร่ผลงาน
กลุม่ สารภาษาต่างประเทศ
โครงการเพิ่มพูนความรู้และ
พัฒนาทักษะการใช้
ภาษาต่างประเทศ
โครงการยกระดับบูรณาการ
จัดการเรียนรู้ด้วย Storyline
Approach

รวม

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

แผนงาน
ตาม
มาตรฐาน

สรุปรายรับ
จาก
โรงเรียน

จากที่อื่น

รวม

สรุปรายจ่าย

1

5,000

5,000

1

3,000

3,000

1

5,000

5,000

1
1

11,500
5,800

11,500
5,800

1

31,000

31,000

1

5,000

5,000

1

1,937,400

1,937,400

5

20,000

20,000

3,383,200

3,383,200

1
1
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ที่
1.

2.
3.

4.

ที่
1.

ที่
1.

5.2.3 แผนงานหน่วยงาน งานวัดผลและประเมินผล ฝ่ายวิชาการ
สรุปรายรับ
แผนงาน
แผนงานหน่วยงาน
ตาม
จาก
งาน / โครงการ
จากที่อื่น
มาตรฐาน โรงเรียน
เอกสารการประเมิน
1
5,500
สมรรถนะสาคัญ ประเมินการ
อ่านคิดวิเคราะห์และเขียน
ค่าจัดทาข้อสอบกลางภาค,
1
40,000
ปลายภาค
จัดซื้อแบบทดสอบ
1
100,000
กระดาษคาตอบปลายภาค,
แบบทดสอบการอ่านคิดและ
วิเคราะห์ของฝ่ายการศึกษา
จัดซื้อแบบพิมพ์เอกสาร
1
20,000
หลักฐานการเรียน
รวม
165,500
5.2.4 แผนงานหน่วยงาน งานพัฒนาสื่อนวัตกรรม ฝ่ายวิชาการ
สรุปรายรับ
แผนงาน
แผนงานหน่วยงาน
ตาม
จาก
งาน / โครงการ
จากที่อื่น
มาตรฐาน โรงเรียน
โครงการพัฒนาทักษะการผลิต
2
10,000
สื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ยุค
ใหม่
รวม
10,000
5.2.5 แผนงานหน่วยงาน งานนิเทศการสอน ฝ่ายวิชาการ
สรุปรายรับ
แผนงาน
แผนงานหน่วยงาน
ตาม
จาก
งาน / โครงการ
จากที่อื่น
มาตรฐาน โรงเรียน
นิเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้
2
2,000
รวม
2,000

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

รวม

สรุปรายจ่าย
5,500

40,000
100,000

20,000
165,500

รวม

สรุปรายจ่าย
10,000

10,000

รวม

สรุปรายจ่าย
2,000
2,000
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ที่
1.

ที่
1.
2.
3.

5.2.6 แผนงานหน่วยงาน งานวิจัยและพัฒนา ฝ่ายวิชาการ
สรุปรายรับ
แผนงาน
แผนงานหน่วยงาน
ตาม
จาก
งาน / โครงการ
จากที่อื่น
มาตรฐาน โรงเรียน
วิจัยในชัน้ เรียน
2
5,000
รวม
5,000
5.2.7 แผนงานหน่วยงาน งานห้องสมุด ฝ่ายวิชาการ
สรุปรายรับ
แผนงาน
แผนงานหน่วยงาน
ตาม
จาก
งาน / โครงการ
จากที่อื่น
มาตรฐาน โรงเรียน
กิจกรรมปฐมนิเทศการใช้
3
1,000
ห้องสมุด
กิจกรรมจัดซื้อทรัพยากร
3
160,000
สารสนเทศ
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
3
18,000
รวม

รวม

สรุปรายจ่าย
5,000
5,000

รวม

สรุปรายจ่าย
1,000
160,000
18,000

179,000

179,000

ลงชื่อ ..................................................ผู้รับรอง
( นางบุษรา ผุดผ่อง )
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ
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ลาดับที่ 1 แผนงานหน่วยงาน งานบริหารหลักสูตร
แผนงานตามโครงสร้าง
ฝ่ายวิชาการ
แผนงานตามมาตรฐาน
 แผนงานด้านคุณภาพผูเ้ รียน
 แผนงานด้านการจัดการศึกษา
 แผนงานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
 แผนงานด้านอัตลักษณ์ (จิตตาภิบาล)
 แผนงานด้านมาตรการส่งเสริม
ผู้รับผิดชอบ
นางนวลพรรณ มะเมียทอง
ตอบสนอง
พันธกิจที่
ยุทธศาสตร์ที่
กลยุทธ์ที่
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา EDBA : มาตรฐานทึ่ 7 , 10 ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ หลักที่7.1,10.1,10.2 ร่วม
..........ประเด็นการพิจารณา/เกณฑ์ย่อยที่ หลัก.........-.........ร่วม............-..............
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน : มาตรฐานที่ - ตัวบ่งชี้หลักที่ - ร่วม - เกณฑ์ที่...........
ระยะเวลา
วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย
กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)
วัตถุประสงค์

1. ขั้นวางแผน

1.เพื่อให้สถานศึกษามีหลักสูตรจากการ
วิเคราะห์บริบทของผู้เรียน ชุมชน สังคม
สภาพปัญหาและความต้องการเพื่อเป็น
ข้อมูลพื้นฐาน
2.เพื่อให้สถานศึกษามีโครงสร้างหลักสูตร
กาหนดเวลาเรียนกาหนดสาระการเรียนรู้
3.เพื่อให้สถานศึกษามีหลักสูตรที่
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ เป้าหมาย
คุณลักษณะที่พงึ ประสงค์ บูรณการ
คุณธรรมจริยธรรมและคุณค่าพระวรสาร
4.เพื่อให้ครูนาหลักสูตรไปเขียนแผนจัดการ
เรียนรูอ้ ย่างมีประสิทธิภาพ
5.เพื่อจัดตารางเรียนและตารางสอนใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้
6.จัดทาแบบประเมินการใช้หลักสูตรเพื่อ
การพัฒนา
7. เพื่อนาผลการประเมินการใช้หลักสูตร
มาปรับปรุงให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ
8.เพื่อให้ครูกาหนดเป้าหมายคุณภาพ

1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการ
1.2 จัดประชุมคณะกรรมการ
1.3 ประชุมชี้แจงการดาเนินงานการจัด
ทาหลักสูตร
1.4 วิเคราะห์บริบทของผู้เรียน ชุมชน
สังคมสภาพปัญหาและความ
ต้องการเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐาน
1.5 จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัด
ทาหลักสูตร
1.6 จัดหาเอกสารทีเ่ กี่ยวข้องกับหลักสูตร
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เม.ย. 59

2. ขั้นดาเนินการ (ภาระงานประจา/ภาระงาน
ร่วม/โครงการ)

2.1 ภาระงานประจา
1.วิเคราะห์บริบทของผูเ้ รียน ชุมชน สังคม
สภาพปัญหาและความต้องการ

เม.ย. 59

2.ศึกษาวิเคราะห์เอกสารหลักสูตรแกนกลาง
3. จัดทาโครงสร้างหลักสูตรกาหนดเวลา
โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
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วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย
ผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ
สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

เรียน กาหนดสาระการเรียนรู้
4. พัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์
(7.1)
เป้าหมายคุณลักษณะที่พึงประสงค์
9.เพื่อให้สถานศึกษามีหลักสูตร
บูรณการคุณธรรมจริยธรรมและคุณค่า
สถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับ
พระวรสาร
ท้องถิ่น(10.1)
5.นาหลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียนการ
10.เพื่อจัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายให้ สอน
ผู้เรียนสนใจ(10.2)
6.จัดครูเข้าสอนและนิเทศการสอน
7.ประเมินการใช้หลักสูตรก่อนใช้ระหว่างใช้
เป้าหมายเชิงปริมาณ
และหลังใช้
1. หลักสูตรสถานศึกษา 8 กลุ่มสาระ
8.นาผลการประเมินการใช้หลักสูตรมา
2. จานวนครู 67 คน
ปรับปรุงและพัฒนา
3. ผลการประเมินการใช้หลักสูตร 8 กลุ่ม
สาระ
2.2 ภาระงานตาม ตบช. (7.1,10.1,10.2)
1.กาหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้าน
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
ความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ และ
1.สถานศึกษามีหลักสูตรจากการวิเคราะห์ คุณลักษณะที่พงึ ประสงค์ (7.1)
บริบทของผู้เรียน ชุมชน สังคมสภาพ
2.จัดทาหลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและ
ปัญหาและความต้องการเพื่อเป็นข้อมูล
สอดคล้องกับท้องถิน่ (10.1)
พื้นฐาน
3.จัดทารายวิชาเพิ่มเติม (10.2)
2.สถานศึกษามีโครงสร้างหลักสูตร
กาหนดเวลาเรียนกาหนดสาระการเรียนรู้ 2.3 โครงการ
3.มีหลักสูตรที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์
1.โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
เป้าหมาย
เทียบเคียงมาตรฐานสากล
คุณลักษณะที่พงึ ประสงค์ บูรณการ
คุณธรรมจริยธรรมและคุณค่าพระวรสาร 3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล
4.ครูนาหลักสูตรไปเขียนแผนจัดการเรียนรู้ 3.1 ตรวจสอบ ติดตามการดาเนินงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ
ตามแผนงานพัฒนาหลักสูตร
5. จัดตารางเรียนและตารางสอนในกลุ่ม 3.2ปรับปรุงแก้ไขการดาเนินงานทีย่ ังไม่
สาระ
สมบูรณ์
6.จัดทาแบบประเมินการใช้หลักสูตรเพื่อ 3.3จัดทาเครื่องมือประเมินต่างๆ
แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

พ.ค. 59

ตลอดปีการศึกษา

ตลอดปีการศึกษา

เม.ย.59

พ.ค.59

ตลอดปี
การศึกษา

ก.พ. 60
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วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
7. นาผลการประเมินการใช้หลักสูตรมา
ปรับปรุงให้ทันสมัย
8.ครูกาหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้ง
ด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ
และคุณลักษณะที่พงึ ประสงค์
9.สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษา
เหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิน่
10.จัดรายวิชาเพิ่มเติมทีห่ ลากหลายให้
ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด
ความสามารถและความสนใจ

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)

3.4 ประเมินหลักสูตร
3.5ประเมินผลโครงการ

4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา

4.1สรุปผลการจัดการเรียนการสอน
4.2จัดทารายงานผลการดาเนินงานตาม
หลักสูตร
4.3สรุปประเมินผลการใช้หลักสูตร
สถานศึกษา
4.4นาผลการประเมินมาวางแผนเพื่อ
ปรับปรุงและพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป

มี.ค. 60

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

1.สถานศึกษามีหลักสูตรจากการวิเคราะห์
บริบทของต้องการเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐาน
ทั้ง8กลุ่มสาระคิดเป็นร้อยละ100
2.สถานศึกษามีโครงสร้างหลักสูตร
กาหนดเวลาเรียนกาหนดสาระการเรียนรู้
ทั้ง8กลุ่มสาระคิดเป็นร้อยละ100
3.หลักสูตรสถานศึกษาร้อยละ95ที่
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์เป้าหมาย
คุณลักษณะที่พงึ ประสงค์ บูรณการ
คุณธรรมจริยธรรมและคุณค่าพระวรสาร
4.ครูร้อยละ95นาหลักสูตรไปเขียนแผน
จัดการเรียนรู้
5.ครูผู้สอนร้อยละ100มีตารางเรียนและ
ตารางสอนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้
6.ครูผู้สอนร้อยละ100จัดทาแบบประเมิน
การใช้หลักสูตร
7.ทุกกลุ่มสาระ นาผลการประเมินการใช้
หลักสูตรมาปรับปรุงให้ทันสมัย คิดเป็น
แผนปฏิบัติการประจาปี 2559
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วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)

ร้อยละ80
8.ครูร้อยละ90กาหนดเป้าหมายคุณภาพ
ผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ
สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
9.สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษา
เหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิน่ คิด
เป็นร้อยละ85
10.จัดรายวิชาเพิ่มเติมทีห่ ลากหลายให้
ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด
ความสามารถและความสนใจ คิดเป็นร้อย
ละ 80
เครื่องมือการติดตาม/ประเมินผล

1. แบบประเมินการใช้หลักสูตร
2. แบบประเมินการเรียนการสอน
3. แบบประเมินโครงการพัฒนาหลักสูตร
เทียบเคียงมาตรฐานสากล
4. แผนการจัดการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559
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แบบแสดงประมาณค่าใช้จ่ายหน่วยงาน
6.2.1 แผนงานหน่วยงาน บริหารงานหลักสูตร ฝ่าย วิชาการ
แผนงาน
จานวนเงิน
ลาดับ
ประเภท
รายการ
ตาม
ที่
บาท ส.ต. งบประมาณ
มาตรฐาน
2
1. โครงการพัฒนาหลักสูตรเพื่อ
20,000 พัฒนา
ยกระดับการจัดการศึกษา
ของโรงเรียน
-กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรเทียบเคียง
มาตรฐานสากล
-กิจกรรมพัฒนาทักษะตามมาตรฐานหรือ
เทียบเท่า
รวมประมาณการค่าใช้จา่ ย
(สองหมื่นบาทถ้วน)
สรุปประเภทงบประมาณ
ดาเนินการ……………. บาท  งบลงทุน..................บาท

20,000

-

 งบพัฒนา 20,000 บาท

ลงชื่อ..................................................
( นางนวลพรรณ มะเมียทอง )
ผูเ้ สนอ
ผูอ้ นุมัติ
ลงชื่อ....................................................
(เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ์.)
ผู้อานวยการ
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แผนงานตามโครงสร้าง
แผนงานตามมาตรฐาน

ฝ่ายวิชาการ
แผนงานด้านคุณภาพผู้เรียนแผนงานด้านการจัดการศึกษา
 แผนงานด้านสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
 แผนงานด้านอัตลักษณ์(จิตตาภิบาล)
 แผนงานด้านมาตรการส่งเสริม
ชื่อโครงการ
พัฒนาหลักสูตรเพื่อยกระดับการจัดการศึกษาของโรงเรียน
ลักษณะโครงการ
ประจา
ต่อเนื่อง  ใหม่
หน่วยงาน
งานบริหารหลักสูตร
ผู้รับผิดชอบ
นางนวลพรรณ มะเมียทอง
ตอบสนอง
พันธกิจที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 กลยุทธ์ที่ 1.2
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา EDBA มาตรฐานที่ 10 ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ทางตรง 10.1 ทางอ้อม ประเด็นการพิจารณา/เกณฑ์ย่อยที่ ทางตรง ....ประเด็นที่ 1-5..... ทางอ้อม....................................
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน มาตรฐานที่..........ตัวบ่งชี้................... เกณฑ์ที่.................
1.หลักการและเหตุผล
จากการศึกษาวิเคราะห์ เชิงเปรียบเทียบ และเทียบเคียง หลักสูตรของหลายๆประเทศนักวิชาการ
ด้านการศึกษาผู้รับผิดชอบโครงการพบจุดอ่อนของหลักสูตรของการศึกษาไทยซึ่งเป็นความแตกต่างจาก
หลักสูตรของประเทศอื่นๆ อย่างมีนัยสาคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเทียบเคียงหลักสูตรไทยกับหลักสูตรของ
โรงเรียนนานาชาติ พบว่าหลักสูต รแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความสาคัญกับการเรียนสาระการ
เรียนรู้เป็นลาดับแรกและให้ความสาคัญน้อยในเรื่องของการพัฒนาผู้เรียนด้านความสามารถในด้านการคิด
กอร์ปกับปัจจุบันเป็นความจาเป็นอย่างยิ่งที่สถานศึกษาจะต้องพัฒนา “หลักสูตรสถานศึกษา”ให้เชื่อมโยง
สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ได้แก่การเรียนรู้ภาษายุคดิจิตัลความสามารถในการสื่อสารมีการ
คิดประดิษฐ์และสร้างงานสามารถผลิตผลงานที่มีคุณภาพสูง
ซึ่งโรงเรียนซางตาครู้สศึกษาเล็งเห็นว่า การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเป็นวิธีการหนึ่ง ที่
สถานศึกษาต้องปฏิบัติโดยมีจุดเน้นเพื่อพัฒนานักเรียนให้มีศักยภาพเป็นพลเมืองโลกดังนัน้ โครงการ
พัฒนาหลักสูตรเทียบเคียงมาตรฐานสากล เพื่อยกระดับการศึกษาของโรงเรียน โดยกาหนดเป้าหมาย
คุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีหลักสูตร
สถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น จัดรายวิชาเพิ่มเติมทีห่ ลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตาม
ความถนัด ความสามารถและความสนใจ
2.วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ครูกาหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ และ
คุณลักษณะที่พงึ ประสงค์
2. เพื่อให้สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิน่
3. เพื่อจัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายให้ผเู้ รียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถและความ
สนใจ
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3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
ครูผู้สอนจานวน 65คน
3.2 เชิงคุณภาพ
1. ครูกาหนดเป้าหมายผูเ้ รียนทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ และคุณลักษณะทีพ่ ึง
ประสงค์ที่มีคณ
ุ ภาพ
2. มีหลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น
3. มีวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถและความสนใจ
3.3 ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
1. ครูร้อยละ 80 กาหนดเป้าหมายผูเ้ รียนทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่มีคณ
ุ ภาพ
2. มีหลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น
3. ผู้เรียนร้อยละ 85 เลือกเรียนวิชาเพิ่มเติมตามความถนัด ความสามารถและความสนใจ
4.ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
กิจกรรม
1. ขั้นเตรียมการ
1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการ
1.2 จัดประชุมคณะกรรมการ
1.3ประชุมชี้แจงการดาเนินงานการจัดทาหลักสูตร
1.4วิเคราะห์บริบทของผู้เรียน ชุมชน สังคมสภาพปัญหา
และความต้องการเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐาน
1.5จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาหลักสูตร
16.จัดหาเอกสารทีเ่ กี่ยวข้องกับหลักสูตร
2. ขั้นดาเนินการ/กิจกรรมที่จัด
2.1 ประชุมครูผู้สอนตามกลุ่มสาระ
2.2 ดาเนินการวิเคราะห์บริบท และสภาพปัญหา
2.3ดาเนินการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
-จัดทาโครงสร้าง
-จัดทาคาอธิบายรายวิชา
-จัดทาแผนการจัดการเรียนรู้
-จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
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เม.ย. 59

นางนวลพรรณ มะเมียทอง

พ.ค. 59

มี.ค. 59
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-จัดครูเข้าสอนและนิเทศการสอน
-จัดตารางสอน/ตารางเรียน
2.4คณะกรรมการสถานศึกษาพิจารณา
ให้ความเห็นชอบหลักสูตรที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของท้องถิ่น
2.5โครงการพัฒนาหลักสูตรเพื่อยกระดับการจัดการศึกษา
ของโรงเรียน
2.6กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรเทียบเคียงมาตรฐานสากล
2.7กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
3. ขั้นติดตามและประเมินผล
3.1 ตรวจสอบ ติดตามการดาเนินงานตามแผนงาน
พัฒนาหลักสูตร
3.2ปรับปรุงแก้ไขการดาเนินงานทีย่ ังไม่
สมบูรณ์
3.3สรุปผลการจัดการเรียนการสอน
3.4สรุปประเมินผลการใช้หลักสูตร
สถานศึกษา

พ.ค. 59

เม.ย. 59

นางนวลพรรณ มะเมียทอง

ตลอดปีการศึกษา
ก.พ. 60

มี.ค. 60

5. สถานที่ดาเนินงาน โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
6. ระยะเวลาในการดาเนินงาน เมษายน 2559 – มีนาคม 2560
7. งบประมาณ
รายการ
1.กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรเทียบเคียงมาตรฐานสากล
- จากโรงเรียน
- อื่น ๆ
รวม
รายจ่าย
ค่าวัสดุ
- ค่าหนังสือ
-ค่าถ่ายเอกสาร
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งบประมาณ
2559

ประมาณการงบประมาณ
2560

2561

2562

15,000

15,800 16,600 17,500

15,000

15,800 16,600 17,500

1,200
1,000

1,300
1,100

1,400
1,200

1,500
1,300
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ค่าพาหนะ
-ค่ารถ
ค่าตอบแทน
-ค่าวิทยากร
ค่าครุภัณฑ์
- ค่าเข้าเล่ม

500

600

9,000

9,400

3,300
15,000

700

800

9,800 10,300

3,400 3,500 3,600
15,800 16,600 17,500

รวม
2.กิจกรรมพัฒนาทักษะตามมาตรฐานหรือเทียบเท่า
- จากโรงเรียน
5,000 5,300 5,600 6,000
- อื่น ๆ
รวม
5,000 5,300 5,600 6,000
รายจ่าย
ค่าวัสดุ
- ค่ากระดาษ
2,500 2,600 2,700 2,800
-ค่าหมึกพิมพ์
1,500 1,600 1,700 1,800
ค่าครุภัณฑ์
- ลวดเย็บกระดาษ
500
550
600
700
- ค่าเทปกาว
500
550
600
700
รวม
5,000 5,300 5,600 6,000
8. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล
1.แบบประเมินหลักสูตร
2.แบบประเมินการเรียนการเรียนการสอน
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
โรงเรียนซางตาครู้สศึกษามีหลักสูตรของสถานศึกษาที่มีคณ
ุ ภาพและเทียบเคียงมาตรฐานสากล
10. ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข
บุคลากรยังไม่ชดั เจนเรื่องหลักสูตรมาตรฐานสากล
ผู้เสนอโครงการ
ผู้พิจารณาโครงการ
……………………………………
(นางนวลพรรณ มะเมียทอง)

……………………………………
(นางบุษรา ผุดผ่อง)

ผู้อนุมัติโครงการ
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ลาดับที่ 2 แผนงานหน่วยงาน งานพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้
แผนงานตามโครงสร้าง
ฝ่ายวิชาการ
แผนงานตามมาตรฐาน
 แผนงานด้านคุณภาพผูเ้ รียน
 แผนงานด้านการจัดการศึกษา
 แผนงานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
 แผนงานด้านอัตลักษณ์ (จิตตาภิบาล)
 แผนงานด้านมาตรการส่งเสริม
ผู้รับผิดชอบ
นางเรณู ไตรวิทยากร
ตอบสนอง
พันธกิจที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 กลยุทธ์ที่ 3.1
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา EDBA : มาตรฐานที่ 8,10 ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ หลักที่ 7.1,8.3, 10.4ร่วมประเด็นการพิจารณา/เกณฑ์ย่อยที่ หลัก..................ร่วม....................
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน : มาตรฐานที่...........ตัวบ่งชี้หลักที่............ร่วม...................
เกณฑ์ที่.......................................................................................
ระยะเวลา
วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย
กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)
วัตถุประสงค์
1. ขั้นวางแผน
1.เพื่อให้ครูมีการจัดทาแผนการจัดการ
1.1 ประชุมชี้แจงงานแก่ครูแต่ละกลุ่มสาระ
เม.ย. 59
เรียนรูท้ ี่มีความยืดหยุ่นตามความ
การเรียนรู้
เหมาะสมทัง้ เวลาและสาระการเรียนรู้
1.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ
เม.ย. 59
2.เพื่อให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ทเี่ น้น
ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรม/โครงการ
ผู้เรียนเป็นสาคัญสอดคล้องกับความถนัด
2. ขั้นดาเนินการ (ภาระงานประจา/
และความสนใจของผูเ้ รียน เรียนรู้
เม.ย. 59
ภาระร่วม/โครงการ)
ประสบการณ์จริง ปลูกฝังคุณธรรมและ
ค่านิยมทีด่ ีงามและคุณลักษณะอันพึง
2.1 ภาระงานประจา
ประสงค์
1.จัดทาแผนการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ
เม.ย. 59
3.เพื่อให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรูท้ ี่บูรณา
2.จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผูเ้ รียนเป็น
พ.ค. 59 -มี.ค. 60
การคุณธรรมจริยธรรม
สาคัญสอดคล้องกับความถนัดและความ
4.เพื่อให้ครูได้รับการนิเทศการสอนแบบ
สนใจของผูเ้ รียน เรียนรู้ประสบการณ์
กัลยาณมิตร
จริงปลูกฝังคุณธรรมและค่านิยมทีด่ ีงาม
5.เพื่อให้ครูได้พัฒนาวิธกี ารจัด
และคุณลักษณะที่พงึ ประสงค์
กระบวนการเรียนรู้อย่างหลากหลายและ
3.ครูบูรณาการคุณธรรม จริยธรรมในการ
พ.ค. 59 -มี.ค. 60
ต่อเนื่อง
จัดการเรียนรู้
6.ครูมีการกาหนดเป้าหมายคุณภาพ
4.จัดให้มกี ารนิเทศการสอนแบบ
ภาคเรียนละ2 ครั้ง
ผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ
กัลยาณมิตร
แผนปฏิบัติการประจาปี 2559
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สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์(7.1)
7.เพื่อส่งเสริมให้มีการจัดการศึกษาให้
เป้าหมายที่กาหนดไว้ในแผนปฏิบัตกิ าร(8.3)
8.เพื่อสนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการ
เรียนรูใ้ ห้ผเู้ รียนได้ลงมือปฏิบัตจิ ริงจนสรุป
ความรู้ได้ด้วยตนเอง(10.4)

เป้าหมายเชิงปริมาณ
1.แผนการจัดการเรียนรู้ตามรายวิชาทุก
กลุ่มสาระ
2.มีการนิเทศการสอนแบบกัลยาณมิตร
จานวน 2 ครั้งต่อ 1 ภาคเรียน
3.ครูผู้สอนจานวน 65 คน มีการพัฒนา
วิธีการจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้อย่าง
หลากหลายและต่อเนื่อง
4.ครูผู้สอนจานวน 65 คน จัดกระบวนการ
เรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัตจิ ริงจนสรุป
ความรู้ได้ด้วยตนเอง

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
5.ครูพัฒนาวิธีการจัดกระบวนการการ
เรียนรู้อย่างหลากหลายและต่อเนื่อง
6.กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ
7.กิจกรรมวันวิชาการ

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)
พ.ค. 59 -มี.ค. 60
ตลอดปีการศึกษา
28 พ.ย.59

2.2 ภาระงานตาม ตบช.
1. กาหนดเป้าหมาย
พ.ค. 59 -มี.ค.60
คุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะ
กระบวนการ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ (7.1)
1)ความรู้ความเข้าใจในเป้าหมายคุณภาพ
ผู้เรียนตามหลักสูตร
2)การเชื่อมโยงเป้าหมายคุณภาพผู้เรียน
และมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรและ
หลักสูตรของสถานศึกษากับแผนการ
จัดการเรียนรู้
3)การวางแผนการจัดการเรียนรู้มีการ
กาหนดเป้าหมายคุณภาพผูเ้ รียนครอบคลุม
ทั้งด้านความรู้ทกั ษะกระบวนการ
สมรรถนะสาคัญและคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์
ศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่
กาหนดไว้ใน แผนปฏิบัตกิ าร (8.3)
3. สนับสนุนให้ครูจดั
กระบวนการเรียนรูท้ ี่ให้ผู้เรียนได้ลงมือ
ปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง (10.4)
1)การอบรมและพัฒนาครูเพื่อทบทวนความ
เข้าใจเกีย่ วกับหลักสูตรอิงมาตรฐานและการ
จัดการเรียนรู้ทเี่ น้นผู้เรียนเป็น
สาคัญอย่างน้อยภาคเรียนละ1ครั้ง

เป้าหมายเชิงคุณภาพ
แผนปฏิบัติการประจาปี 2559
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1.ครูมีการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ที่มี
ความยืดหยุน่ ตามความเหมาะสมทั้งเวลา
และสาระการเรียนรู้
2.ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ทเี่ น้นผูเ้ รียนเป็น
สาคัญสอดคล้องกับความถนัดและความ
สนใจของผูเ้ รียน เรียนรูป้ ระสบการณ์จริง
ปลูกฝังคุณธรรมและค่านิยมที่ดีงามและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
3.ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทบี่ ูรณาการ
คุณธรรมจริยธรรม
4.ครูได้รับการนิเทศการสอนแบบ
กัลยาณมิตร
5.ครูได้พัฒนาวิธีการจัดกระบวนการเรียนรู้
อย่างหลากหลายและต่อเนื่อง
6.ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ลง
มือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง
อย่างมีคุณภาพ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1.ครูร้อยละ 90 มีการจัดทาแผนการ
จัดการเรียนรู้ทมี่ ีความยืดหยุ่นตามความ
เหมาะสมทัง้ เวลาและสาระการเรียนรู้
2.ครูร้อยละ 90 จัดกระบวนการเรียนรู้ที่
เน้นผูเ้ รียน เป็นสาคัญสอดคล้องกับความ
1.ครูร้อยละ 90 มีการจัดทาแผนการ
จัดการเรียนรู้ทมี่ ีความยืดหยุ่นตามความ
เหมาะสมทัง้ เวลาและสาระการเรียนรู้
2.ครูร้อยละ 90 จัดกระบวนการเรียนรู้ที่
เน้นผูเ้ รียน เป็นสาคัญสอดคล้องกับความ
ถนัดและความสนใจของผูเ้ รียน เรียนรู้
ประสบการณ์จริงปลูกฝังคุณธรรมและ
ค่านิยมทีด่ ีงามและคุณลักษณะอันพึง
แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)

2)การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ระบุใน
แผนการสอน/หน่วยการเรียนรู้ของครูทกุ
กลุ่มสาระสะท้อนว่าผู้เรียนสามารถบรรลุ
ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดได้
3)ผู้เรียนได้มีโอกาสลงมือปฏิบัตใิ น
สถานการณ์จริงหรือใกล้เคียงสถานการณ์
จริงอย่างน้อย1ครั้งในทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้
4)การมีผลงานที่แสดงการให้ผู้เรียนอธิบาย
วิธีคิดและการสรุปความคิดของตนเองทุก
กลุ่มสาระ
5)ผลงาน/โครงการทีใ่ ช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่ง
ในการเรียนรู้อย่างน้อย3กลุ่มสาระ
2.3 โครงการ
1. โครงการเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้
2.4 โครงการตามแผนพัฒนาฯ
1. โครงการปรับการเรียนเปลีย่ นการสอนสู่
โลกศตวรรษที่ 21
2.โครงการพัฒนาผูเ้ รียนสูค่ วามเป็นเลิศเพื่อยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ(o-net)
3.โครงการมุ่งโค้ชครูพัฒนาเด็ก
1. โครงการปรับการเรียนเปลีย่ นการสอนสู่
โลกศตวรรษที่ 21
2.โครงการพัฒนาผูเ้ รียนสูค่ วามเป็นเลิศเพื่อยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ(o-net)
3.โครงการมุ่งโค้ชครูพัฒนาเด็ก
เพิ่มทักษะการดารงชีวิต
ในศตวรรษที่ 21(Teacher Coaching)

ก.ค. 59 – ส.ค.59

พ.ค. 59 -ก.พ. 60
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ประสงค์
3.ครูร้อยละ 95 จัดกิจกรรมการเรียนรูท้ ี่
บูรณาการคุณธรรมจริยธรรม
4.ครูร้อยละ 100 ได้รับการนิเทศการสอน
แบบกัลยาณมิตร
5.ครูร้อยละ 98 ได้พัฒนาวิธีการจัด
กระบวนการเรียนรู้อย่างหลากหลายและ
ต่อเนื่อง
6.ผู้เรียนร้อยละ 80 เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม
7.ครูร้อยละ 85 จัดกระบวนการเรียนรู้ให้
ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัตจิ ริงจนสรุปความรู้
ได้ด้วยตนเอง
เครื่องมือการติดตาม/ประเมินผล
1.แบบประเมิน แผนการสอนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้
2.แบบบันทึกการนิเทศ
3.แบบประเมินผลงานของผู้เรียน
4.แบบประเมิน กิจกรรม/โครงการ

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา
4.1 รายงานสรุปผลการประเมินผลแผนการ
จัดการเรียนรู้
4.2 รายงานสรุปผลการนิเทศ
4.3 จัดทารายงานผลการดาเนินงานของ
หน่วยงาน
4.4 นาผลการประเมินมาปรับปรุงและ
พัฒนาในปีการศึกษาต่อไป

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)

มี.ค. 60
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แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่ายหน่วยงาน
6.2.2 แผนงานหน่วยงาน งานพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้
ฝ่าย วิชาการ
แผนงาน
จานวนเงิน
ลาดับ
ประเภท
รายการ
ตาม
ที่
บาท
ส.ต. งบประมาณ
มาตรฐาน
1. โครงการเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้
1
535,000 พัฒนา
2. โครงการปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนสู่โลก
50,000 ดาเนินการ
ศตวรรษที่ 21
3. โครงการพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศเพื่อยกระดับ
1
165,000 พัฒนา
ผลการทดสอบ (O-Net)
กิจกรรมเสริมทักษะทางวิชาการ
กิจกรรมวันวิชาการ
กิจกรรมส่งเสริมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน (O-Net)
4. โครงการมุ่งโค้ชครูพัฒนาเด็ก เพิ่มทักษะการ
1
30,000 พัฒนา
ดารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 (Teacher Coaching)
5. กลุม่ สาระภาษาไทย
กิจกรรมวันสุนทรภู่
1
5,000 ดาเนินการ
กิจกรรมวันภาษาไทย
1
5,000 ดาเนินการ
กิจกรรมเสริมทักษะทางภาษาไทย(ฟัง พูด
1
3,000 ดาเนินการ
อ่าน เขียน)
6. กลุม่ สาระคณิตศาสตร์
โครงการค่ายคณิตศาสตร์
1
380,000 พัฒนา
-กิจกรรมเสริมทักษะทางคณิตศาสตร์
1
9,500 7. กลุม่ สาระวิทยาศาสตร์
โครงการค่ายวิทยาศาสตร์
1
50,000 พัฒนา
-กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
1
3,000 1
-กิจกรรมสื่อสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์
1,000 1
-กิจกรรมจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และสารเคมีห้อง
60,000 ลงทุน
วิทยาศาสตร์
8. กลุม่ สาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559
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ลาดับ
ที่

9.

รายการ
โครงการเสริมสร้างศักยภาพทางสังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
-กิจกรรมวันสาคัญทางศาสนาและประเพณี
-กิจกรรมประกวดมารยาท
โครงการซางตาครู้สศึกษาเปิดโลกการเรียนรู้สู่
ประชาคมอาเซียน
-กิจกรรม ASEAN Rally Day
-กิจกรรมมัคคุเทศก์น้อย
-กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ
กลุม่ สาระสุขศึกษาและพลศึกษา
กิจกรรมส่งเสริมสมรรถภาพทางกาย
กิจกรรมชั่งน้าหนัก วัดส่วนสูง
กลุม่ สาระศิลปะ
โครงการค่ายศิลปะ

แผนงาน
ตาม
มาตรฐาน

จานวนเงิน
บาท

ประเภท
ส.ต. งบประมาณ

1

33,000

-

พัฒนา

1

30,000

-

พัฒนา

1

-

1

5,000
3,000

-

ดาเนินการ
ดาเนินการ

1

5,000

-

พัฒนา

1

-

1

11,500
5,800
31,000
1,500

-

ดาเนินการ
ดาเนินการ
ดาเนินการ
พัฒนา

1

20,000

-

ดาเนินการ

1

1,937,400

-

พัฒนา

10.

กลุม่ สาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
กิจกรรมงานสู่อาชีพ
กิจกรรมแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์
โครงการส่งเสริมทักษะความรู้งานอาชีพ
โครงการพัฒนาทักษะด้าน ITสู่มาตรฐานสากล
-กิจกรรมพัฒนาด้านทักษะ IT
-กิจกรรมเผยแพร่ผลงาน
11. กลุม่ สาระภาษาต่างประเทศ
โครงการยกระดับบูรณาการจัดการเรียนรู้ด้วย
Storyline Approach
โครงการเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาทักษะการใช้
ภาษาต่างประเทศ
รวมประมาณการค่าใช้จา่ ย
(สามล้านสามแสนแปดหมื่นสามพันสองร้อยบาทถ้วน)

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559
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สรุปประเภทงบประมาณ
 ดาเนินการ 2,818,200 บาท  งบลงทุน.................บาท

 งบพัฒนา 565,000 บาท

ลงชื่อ..........................................................
(นางเรณู ไตรวิทยากร)
ผู้เสนองาน

ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ
(เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ์)
ผู้อานวยการ
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แผนงานตามโครงสร้าง
แผนงานตามมาตรฐาน

ฝ่ายวิชาการ
แผนงานด้านคุณภาพผู้เรียน  แผนงานด้านการจัดการศึกษา
 แผนงานด้านสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
 แผนงานด้านอัตลักษณ์(จิตตาภิบาล)
 แผนงานด้านมาตรการส่งเสริม
ชื่อโครงการ
เยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้
ลักษณะโครงการ
ประจา
ต่อเนื่อง  ใหม่
หน่วยงาน
งานพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้
ผู้รับผิดชอบ
นางสาววิลาสินี สุดคนึง
ตอบสนอง
พันธกิจที่
ยุทธศาสตร์ที่
กลยุทธ์ที่
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา EDBA มาตรฐานที่ 10 ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ ทางตรง10.4 ทางอ้อม ประเด็นการพิจารณา/เกณฑ์ย่อยที่ ทางตรง .......................................ทางอ้อม..............
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน มาตรฐานที่..........ตัวบ่งชี้................... เกณฑ์ที่.................
1.หลักการและเหตุผล
จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2545หมวด
4 แนวการจัดการศึกษา ตั้งแต่มาตรา 22 – 24 กล่าวถึงบริบทของการจัดการศึกษา โดยยึดหลักว่าทุกคน
มีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองถือว่าผู้เรียนมีความสาคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้อง
ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ เน้นความสาคัญทั้งความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้
และบูรณาการตามความเหมาะสม และจัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลาทุกสถานที่ ให้รู้ความแตกต่าง
ระหว่างผู้เรียน ฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญ ประยุก ต์ใช้ปัญ ญา ให้เ รียนรู้จ าก
ประสบการณ์ตรงผสมผสานบูรณาการความรู้อย่างสมดุล ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม จัดสภาพแวดล้ อม
ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้รอบด้าน จากแนวการจัดการศึกษาตามนัยแห่งมาตราดังกล่าวการจัดการเรียนรู้แบบ
บู รณาการ จึ งถื อเป็ น นวั ต กรรมหนึ่ง ที่มี ความสาคัญ ยิ่ ง ที่จ ะช่ วยให้ ก ารปฏิรู ป การเรี ย นรู้เ ป็ น ไปตาม
เป้าประสงค์แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
ทางฝ่ายวิชาการจึงได้จัดทาโครงการเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ขึ้น เพื่อสนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการ
เรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง
2.วัตถุประสงค์
1. เพื่อสนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรูท้ ี่ให้ผเู้ รียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วย
ตนเอง
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
ผูเ้ รียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 จานวน 1,070 คน
3.2 เชิงคุณภาพ
1. ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัตจิ ริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเองอย่างมี
คุณภาพ
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3.3 ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
1. ผู้เรียนร้อยละ 85 ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง
4. ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
กิจกรรม
ระยะเวลา
1. ขั้นเตรียมการ
1.1ประชุมวางแผนและแต่งตั้งคณะกรรมการ
มิ.ย. 59
ดาเนินงาน
1.2 กาหนดเวลาและสถานที่ทจี่ ะเข้าชมแหล่ง
มิ.ย. 59
เรียนรู้
2. ขั้นดาเนินการ/กิจกรรมที่จดั
2.1 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
ก.ค. 59
แหล่งเรียนรู้ทจี่ ะเข้าชม
2.2 ทาหนังสือขออนุญาตผู้ปกครองนักเรียน
ก.ค. 59
2.3 นานักเรียนเข้าเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้
ส.ค. 59
3. ขั้นติดตามและประเมินผล
3.1 แบบประเมินการเข้าเยีย่ มชมแหล่งเรียนรู้
3.2 บันทึกข้อมูลการเยีย่ มชมแหล่งเรียนรู้

ผู้รับผิดชอบ
นางสาววิลาสินี สุดคนึง

5. สถานที่ดาเนินงาน แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิน่
6. ระยะเวลาในการดาเนินงาน กรกฎาคม – สิงหาคม 2559
7. งบประมาณ
งบประมาณ
2559

รายการ
รายรับ
- จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รวม
รายจ่าย
ค่าวัสดุ
ค่าใช้สอย
-ค่าบัตรเข้าชม
-ค่าอาหาร
แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

ประมาณการงบประมาณ
2560
2561
2562

535,000 561,000 589,000 618,000
535,000 561,000 589,000 618,000

200,500 210,500 221,100 232,100
50,000 52,500 55,100 57,800
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-ค่าเบ็ดเตล็ดอื่นๆ
ค่าพาหนะ
-ค่ารถ

37,000

รวม

38,900

40,800

42,500

247,500 259,100 272,000 285,600
535,000 561,000 589,000 618,000

8. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล
1. แบบประเมินการการจัดกิจกรรม
2. คู่มือการปฏิบัติกจิ กรรม
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง
10. ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข
..........................................................................................................................................................
ผู้เสนอโครงการ

ผู้พิจารณาโครงการ

……………………………………
(นางสาววิลาสินี สุดคนึง)

……………………………………
(นางบุษรา ผุดผ่อง)

ผู้อนุมัติโครงการ

……………………………………
(เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ)์
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แผนงานตามโครงสร้าง
แผนงานตามมาตรฐาน

ฝ่ายวิชาการ
แผนงานด้านคุณภาพผู้เรียน
แผนงานด้านการจัดการศึกษา
 แผนงานด้านสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
 แผนงานด้านอัตลักษณ์(จิตตาภิบาล)
 แผนงานด้านมาตรการส่งเสริม
ชื่อโครงการ
ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนสู่โลกศตวรรษที่ 21
ลักษณะโครงการ
ประจา
ต่อเนื่อง  ใหม่
หน่วยงาน
งานพัฒนาการกระบวนการเรียนรู้
ผู้รับผิดชอบ
นางเรณู ไตรวิทยากร
ตอบสนอง
พันธกิจที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 กลยุทธ์ที่ 3.1
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา EDBA มาตรฐานที่ 7,10ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ ทางตรง 7.1,10.4
ทางอ้อม –ประเด็นการพิจารณา/เกณฑ์ย่อยที่ ทางตรง ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน มาตรฐานที่ - ตัวบ่งชี้ – เกณฑ์ที่ 1. หลักการและเหตุผล
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เป็นการกาหนดแนวทางยุทธศาสตร์ในการจัดการเรียนรู้โดยร่วมกัน
สร้างรูปแบบและแนวปฏิบัติในการเสริมสร้างประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยเน้นที่
องค์ความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญและสมรรถนะที่เกิดกับตัวผู้เรียน เพื่อใช้ในการดารงชีวิตในสังคมแห่ง
ความเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน โดยจะอ้างถึงรูปแบบ (Model) ที่พัฒนามาจากเครือข่ายองค์กรความร่วมมือ
เพื่อทักษะแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (Partnership For 21st Century Skills) (www.p21.org ) ที่มีชื่อ
ย่อว่า เครือข่าย P21 ซึ่งได้พัฒนากรอบแนวคิดเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยผสมผสานองค์ความรู้
ทักษะเฉพาะด้าน ความชานาญการ และความรู้เท่าทันด้านต่างๆ เข้าด้วยกัน เพื่อความสาเร็จของผู้เรียน
ทั้งด้านการทางานและการดาเนินชีวิต
ซึ่งโรงเรียนซางตาครู้สศึกษาเล็งเห็นว่า โครงการปรับการเรียนเปลีย่ นการสอนสู่โลกศตวรรษที่ 21
ขึ้นเพื่อให้ครูมีการกาหนดเป้าหมายคุณภาพผูเ้ รียนทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ และ
คุณลักษณะที่พงึ ประสงค์ สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรูท้ ี่ให้ผเู้ รียนได้ลงมือปฎิบัติจริงจนสรุป
ความรู้ได้ด้วยตนเอง
2.วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ครูมกี ารกาหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ และ
คุณลักษณะที่พงึ ประสงค์ (7.1)
2. เพื่อสนับสนุนให้ครูจดั กระบวนการเรียนรู้ทใี่ ห้ผเู้ รียนได้ลงมือปฎิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วย
ตนเอง(10.4)

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา

150

3.เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
ครูผู้สอนจานวน 65 คน
3.2 เชิงคุณภาพ
1. ครูมีการกาหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทัง้ ด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
2.สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ทใี่ ห้ผเู้ รียนได้ลงมือปฎิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง
3.3 ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ครูร้อยละ 85 มีการกาหนดเป้าหมายคุณภาพผูเ้ รียนทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ
สมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์
2.ครูร้อยละ 85 จัดกระบวนการเรียนรู้ทใี่ ห้ผเู้ รียนได้ลงมือปฎิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง
4. ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
กิจกรรม
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
1. ขั้นเตรียมการ
นางเรณู ไตรวิทยากร
1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการ
เม.ย. 59
1.2 จัดประชุมคณะกรรมการ
1.3 ประชุมชี้แจงการดาเนินงานการจัดกิจกรรม
พ.ค. 59
1.4 วิเคราะห์บริบทของผู้เรียน ในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้
1.5 จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัด
พัฒนาการกระบวนการเรียนรู้
2. ขั้นดาเนินการ/กิจกรรมที่จัด
นางเรณู ไตรวิทยากร
2.1 ประชุมครูผู้สอนตามกลุ่มสาระ
พ.ค. 59
2.2 ดาเนินการวิเคราะห์บริบท และสภาพ
ปัญหา
2.3ดาเนินการพัฒนาการกระบวนการเรียนรู้
-จัดทาแผนการจัดกิจกรรม
พ.ค. 59
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
นางเรณู ไตรวิทยากร
-จัดกิจกรรมค่ายบูรณาการตามกลุ่มสาระ 8 กลุ่ม
9 ก.ย 59
สาระ
นางเรณู ไตรวิทยากร
3. ขั้นติดตามและประเมินผล
25 ก.ย. 59
3.1 ติดตามการดาเนินงานตามแผนงาน
พัฒนาการกระบวนการเรียนรู้
นางเรณู ไตรวิทยากร
3.2ปรับปรุงแก้ไขการดาเนินงานทีย่ ังไม่
1 ส.ค. 59
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สมบูรณ์
3.3สรุปผลการจัดกิจกรรม

26 ก.ย. 59

นางเรณู ไตรวิทยากร

5. สถานที่ดาเนินงาน โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
6. ระยะเวลาในการดาเนินงาน เมษายน 2559 –มีนาคม2560
7. งบประมาณ
งบประมาณ
2559

รายการ
รายรับ
- จากโรงเรียน
รวม
รายจ่าย
ค่าวัสดุ
-อุปกรณ์กลุ่มสาระ
ค่าใช้สอย
-ค่ากระดาษ
-ค่าถ่ายเอกสาร
-ค่าเย็บ/ค่าเข้าปก
ค่าตอบแทน
ค่าพาหนะ
-ค่าพาหนะ
รวม

ประมาณการงบประมาณ
2560
2561
2562

50,000
50,000

51,400
51,400

53,200
53,200

55,000
55,000

40,000

41,000

42,000

43,000

4,000
3,000
2,000

4,100
3,100
2,100

4,300
3,300
2,300

4,500
3,500
2,500

1,000
50,000

1,100
51,400

1,300
53,200

1,500
55,000

8. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล
1.แบบประเมินโครงการ
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้เรียนได้ลงมือปฎิบัตจิ ริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง
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10. ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข
-การกาหนดวันเวลา อาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสม
ผู้เสนอโครงการ

ผู้พิจารณาโครงการ

…………………………………
( นางเรณู ไตรวิทยากร)

……………………………..
(นางบุษรา ผุดผ่อง )

ผู้อนุมัติโครงการ

................................................
(เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ์)
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แผนงานตามโครงสร้าง
แผนงานตามมาตรฐาน

ฝ่ายวิชาการ
แผนงานด้านคุณภาพผู้เรียน  แผนงานด้านการจัดการศึกษา
 แผนงานด้านสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
 แผนงานด้านอัตลักษณ์(จิตตาภิบาล)
 แผนงานด้านมาตรการส่งเสริม
ชื่อโครงการ
พัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศเพื่อยกระดับผลการทดสอบ(O-Net)
ลักษณะโครงการ
ประจา
ต่อเนื่อง  ใหม่
หน่วยงาน
งานพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้
ผู้รับผิดชอบ
นางบุษรา ผุดผ่อง
ตอบสนอง
พันธกิจที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 กลยุทธ์ที่ 1.1
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา EDBA มาตรฐานที5่ ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ ทางตรง5.1,5.4ทางอ้อมประเด็นการพิจารณา/เกณฑ์ย่อยที่ ทางตรง 1 ทางอ้อม.............
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน มาตรฐานที่..........ตัวบ่งชี…
้ …….... เกณฑ์ที............
1. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันการเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ส่งผล
การจัดการศึกษา จาเป็นต้องสร้างเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ ความสามารถในการคิด ตัดสินใจแก้ปัญหา
ได้อย่ างมีเ หตุ ผล ทั้งในและนอกห้องเรีย น พร้อมทั้งฝึก ให้ผู้เ รีย นรู้จักวางแผนการทางาน สร้างสรรค์
ผลงาน ทางานร่วมกับผู้อื่น เพื่อรองรับสภาวการณ์ดังกล่าว การจัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนมี
ความเป็ น เลิ ศ ทางวิ ช าการ กล้ า แสดงออกรวมถึ ง การประดิ ษ ฐ์ คิ ด ค้ น นวั ต กรรมใหม่ ๆ จึ ง เป็ น การ
เตรีย มพร้อ มให้เ ด็ ก และเยาวชนซึ่งเป็ น ก าลั งสาคั ญ ในการขับ เคลื่ อนประเทศในอนาคต มีโอกาสได้
แสดงออกซึ่งศักยภาพ และสุนทรียภาพ กิจกรรมสร้างสรรค์ ตลอดจนสนับสนุนส่งเสริมให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาได้ใช้ความรู้ ความสามารถ ในการพัฒนาการเรียนการสอนไปพร้อมๆกับการพัฒนาผู้เรียน
ให้ครบทุก ด้าน เพราะจากการประเมิน มาตรฐานการศึ ก ษารอบ 3 สานัก งานประเมิน คุณ ภาพทาง
การศึกษา(สมศ.)ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า สถานศึกษาควรมีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนในรายวิชาที่มีผล
การทดสอบระดับชาติค่อนข้างต่า
ทางฝ่ายวิชาการจึงได้หาแนวทางที่จะพัฒนาเพื่อยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ(o-net) โดย
กาหนดแผนในการพัฒนาเพื่อให้สอดรับกับการพัฒนาผู้เรียนไปพร้อมๆกัน จึงได้จัดทาโครงการพัฒนา
ผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศและยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ (o-net) ขึ้น เพื่อพัฒนาให้ผเู้ รียนมีผลการ
ทดสอบระดับชาติ(o-net)เป็นไปตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนด ส่งเสริมให้ผู้เรียนทางานอย่างมีความสุข
มุ่งมั่นพัฒนางานและภูมิใจในผลงานของตนเอง
2.วัตถุประสงค์
1.เพื่อพัฒนาให้ผเู้ รียนมีผลการทดสอบระดับชาติ(o-net)เป็นไปตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนด
2.เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนทางานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางานและภูมิใจในผลงานของตนเอง
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3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
ผูเ้ รียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 จานวน 1,070 คน
3.2 เชิงคุณภาพ
1.ผู้เรียนมีผลการทดสอบระดับชาติ(o-net)เป็นไปตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนด
2.ผู้เรียนทางานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางานและภูมใิ จในผลงานของตนเอง
3.3 ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
1.ผู้เรียน ร้อยละ 85 มีผลการทดสอบระดับชาติ(o-net)เป็นไปตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนด
2.ผู้เรียน ร้อยละ 85 ทางานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางานและภูมิใจในผลงานของตนเอง
4. ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
กิจกรรม
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
4.1 กิจกรรมเสริมทักษะทางวิชาการ
1. ขั้นเตรียมการ
1.1 ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการในการ
พ.ค. 59
นางสาวพิไลวรรณ แววศรี
ดาเนินงาน
1.2 ติดตามรายการแข่งขันทั้งในและนอก
โรงเรียน
1.3 เตรียมผูเ้ รียนเพื่อเข้าร่วมแข่งขัน
2. ขั้นดาเนินการ/กิจกรรมที่จัด
2.1 ส่งผูเ้ รียนเข้าแข่งขันทักษะทางวิชาการ
มิ.ย.59–ก.พ. 60
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ตามรายการแข่งขันทั้งภายในและภายนอก
3. ขั้นติดตามและประเมินผล
3.1 สรุปผลจากผลการแข่งขัน
มี.ค. 60
นางสาวพิไลวรรณ แววศรี
4.2 กิจกรรมวันวิชาการ
1. ขั้นเตรียมการ
1.1 ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการในการ
ดาเนินงาน
1.2 กาหนดเวลา
1.3 เตรียมปัญหาวิชาการ/ผลงานวิชาการ
2. ขัน้ ดาเนินการ
2.1 จัดนิทรรศการผลงานทางวิชาการ
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ต.ค. 59

นางบุษรา ผุดผ่อง
ครูฝ่ายวิชาการ
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้

พ.ย. 59

กลุ่มสาระการเรียนรู้
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กิจกรรม
2.2 จัดการแสดงกิจกรรมของผูเ้ รียน
2.3 จัดการแสดงกลางแจ้งของผูเ้ รียน
2.4 จัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการของ
ผูเ้ รียน
3. ขั้นติดตามและประเมินผล
3.1 สรุปผลด้วยแบบประเมิน/รายงานผล
4.3 กิจกรรมส่งเสริมการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน (O-Net)
1. ขั้นเตรียมการ
1.1 ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการในการดาเนินงาน
1.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิเคราะห์คะแผนผลการ
ทดสอบ O-NET
1.3.ศึกษาโครงสร้างสัดส่วนการออกข้อสอบ O-NET
เพื่อจัดสัดส่วนจานวนข้อสอบให้ครอบคลุมทุกตัวชี้วัด
2. ขัน้ ดาเนินการ
1.ครูผู้สอน ชั้นป.6 , ม.3 สอนเสริมศักยภาพโดยนา
แนวข้อสอบo-netมาติวช่วงเช้า ตั้งแต่เวลา 7.20น. 8.10น. ของวันจันทร์ - ศุกร์
2.ติดต่อสถาบันภายนอกเพื่อติวเข้มช่วงก่อนสอบ
1 เดือน
3. ขั้นติดตามและประเมินผล
3.1 ผลจากการประเมินการสอบ o-net

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

ธ.ค. 59

ครูฝ่ายวิชาการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้

พ.ค.59

ฝ่ายวิชาการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้

มิ.ย.59

ครูผู้สอน ป.6 , ม.3

ม.ค.60

ฝ่ายวิชาการ

มี.ค. 60

ครูฝ่ายวิชาการ

5. สถานที่ดาเนินงาน โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
6. ระยะเวลาในการดาเนินงานพฤษภาคม 2559 - มีนาคม2560
7. งบประมาณ
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งบประมาณ
2559

รายการ
1.กิจกรรมเสริมทักษะทางวิชาการ
รายรับ
- จากโรงเรียน
- อื่น ๆ
รวม
รายจ่าย
ค่าใช้สอย
-ค่าสมัคร
ค่าพาหนะ
-ค่ารถ
รวม
2.กิจกรรมวันวิชาการ
รายรับ
- จากโรงเรียน
- อื่น ๆ
รวม
รายจ่าย
ค่าใช้สอย
-ค่าจัดนิทรรศการกลุ่มสาระ 8 กลุ่มสาระ
-ค่าตกแต่งสถานที่
-การแสดงกลางแจ้ง
-อาหารรับรอง
ค่าตอบแทน
-รางวัล
-ของที่ระลึก
รวม
3.กิจกรรมส่งเสริมการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน (O-Net)
รายรับ
- จากโรงเรียน
แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

ประมาณการงบประมาณ
2560
2561
2562

5,000

5,300

5,600

5,900

5,000

5,300

5,600

5,900

2,000

2,100

2,200

2,300

3,000
5,000

3,200
5,300

3,400
5,600

3,600
5,900

80,000

84,000

88,200

92,600

80,000

84,000

88,200

92,600

35,000
20,000
6,500
6,500

36,600
21,000
6,800
6,800

38,400
22,200
7,100
7,100

40,300
23,300
7,500
7,500

6,000
6,000
80,000

6,400
6,400
84,000

6,700
6,700
88,200

7,000
7,000
92,600

80,000

84,000

88,200

92,600
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- อื่น ๆ
รวม
รายจ่าย
ค่าวัสดุ
-ค่าเอกสาร
ค่าตอบแทน
-ค่าวิทยากร

80,000

84,000

88,200

92,600

50,000

52,500

55,200

57,900

30,000
80,000
165,000

31,500
84,000
173,300

33,000
88,200
182,000

34,700
92,600
191,100

รวม
รวมทั้งสิ้น
8. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล
- แบบประเมินผลงานของผูเ้ รียน
แบบสรุปผลการแข่งขัน
แบบสรุปผลการทดสอบระดับชาติ(o-net)
รางวัล/เกียรติบตั ร
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้เรียนมีความคิดอย่างเป็นระบบ มีความคิดในการสร้างสรรค์ผลงาน
2. ผู้เรียนให้รจู้ ักคาดการณ์และแก้ปัญหาได้อย่างมีสติมีเหตุผล
3. ผู้เรียนทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และภาคภูมิใจในผลงาน
4. ผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ มัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลการทดสอบระดับชาติสูงขึ้น
10. ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข
..........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
ผู้เสนอโครงการ
ผู้พิจารณาโครงการ
……………………………………
(นางบุษรา ผุดผ่อง)

……………………………………
(นางบุษรา ผุดผ่อง)

ผู้อนุมัติโครงการ
……………………………………
(เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ)์
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แผนงานตามโครงสร้าง
แผนงานตามมาตรฐาน

ฝ่ายวิชาการ
แผนงานด้านคุณภาพผู้เรียน แผนงานด้านการจัดการศึกษา
 แผนงานด้านสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
 แผนงานด้านอัตลักษณ์(จิตตาภิบาล)
 แผนงานด้านมาตรการส่งเสริม
ชื่อโครงการ
โครงการมุ่งโค้ชครูพัฒนาเด็ก เพิ่มทักษะการดารงชีวติ ในศตวรรษ
ที่ 21(Teacher Coaching)
ลักษณะโครงการ
ประจา
ต่อเนื่อง  ใหม่
หน่วยงาน
งานพัฒนาการกระบวนการเรียนรู้
ผู้รับผิดชอบ
นางอรวรรณ ปิ่นเพ็ชร์
ตอบสนอง
พันธกิจที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 3 กลยุทธ์ที่ 3.2
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา EDBA มาตรฐานที่ 7,10ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ ทางตรง 7.1,10.4
ทางอ้อม –ประเด็นการพิจารณา/เกณฑ์ย่อยที่ ทางตรง
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน มาตรฐานที่......ตัวบ่งชี้.......... เกณฑ์ที่.........
1. หลักการและเหตุผล
ในศตวรรษที่ 21 การจัดการเรียนรู้นั้นต้องมีความสัมพันธ์ มีขั้นตอนและกระบวนการที่เป็นลาดับที่
ผู้เรียนสามารถมีส่วนร่วมกับการเรียนการสอนได้ เช่น การกาหนดปัญหาที่ผู้เรียนสนใจ การทากิจกรรม
กลุ่ม เพื่อให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์และสามารถบูรณาการกับรายวิชาอื่นๆ ได้ด้วยตนเอง และการสอนที่
ถือว่ามีป ระสิทธิภาพ นั้น ครูต้ องมีคุณ สมบัติมากกว่าการเป็น ผู้ที่ท าหน้าที่สอน (Instructor) ครูต้องมี
ลักษณะของผู้ที่สามารถชี้แนะการเรียนรู้ (Learning Coaching) และสามารถทาหน้าที่เป็นผู้นานักเรียน
ท่องเที่ย วไปสู่โลกแห่งการเรีย นรู้ไ ด้ (Learning Travel Agent) ซึ่งบทบาทของครูจ ากยุ คสมัย ก่ อ น
จาเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อก้าวสู่ยุคแห่งศตวรรษที่ 21 เนื่องจากครูในโลกยุคใหม่ต้องมีความรอบรู้
มากกว่าการเป็นผู้ดูแลรายวิชาที่สอนเท่านั้น แต่ครูมีบทบาทของการเพิ่มพูนความรู้แก่นักเรียน เสริมสร้าง
ทักษะที่จาเป็นต่อการประกอบอาชีพ
ซึ่งโรงเรียนซางตาครู้สศึกษาเล็งเห็นว่า โครงการมุ้งโค้ชครูพัฒนาเด็ก เพิ่มทักษะการดารงชีวิตใน
ศตวรรษที่ 21(Teacher Coaching) เพื่ออบรมและพัฒนาครูเพื่อทบทวนความเข้าใจเกีย่ วกับหลักสูตรอิง
มาตรฐานและการจัดการเรียนรูท้ ี่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ครูสามารถคิดค้นนวัตกรรมเพื่อการจัดการเรียนการ
สอน สนับสนุนให้ครูการจัดกิจกรรมแสดงทักษะการเรียนรู้ของนักเรียน และปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ครูที่
มีต่อการเรียนการสอน เน้นการเรียนรู้ด้วยการปฎิบัตจิ ริง
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่ออบรมและพัฒนาครูเพื่อทบทวนความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรอิงมาตรฐานและการจัดการ
เรียนรูท้ ี่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
1.เพื่อให้ครูสามารถคิดค้นนวัตกรรมเพื่อการจัดการเรียนการสอน
2.เพื่อสนับสนุนให้ครูการจัดกิจกรรมแสดงทักษะการเรียนรู้ของนักเรียน
3.เพื่อปรับเปลีย่ นกระบวนทัศน์ครูทมี่ ีต่อการเรียนการสอน เน้นการเรียนรู้ด้วยการปฎิบตั ิจริง
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( Learning by doing)
3.เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
ครูผู้สอนจานวน 65 คน
3.2 เชิงคุณภาพ
1.ครูมีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรอิงมาตรฐานและการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญ
2.ครูสามารถคิดค้นนวัตกรรมเพื่อการจัดการเรียนการสอน
3.ครูการจัดกิจกรรมแสดงทักษะการเรียนรู้ของนักเรียน
4.ครูปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ครูที่มีต่อการเรียนการสอน เน้นการเรียนรู้ด้วยการปฎิบัตจิ ริง
3.3 ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1.ครูร้อยละ 85 มีความเข้าใจเกีย่ วกับหลักสูตรอิงมาตรฐานและการจัดการเรียนรู้ทเี่ น้นผูเ้ รียนเป็น
สาคัญ
2.ครูร้อยละ 85 สามารถคิดค้นนวัตกรรมเพื่อการจัดการเรียนการสอน
3.ครูร้อยละ 85 การจัดกิจกรรมแสดงทักษะการเรียนรู้ของนักเรียน
4.ครูร้อยละ 85 ปรับเปลีย่ นกระบวนทัศน์ครูที่มตี ่อการเรียนการสอน เน้นการเรียนรู้ด้วยการปฎิบัติ
จริง
4. ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
กิจกรรม
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
1. ขั้นเตรียมการ
1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการ
เม.ย. 59
นางอรวรรณ ปิ่นเพ็ชร์
1.2 จัดประชุมคณะกรรมการ
1.3ประชุมชี้แจงการดาเนินงานการจัดกิจกรรม
พ.ค. 59
1.4จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการอบรม
2. ขั้นดาเนินการ/กิจกรรมที่จัด
2.1 ประชุมครูผู้สอนตามกลุ่มสาระ
พ.ค. 59
นางอรวรรณ ปิ่นเพ็ชร์
2.2ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง
2.3ดาเนินการจัดอบรมครู”Teacher Coaching”
-กิจกรรมการสอนแบบ Creativity-based Learning
พ.ค. 59
นางอรวรรณ ปิ่นเพ็ชร์
หรือ CBL ถือเป็นการเปลี่ยนรูปแบบการสอนของ
13 พ.ค. 59
นางอรวรรณ ปิ่นเพ็ชร์
ไทยครั้งใหญ่ เนื่องจากครูจะทาหน้าที่เป็นผู้ให้
คาแนะนา หรือ โค้ช มากกว่าจะเป็นผู้ป้อนข้อมูล
ตามแนวทางการศึกษาแบบเก่า โดย CBL จะทาให้
เด็กและเยาวชน มีทักษะการเรียนรู้ สามารถใช้ชีวิต
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และทางานในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ขั้นติดตามและประเมินผล
3.1 ติดตามการดาเนินงานตามโครงการ
3.2ปรับปรุงแก้ไขการดาเนินงานทีย่ ังไม่
สมบูรณ์
3.3สรุปผลการจัดกิจกรรม

3พ.ค. 59

นางอรวรรณ ปิ่นเพ็ชร์

31 พ.ค. 59

นางอรวรรณ ปิ่นเพ็ชร์

5. สถานที่ดาเนินงาน โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
6. ระยะเวลาในการดาเนินงานเมษายน 2559 – พฤษภาคม 2559
7. งบประมาณ
งบประมาณ
2559

รายการ
รายรับ
- จากโรงเรียน
รวม
รายจ่าย
ค่าใช้สอย
-ค่าอาหาร
ค่าตอบแทน
ค่าวิทยากร
รวม

ประมาณการงบประมาณ
2560
2561
2562

30,000
30,000

32,400
32,400

35,200
35,200

38,000
38,000

10,000

11,000

12,000

13,000

20,000

21,400

23,200

25,000

30,000

32,400

35,200

38,000

8. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล
1.แบบประเมินแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ครูปรับเปลีย่ นกระบวนทัศน์ครูที่มีต่อการเรียนการสอน เน้นการเรียนรู้ด้วยการปฎิบัติจริง
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10. ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข
การจัดกิจกรรมในการเรียนการสอนต้องใช้เวลา
ผู้เสนอโครงการ

ผู้พิจารณาโครงการ

…………………………………
(นางอรวรรณ ปิ่นเพ็ชร์)

……………………………..
( นางบุษรา ผุดผ่อง )
ผู้อนุมัติโครงการ

...................................................
(เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ)์
ผู้อานวยการ
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ลาดับที่ 2.5 แผนงานหน่วยงาน งานพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้
(กลุม่ สาระภาษาไทย)
แผนงานตามโครงสร้าง
ฝ่ายวิชาการ
แผนงานตามมาตรฐาน
 แผนงานด้านคุณภาพผู้เรียน
 แผนงานด้านการจัดการศึกษา
 แผนงานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
 แผนงานด้านอัตลักษณ์ (จิตตาภิบาล)
 แผนงานด้านมาตรการส่งเสริม
ผู้รับผิดชอบ
นางนวลพรรณ มะเมียทอง
ตอบสนอง
พันธกิจที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 กลยุทธ์ที่ 1.1
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา EDBA มาตรฐานที่ 2 , 3 , 4 , 5 ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ หลัก2.1, 3.2 , 4.1
,5.1-5.3 , 5.4.1 , 5.4.9 ร่วม 8.3,10.1,10.2,10.4,10.5 ประเด็นการพิจารณา/เกณฑ์ย่อยที่ หลัก
2.1.3(7) ,3.2 ,(1-6),4.1(1-6)ร่วม 8.3.1(3),10.1(3) ,10.2(4-5), 10.4 (2-4)
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน มาตรฐานที่ 17 ตัวบ่งชี้ 17.2 ร่วม 17.1
ระยะเวลา
วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย
กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)
วัตถุประสงค์
1. ขั้นวางแผน
1.เพื่อกาหนดเป้าหมายคุณภาพผูเ้ รียนทั้ง 1.1ประชุมวางแผนชี้แจงภาระงาน กิจกรรม
เม.ย.59
ด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ วัดและ
และโครงการ
ประเมินผลสมรรถนะการอ่านคิดวิเคราะห์
และคุณลักษณะที่พงึ ประสงค์
2. ขั้นดาเนินการ(ภาระงานประจา/ภาระ
2.เพื่อวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และ งานร่วม/โครงการ)
ใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ 2.1 ภาระงานประจา
เม.ย.60
3.เพื่อออกแบบและจัดการเรียนรูท้ ี่
1.วิเคราะห์หลักสูตรในกลุ่มสาระของ
เม.ย.60
ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล
สถานศึกษา
และพัฒนาการทางสติปัญญา
2. ศึกษาโครงสร้างหลักสูตรของกลุ่มสาระ
เม.ย.60
4.เพื่อใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
3.ศึกษามาตรฐานตัวชี้วัดรายชั้น/ปีของ
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง
ท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระ
ผนวกกับการนาบริบทและภูมิปัญญา
4.จัดทาแผนการสอนรายภาค/ปี
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง
5.เพื่อวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการ
5.จัดทาข้อสอบกลางภาค/ปลายภาค
ภาคเรียนละ 2 ครั้ง
พัฒนาการเรียนรู้ด้วยวิธกี ารที่หลากหลาย 6.ทาการนิเทศการสอน
ภาคเรียนละ 2 ครั้ง
6.เพื่อให้คาแนะนา คาปรึกษา และแก้ไข 7.วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล
ในปีการศึกษา
ปัญหาให้แก่ผเู้ รียนทั้งด้านการเรียนและ
8.ทาสื่อการเรียนการสอนที่ใช้กับผูเ้ รียน
ในปีการศึกษา
คุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค (17)
9.ประชุมกลุ่มสาระ
ในปีการศึกษา
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วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย
7.เพื่อศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการ
เรียนรูใ้ นวิชาที่ตนรับผิดชอบและใช้ผลใน
การปรับสอน
8.เพื่อให้ผู้เรียนมีคณ
ุ ลักษณะอันพึง
ประสงค์ของผู้เรียน ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน รักความ
เป็นไทย (17.2)
9.เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู
พูด เขียน และตั้งคาถามเพื่อค้นคว้าหา
ความรู้เพิ่มเติม (ร่วม 17.1)
10.เพื่อให้ผู้เรียนสรุปความคิดจากเรื่องที่
อ่าน ฟัง และดู และสื่อสารโดยการพูดหรือ
เขียนตามความคิดของตนเอง
11.เพื่อให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
แต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์
12.เพื่อให้ผู้เรียนมีผลการประเมิน
สมรรถนะสาคัญตามหลักสูตรเป็นไป
ตามเกณฑ์
13.เพื่อให้ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน
คิดวิเคราะห์ และเขียนไปตามเกณฑ์
14.เพื่อให้ผู้เรียนมีผลการทดสอบ
ระดับชาติ(O-NET) มีค่า T-Score 40.00
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
15.เพื่อให้ผู้เรียนมีผลการทดสอบความ
สามารถในการคิดวิเคราะห์ สร้างสรรค์
และแก้ปัญหามีค่า T-Score40.00
(พิจารณาจากคะแนน O-NET ด้านการคิด
ของ สทศ. หรือหน่วยงานอื่นๆที่
สมศ.รับรอง)
16.เพื่อให้ผู้เรียนมีทกั ษะและความ
สามารถด้านภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
10.จัดทาป้ายนิเทศความรู้ของกลุ่มสาระ
11.ดาเนินการสอนตามที่ได้กาหนดไว้
12.วิเคราะห์ข้อสอบกลางภาค/ปลายภาค
13.วิเคราะห์ผเู้ รียนเป็นรายบุคคล และใช้
ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้
เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
14.ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับ
การนาบริบทและภูมิปญ
ั ญาของท้องถิ่นมา
บูรณาการในการจัดการเรียนรู้
15.ให้คาแนะนา คาปรึกษา และแก้ไขปัญหา
ให้แก่ผเู้ รียนทั้งด้านการเรียนและคุณภาพ
ชีวิตด้วยความเสมอภาค
16.ศึกษา วิจยั และพัฒนาการจัดการเรียนรู้
ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการ ปรับ
การสอน
17.สอนเสริมศักยภาพให้ผเู้ รียนมีผลการ
ทดสอบระดับชาติ (O-NET) มีค่า T-Score
40.00 และทดสอบความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์สร้างสรรค์
และแก้ปัญหา มีค่า T-Score
40.00 (พิจารณา จากคะแนน O-NET ด้าน
การคิดของ สทศ. หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่
สมศ.รับรอง)ในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
18. จัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นให้มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นไปตามเกณฑ์
1)กิจกรรมเสริมทักษะทางภาษาไทย

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)
ในปีการศึกษา
ในปีการศึกษา
ภาคเรียนละ 2 ครั้ง
มิ.ย.59

ภาคเรียนละ 1 ครั้ง

ในปีการศึกษา

ในปีการศึกษา

ในปีการศึกษา

ในปีการศึกษา

ในปีการศึกษา

ในปีการศึกษา

2.2 ภาระงานตาม ตบช / เกณฑ์
1. จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะที่พึง
โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
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วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย
เป้าหมายเชิงปริมาณ
1.ผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 –
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุกคน
2.ครูผู้สอนในกลุ่มสาระภาษาไทย

เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1.กาหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้าน
ความรู้ ทักษะกระบวนการ วัดและ
ประเมินผลสมรรถนะ การอ่านคิดวิเคราะห์
และคุณลักษณะที่พงึ ประสงค์
2.วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้
ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้
เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
3.ออกแบบและจัดการเรียนรู้ทตี่ อบสนอง
ความแตกต่างระหว่างบุคคลและ
พัฒนาการทางสติปัญญา
4.ใช้สื่อและเทคโนโลยีทเี่ หมาะสมผนวก
กับการนาบริบทและภูมิปัญญาของ
ท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้
5.วัดและประเมินผลที่มงุ่ เน้นการ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธกี าร
ที่หลากหลาย
6.ให้คาแนะนา คาปรึกษา และแก้ไข
ปัญหา
ให้แก่ผเู้ รียนทั้งด้านการเรียนและคุณภาพ
ชีวิตด้วยความเสมอภาค
7.ศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้
แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ประสงค์ (2.1)
ตามหลักสูตร (ตบช/เกณฑ์)
1. รักความเป็นไทย
4)ความสามารถในการพูดคุยซักถาม
แสดงความคิดเห็นหรือแลกเปลีย่ นเรียนรูก้ ับ
ผู้อื่นได้

1) ความสามารถในการสื่อสาร
โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
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วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย
ที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับการ
สอน

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
2) ความสามารถในการคิด
3) ความสามารถในการแก้ปัญหา
4) ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
5) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1.ครูผู้สอนร้อยละ 90กาหนดเป้าหมาย
คุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ทักษะ
กระบวนการวัดและประเมินผล สมรรถนะ
การอ่านคิดวิเคราะห์และคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์
2.ครูผู้สอนร้อยละ 90วิเคราะห์ผเู้ รียนเป็น
รายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวาง
แผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของผู้เรียน
3.ครูผู้สอนร้อยละ 90ออกแบบและจัดการ
เรียนรูท้ ี่ตอบสนองความแตกต่างระหว่าง
บุคคลและสติปญ
ั ญาพัฒนาการทาง
4.ครูผู้สอนร้อยละ 85ใช้สื่อและเทคโนโลยี
ที่เหมาะสมผนวกกับการนาบริบทและภูมิ
ปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการในการ
จัดการเรียนรู้
5.ครูผู้สอนร้อยละ 90วัดและประเมินผลที่
มุ่งเน้นการ พัฒนาการเรียนรู้ของผูเ้ รียน
ด้วยวิธีการที่ของท้องถิน่ มาบูรณาการ
ในการจัดการเรียนรู้
6.ครูผู้สอนร้อยละ 85ให้คาแนะนา ด้าน

5. ผลการประเมินการอ่าน คิด
วิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์ (5.3)
1) ความสามารถในการอ่านของผู้เรียนใน
แต่ละระดับชัน้
2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของ
ผู้เรียนในแต่ละระดับชัน้
3) ความสามารถในการเขียนของผู้เรียนใน
แต่ละระดับชัน้
6. ผลการทดสอบระดับชาติ
เป็นไปตามเกณฑ์ (5.4)
1) เกณฑ์ 5.4.1ร้อยละของผู้เรียนชัน้ ป.6
ม.3 ม.6 มีผลการทดสอบระดับชาติ (ONET) มีค่า T-Score 40.00ในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย
2) ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป.6
ม.3 ม.6 มีผลการทดสอบความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์
สร้างสรรค์ และแก้ปัญหา มีค่า T-Score
40.00 (พิจารณาจากคะแนน O-NET
ด้านการคิดของ สทศ.
หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ สมศ.รับรอง) (เกณฑ์
5.4.9)
คาปรึกษาและแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้ง 7. ผู้เรียนมีทักษะและ
การเรียนและคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอ ความสามารถ ด้านภาษา ทั้งภาษาไทย
ภาค
ภาษาอังกฤษ (17.2)
แผนปฏิบัติการประจาปี 2559
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ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)

วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

7.ครูผู้สอนร้อยละ 95ศึกษา วิจยั และ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตน
รับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับการสอน
8.ผู้เรียนร้อยละ 85มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของผู้เรียนตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
รักความเป็นไทย
9.ผู้เรียนร้อยละ 85มีทักษะในการอ่าน ฟัง
ดู พูดเขียน และตั้งคาถามเพื่อค้นคว้าหา
ความรู้เพิ่มเติม
10.ผู้เรียนร้อยละ 85สรุปความคิดจากเรื่อง
ที่อ่านฟัง และดู และสื่อสารโดยการพูด
หรือเขียนตามความคิดของตนเอง
11.ผู้เรียนร้อยละ 85มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์
12.ผู้เรียนร้อยละ 90มีผลการประเมิน
สมรรถนะสาคัญตามหลักสูตรเป็นไปตาม
เกณฑ์
13.ผู้เรียนร้อยละ 90มีผลการประเมินการ
อ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตาม
เกณฑ์
14.ผู้เรียนร้อยละ 82 มีผลการทดสอบ
ระดับชาติ(O-NET) มีค่า T-Score 40.00
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
15.ผู้เรียนร้อยละ 85 มีผลการทดสอบ
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์
สังเคราะห์สร้างสรรค์และ แก้ปญ
ั หามีค่า
T-Score 40.00
(พิจารณาจาก คะแนน O-NET ด้านการ
คิดของสทศ. หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ สมศ.
รับรอง)

2.3 ภาระงานร่วม
1.มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้
และสื่อต่างๆ รอบตัว( 3.1)
1) การอ่านหนังสือบทความหรือสิ่งพิมพ์
ต่างๆทุกทีเ่ มื่อมีเวลาและโอกาส
2) การยืมหนังสือสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือ
สิ่งพิมพ์จากห้องสมุดหรือแหล่งเรียนรู้ไปอ่าน
เพิ่มเติม
3) กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ที่ผเู้ รียน
ริเริ่มด้วยตนเองตามความสนใจ
4) ผลงานจากการค้นหาความรูจ้ าก
ห้องสมุดแหล่งเรียนรูห้ รือสื่อต่างๆ
2. ผู้บริหารสามารถบริหาร
จัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่
กาหนดไว้ใน แผนปฏิบัตกิ าริ(8.3)
1) ร้อยละการอ่านออกเขียนได้ของผู้เรียน
(ประถมศึกษา) และ/หรือการอ่านจับใจความ
(มัธยมศึกษา)
3. หลักสูตรสถานศึกษา
เหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิน่ (10.1)
1) คณะกรรมการจัดทาหลักสูตร
สถานศึกษาประกอบด้วยผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้อง
ทุกฝ่าย (คณะครูผู้บริหารกรรมการ
สถานศึกษาผู้แทนชุมชน/
ผู้ทรงคุณวุฒิ) และหลักสูตรผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา
2) โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษามี
องค์ประกอบครบถ้วนและสอดคล้องหลักสูตร

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559
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ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

แกนกลางฯตอบสนองเป้าหมาย
วิสัยทัศน์หรือจุดเน้นของสถานศึกษา
16.ผู้เรียนร้อยละ85มีทักษะและ
และมีการกาหนดเวลาเรียนเหมาะสม
ความสามารถด้านภาษา ทั้งภาษาไทยและ
กับระดับชั้น
ภาษาอังกฤษ
3) รายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมที่
จัดไว้ในหลักสูตรมีการจัดลาดับเนื้อหาสาระ
ความยากง่ายความซับซ้อนและ
มีการบูรณาการสภาพปัญหาและความ
เครื่องมือการติดตาม/ประเมินผล
ต้องการของท้องถิ่นสอดแทรกในรายวิชา
1.แบบประเมินสมรรถนะ
อย่างเหมาะสม
2.แบบประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์
4)การติดตามการใช้หลักสูตรทุกกลุม่
3.แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สาระการเรียนรู้และสรุปผลทุกภาคเรียน
4.แบบบันทึกผลการสังเกตและสัมภาษณ์
5) การทบทวนหลักสูตรสถานศึกษาทุกปี
ผู้เรียน
การศึกษาโดยใช้สรุปผลการติดตามการใช้
5.แบบประเมินผลงาน/ชิ้นงานของผู้เรียน หลักสูตรผลการวิจยั ชัน้ เรียนของครู หรือ
6.เอกสารข้อมูลสารสนเทศของ
ผลงานวิจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
สถานศึกษา
7.เอกสารการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุก 3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล
ระดับชั้น
3.1 ตรวจสอบ ติดตามการดาเนินงานตาม
8.รายงานประจาปีของสถานศึกษา
แผน
9.แบบสรุปรายงานและเปรียบเทียบ
3.2 ปรับปรุง แก้ไขการดาเนินงานที่ยังไม่
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระและ สมบูรณ์
ทุกระดับชั้นในปีปัจจุบันและปีที่ผ่านมา
3.3 จัดทาเครื่องมือประเมินต่างๆ
10.แบบสอบถามในแต่ละกิจกรรม
3.4 แบบสรุปรายงานและเปรียบเทียบ
11. แบบประเมินการเข้าร่วมในแต่ละ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระและทุก
กิจกรรม
ระดับชั้นในปีปัจจุบนั และปีที่ผ่านมา
12. แบบสรุปการประเมินการเข้าร่วมในแต่ 3.5 แบบประเมินการเข้าร่วมกิจกรรม
ละกิจกรรม
3.6 แบบสรุปการประเมินการเข้าร่วมกิจกรรม
13. รายงานสรุปผลการดาเนินงานตาม
โครงการ
4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา
4.1 สรุปผลการดาเนินงานในภาพรวม
แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

มี.ค. – เม.ย. 60
เม.ย. 60
เม.ย. 60
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วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)

4.2 จัดทารายงายผลของกลุ่มสาระ
4.3 นาผลการประเมินมาวางแผนเพื่อ
ปรับปรุงและพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559
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แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่ายหน่วยงาน
6.2.2.5 แผนงานหน่วยงาน พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ (กลุม่ สาระภาษาไทย)
ฝ่าย วิชาการ
แผนงาน
จานวนเงิน
ลาดับ
ประเภท
รายการ
ตาม
ที่
บาท ส.ต. งบประมาณ
มาตรฐาน
1. กิจกรรมวันสาคัญทางภาษาไทย
-วันสุนทรภู่
1
5,000 ดาเนินการ
-วันภาษาไทย
1
5,000 ดาเนินการ
-กิจกรรมเสริมทักษะทางภาษาไทย
1
3,000 ดาเนินการ
( การฟัง การอ่าน การพูด การเขียน )

รวมประมาณการค่าใช้จา่ ย
(หนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน)
สรุปประเภทงบประมาณ
 ดาเนินการ 13,000 บาท

 งบลงทุน..................บาท

13,000

-

 งบพัฒนา..................บาท

ลงชื่อ..........................................................
(นางนวลพรรณ มะเมียทอง)
ผู้เสนองาน
ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ.........................................................
(เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ)์
ผู้อานวยการ

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559
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แบบแสดงประมาณค่าใช้จ่ายงาน/กิจกรรม
7.2.2.5.1 งาน/กิจกรรม วันสุนทรภู่
แผนงานตามมาตรฐานที่ 1 234 5
แผนงานหน่วยงาน งานพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้(กลุม่ สาระภาษาไทย) ฝ่าย วิชาการ
ประมาณการงบประมาณ
งบประมาณ
รายการ
ปี 2559
2560
2561
2562
รายรับ
- จากสถานศึกษา
5,000
5,300
5,500
5,700
- อื่น ๆ
รวม
5,000
5,300
5,500
5,700
รายจ่าย
ค่าวัสดุ
- ค่ากระดาษโปสเตอร์
1,000
1,050
1,100
1,150
- ค่ากระดาษกาว กาว
300
320
340
360
ค่าตอบแทน
- ค่าของรางวัล
2,000
2,100
2,150
2,200
- ค่ากระดาษ
1,200
1,300
1,350
1,400
ค่าใช้สอย
- ค่าถ่ายเอกสาร
300
320
340
360
ค่าพาหนะ
- ค่ารถ
200
210
220
230
รวม
5,000
5,300
5,500
5,700
ลงชื่อ..........................................................
(นางสาวนิลยา พิเนตร )
ผู้เสนองาน
ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ.........................................................
(เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ)์
ผู้อานวยการ

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559
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แบบแสดงประมาณค่าใช้จ่ายงาน/กิจกรรม
7.2.2.5.2 งาน/กิจกรรม วันภาษาไทย
แผนงานตามมาตรฐานที่ 1 234 5
แผนงานหน่วยงาน งานพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ (กลุม่ สาระภาษาไทย) ฝ่าย วิชาการ
ประมาณการงบประมาณ
งบประมาณ
รายการ
ปี 2559
2560
2561
2562
รายรับ
- จากสถานศึกษา
5,000
5,300
5,500
5,700
- อื่น ๆ
รวม
5,000
5,300
5,500
5,700
รายจ่าย
ค่าวัสดุ
- ค่ากระดาษโปสเตอร์
1,000
1,050
1,100
1,150
- ค่ากระดาษกาว กาว
300
320
340
360
- ค่าของรางวัล
2,000
2,100
2,150
2,200
- ค่ากระดาษ
1,200
1,300
1,350
1,400
ค่าใช้สอย
- ค่าถ่ายเอกสาร
300
320
340
360
ค่าพาหนะ
- ค่ารถ
200
210
220
230
รวม
5,000
5,300
5,500
5,700
ลงชื่อ..........................................................
(นางมณีรัตน์ ชัยรัตนะ)
ผู้เสนองาน
ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ.........................................................
(เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ)์
ผู้อานวยการ

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559
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แบบแสดงประมาณค่าใช้จ่ายงาน/กิจกรรม
7.2.2.5.3 งาน/กิจกรรม เสริมทักษะทางภาษาไทย (การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน)
แผนงานตามมาตรฐานที่ 1 234 5
แผนงานหน่วยงาน พัฒนาการกระบวนการจัดการเรียนรู้(กลุม่ สาระภาษาไทย ) ฝ่าย วิชาการ
ประมาณการงบประมาณ
งบประมาณ
รายการ
ปี 2559
2560
2561
2562
รายรับ
- จากสถานศึกษา
3,000
3,200
3,400
3,600
- อื่น ๆ
รวม
3,000
3,200
3,400
3,600
รายจ่าย
ค่าวัสดุ
- ค่าแบบบันทึกการอ่าน
1,300
1,400
1,500
1,550
- ค่าแบบฝึกการเขียนสะกดคา
500
550
600
650
- ค่าแบบฝึก /ตัวอย่างการพูด
350
400
450
480
ค่าใช้สอย
- ค่าถ่ายเอกสาร
200
200
200
220
- ค่ารางวัล / ใบประกาศ
650
650
650
700

รวม

3,000

3,200

3,400

3,600

ลงชื่อ..........................................................
(นางนวลพรรณ มะเมียทอง)
ผู้เสนองาน
ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ.........................................................
(เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ)์
ผู้อานวยการ

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559
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ลาดับที่ 2.6 แผนงานหน่วยงาน งานพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้
(กลุม่ สาระคณิตศาสตร์)
แผนงานตามโครงสร้าง
ฝ่ายวิชาการ
แผนงานตามมาตรฐาน
แผนงานด้านคุณภาพผู้เรียน
 แผนงานด้านการจัดการศึกษา
 แผนงานด้านสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
แผนงานด้านอัตลักษณ์(จิตตาภิบาล)
 แผนงานด้านมาตรการส่งเสริม
ผู้รับผิดชอบ
นางปานทิพย์ ใจเอื้อย
ตอบสนอง
พันธกิจที่
ยุทธศาสตร์ที่
กลยุทธ์ที่
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา EDBA มาตรฐานที่ 2 , 4 , 5 ตัวบ่งชี/้ เกณฑ์ หลัก 2.1.3 , 5.1- 5.3 ,
5.4.2 , 5.4.9 ร่วม 8.3,10.1,10.2,10.4,10.5 ประเด็นการพิจารณา/เกณฑ์ย่อยที่ หลัก 2.1.3
(6),5.1(1),5.2(1-5),5.3(1-3) - ร่วม 4.3 (1-3) , 8.3.1(3) ,10.1(3),10.2(3-4) , 10.4(2-4) , 10.5(1-4)
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน มาตรฐานที่ 17 ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ หลัก 17.3 ร่วม 17.1
ระยะเวลา
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)
วัตถุประสงค์
1.ขั้นวางแผน
1.เพื่อกาหนดเป้าหมายคุณภาพผูเ้ รียนทั้งด้าน
1.1ประชุมวางแผนชี้แจงภาระงาน กิจกรรม
เม.ย.59
ความรู้ ทักษะกระบวนการ วัดและประเมินผล
และโครงการ
สมรรถนะการอ่านคิดวิเคราะห์ และคุณลักษณะที่
พึงประสงค์
2. ขั้นดาเนินการ (ภาระงานประจา/ภาระ
2.เพื่อวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูล งานร่วม/ โครงการ)
ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนา
2.1วิเคราะห์หลักสูตรในกลุ่มสาระ
เม.ย.59
ศักยภาพของผู้เรียน
2.2ศึกษาโครงสร้างของกลุ่มสาระของ
เม.ย.59
3.เพื่อออกแบบและจัดการเรียนรูท้ ี่ตอบสนอง
สถานศึกษา
ความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทาง 2.3ศึกษามาตรฐานตัวชี้วัดรายชัน้ /ปีของ
เม.ย.59
สติปัญญา
กลุ่มสาระ
4.เพื่อใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับ 2.4จัดทาแผนการสอนรายภาค/ปี
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง
การนาบริบทและภูมิปญ
ั ญาของท้องถิ่นมาบูรณา 2.5จัดทาข้อสอบกลางภาค/ปลายภาค
ภาคเรียนละ 2 ครั้ง
การในการจัดการเรียนรู้
2.6ทาการนิเทศการสอน
ภาคเรียนละ 2 ครั้ง
5.เพื่อวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการ 2.7ทาการวิจัยผู้เรียนเป็นรายบุคคล
ในปีการศึกษา
เรียนรู้ของผูเ้ รียนด้วยวิธีการทีห่ ลากหลาย
2.8ทาสื่อการเรียนการสอนทีใ่ ช้กับผูเ้ รียน
ในปีการศึกษา
6.เพื่อให้คาแนะนา คาปรึกษา และแก้ไขปัญหา 2.9ประชุมกลุ่มสาระ
ตามเวลาปฏิทิน
ให้แก่ผเู้ รียนทั้งด้านการเรียนและคุณภาพชีวิต
แผนปฏิบัติการประจาปี 2559
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วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)
แต่ละเดือน

ด้วยความเสมอภาค
7.เพื่อศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรูใ้ น
วิชาที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับการสอน
8.เพื่อให้ผู้เรียนมีคณ
ุ ลักษณะอันพึงประสงค์ของ
ผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน มุ่งมัน่ ในการทางาน(2.1.3ข้อ6)
9.เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถในการนาเสนอ
รูปแบบวิธีแก้ปญ
ั หา(4.2ข้อ2)
10.เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้ภาษา
หรือวิธีการอื่นสาหรับการนาเสนอ(4.2ข้อ3)

2.10จัดกระบวนการเรียนการสอน
ของกลุ่มสาระ
2.11วิเคราะห์ข้อสอบกลางภาค/ปลายภาค
2.12จัดกิจกรรมเสริมศักยภาพทาง
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง
คณิตศาสตร์
ภาคเรียนละ 2 ครั้ง
1)ฝึกฝนคนเก่งคณิตศาสตร์
มิ.ย.59
2)คณิตคิดแบ่งปัน
ภาระงาน
1. กาหนดเป้าหมาย
คาดการณ์ตัดสินใจแก้ปญ
ั หาโดยมีเหตุผล

11.เพื่อให้ผู้เรียนมีการกาหนดเป้าหมาย

ประกอบ (4.3)

คาดการณ์
ตัดสินใจแก้ปญ
ั หาโดยมีเหตุผลประกอบ(4.3)
12.เพื่อให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละ
กลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์(5.1)
13.เพื่อให้ผู้เรียนมีผลการประเมินสมรรถนะ
สาคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์(5.2)
14.เพื่อให้ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิด
วิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์(5.3)
15.เพี่อให้ผู้เรียนมีผลการทดสอบระดับชาติ
(O-NET) มีค่า T-Score 40.00 ในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ (5.4.2)
16.เพื่อให้ผู้เรียนมีผลการทดสอบความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์สงั เคราะห์ สร้างสรรค์ และ
แก้ปัญหา มีค่า T-Score 40.00 (พิจารณาจาก
คะแนนO-NET ด้านการคิดของ สทศ. หรือ
หน่วยงานอืน่ ๆ ที่ สมศ.รับรอง) (5.4.9)
17.เพื่อให้ผู้เรียนมีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์
(Creative Thinking)มีความคิดอย่างวิทยาศาสตร์
(Scientific Thinking)และมีความคิดอย่างมี

1) ความสามารถในการกาหนดเป้าหมาย
2) ความสามารถในการคาดคะเน
สถานการณ์
3) ความสามารถในการกาหนดทางเลือก
หรือคาดคะเนคาตอบตัดสินใจแก้ปญ
ั หา
2. ผู้บริหารสามารถ
บริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย
ตามที่กาหนดไว้ใน แผนปฏิบัติการ (8.3)
1) ร้อยละการอ่านออกเขียนได้ของผูเ้ รียน
(ประถมศึกษา) และ/หรือการอ่านจับ
ใจความ(มัธยมศึกษา)
3. หลักสูตรสถานศึกษา
เหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิน่
1) รายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมทีจ่ ัด
ไว้ในหลักสูตรมีการจัดลาดับเนื้อหาสาระ
ความยากง่าย ความซับซ้อนและมีการ
บูรณาการสภาพปัญหาและความต้องการ
ของท้องถิ่นสอดแทรกในรายวิชา
อย่างเหมาะสม (10.1)
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วิจารณญาณ (Critical Thinking)รวมถึงมีทักษะ 4. จัดรายวิชาเพิ่มเติมที่
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์(Analytical
หลากหลายให้ผเู้ รียนเลือกเรียนตามความ
Thinking)ในการแก้ปัญหา(17.3)
ถนัด ความสามารถ และความสนใจ
1) ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ทคี่ าดหวังของ
รายวิชาเพิ่มเติมตอบสนองจุดเน้นของ
เป้าหมายเชิงปริมาณ
สถานศึกษา (10.2)
1.ผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 –
2) การมีรายวิชาเพิ่มเติมที่มีการบูรณาการ
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุกคน
ข้ามกลุ่มสาระอย่างน้อย 2 รายวิชา
2.ครูผู้สอนในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
5.สนับสนุนให้ครูจัดจริง
กระบวนการเรียนรูท้ ี่ให้ผู้เรียนได้ลงมือ
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
ปฏิบัติจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง (10.4)
1.กาหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้าน
1) ผู้เรียนได้มีโอกาสลงมือปฏิบัตใิ น
ความรู้ ทักษะกระบวนการ วัดและประเมินผล
สถานการณ์จริงหรือใกล้เคียงสถานการณ์
สมรรถนะ การอ่านคิดวิเคราะห์ และ
จริงอย่างน้อย 1 ครั้ง ในทุกกลุ่มสาระการ
คุณลักษณะที่พงึ ประสงค์
เรียนรู้
2.วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูล
2) การมีผลงานที่แสดงการให้ผเู้ รียนอธิบาย
ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนา
วิธีคิดและการสรุปความคิดของตนเองทุก
ศักยภาพของผู้เรียน
กลุ่มสาระ
ก.ค.59 – มี.ค.60
3.ออกแบบและจัดการเรียนรู้ทตี่ อบสนอง
3) ผลงาน/โครงการที่ใช้การวิจัยเป็นส่วน
ความแตกต่างระหว่างบุคคลและ พัฒนาการทาง หนึ่งในการเรียนรู้อย่างน้อย 3 กลุ่มสาระ ก.ย.59 – มี.ค.60
สติปัญญา
6. นิเทศภายใน กากับ
4.ใช้สื่อและเทคโนโลยีทเี่ หมาะสมผนวกกับ
ติดตามตรวจสอบ และนาผลไปปรับปรุง
การนาบริบทและภูมิปญ
ั ญาของท้องถิ่นมาบูรณา การเรียนการสอนอย่างสม่าเสมอ (10.5)
การในการจัดการเรียนรู้
1) แผนการนิเทศทีม่ ุ่งส่งเสริมการ
5.วัดและประเมินผลที่มงุ่ เน้นการพัฒนาการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน(ระบุ
เรียนรู้ของผูเ้ รียนด้วยวิธีการทีห่ ลากหลาย
ประเด็นจุดเน้น รูปแบบปฏิทนิ และทีมนิเทศ
6.ให้คาแนะนา คาปรึกษา และแก้ไขปัญหา
ที่ชัดเจน)
ให้แก่ผเู้ รียนทั้งด้านการเรียนและคุณภาพชีวิต
2) การดาเนินการนิเทศติดตามการใช้
ด้วยความเสมอภาค
หลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์
7.ศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชา 3) การประเมินสรุปผลและรายงานผลการ
ที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับการสอน
นิเทศทุกภาคเรียน
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วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
8.ผู้เรียนมีคณ
ุ ลักษณะอันพึงประสงค์ของ
ผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน มุ่งมัน่ ในการทางาน
9.ผู้เรียนมีความสามารถในการนาเสนอ
รูปแบบวิธีแก้ปญ
ั หา
10.ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้ภาษา
หรือวิธีการอื่นสาหรับการนาเสนอ
11.ผู้เรียนมีการกาหนดเป้าหมาย คาดการณ์
ตัดสินใจแก้ปญ
ั หาโดยมีเหตุผลประกอบ
12.ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิท์ างการเรียนแต่ละ
กลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์
13.ผู้เรียนมีผลการประเมินสมรรถนะ
สาคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์
14.ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิด
วิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์
15.ผู้เรียนมีผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) มี
ค่า T-Score 40.00 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์
16.ผู้เรียนมีผลการทดสอบความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์สังเคราะห์ สร้างสรรค์ และแก้ปัญหา
มีค่า T-Score 40.00 (พิจารณาจากคะแนน
O-NET ด้านการคิดของ สทศ. หรือหน่วยงาน
อื่น ๆ ที่ สมศ.รับรอง)
17.ผู้เรียนมีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์
(Creative Thinking)มีความคิดอย่างวิทยาศาสตร์
(Scientific Thinking)และมีความคิดอย่างมี
วิจารณญาณ (Critical Thinking)รวมถึงมีทักษะ
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์(Analytical
Thinking)ในการแก้ปัญหา

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)

4) การใช้ผลการนิเทศ การติดตาม
ตรวจสอบมาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ของ
ครูทุกกลุ่มสาระ
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิท์ างการ
เรียนทุกกลุ่มสาระ การเรียนรู้สูง (17.4)
โครงการ
1.โครงการค่ายคณิตศาสตร์
โครงการตามแผนพัฒนาฯ
1.กิจกรรมพัฒนาคณิตศาสตร์สู่ O-NET
3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล
3.1 ตรวจสอบ ติดตามการดาเนินงาน
ทุกปลายเดือน
ตามแผน
3.2 ปรับปรุง แก้ไขการดาเนินงานที่ยงั ไม่
ปลายภาคเรียน
สมบูรณ์
3.3 จัดทาเครื่องมือประเมินต่างๆ
ปลายภาคเรียน
3.4.แบบสรุปรายงานและเปรียบเทียบ
สิ้นปีการศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระและ
ทุกระดับชั้นในปีปัจจุบันและปีที่ผ่านมา
3.5 แบบประเมินการเข้าร่วมในของ
พ.ย.59
โครงการ
3.6 แบบสรุปการประเมินของโครงการ
ธ.ค.59
4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา
4.1 สรุปผลการดาเนินงานในภาพรวม
มี.ค.-เม.ย.60
4.2 จัดทารายงานผลของกลุ่มสาระ
เม.ย.60
4.3 นาผลการประเมินมาวางแผนเพื่อ
เม.ย.60
ปรับปรุงและพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป
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ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1.ครูผู้สอนร้อยละ 90กาหนดเป้าหมายคุณภาพ
ผู้เรียนทั้งด้านความรูท้ ักษะกระบวนการวัดและ
ประเมินผล สมรรถนะ การอ่านคิดวิเคราะห์
และคุณลักษณะที่พงึ ประสงค์
2.ครูผู้สอนร้อยละ 90วิเคราะห์ผเู้ รียนเป็น
รายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวางแผนการ
จัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
3.ครูผู้สอนร้อยละ 90ออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่
ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและ
สติปัญญาพัฒนาการทาง
4.ครูผู้สอนร้อยละ 85ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่
เหมาะสมผนวกกับการนาบริบทและภูมิปัญญา
ของท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้
5.ครูผู้สอนร้อยละ 90วัดและประเมินผลที่มุ่งเน้น
การ พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธกี ารที่
หลากหลาย
6.ครูผู้สอนร้อยละ 85ให้คาแนะนา คาปรึกษา
และแก้ไขปัญหาให้แก่ผเู้ รียนทั้งด้านการเรียน
และคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค
7.ครูผู้สอนร้อยละ 95ศึกษา วิจยั และพัฒนาการ
จัดการเรียนรูใ้ นวิชาที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลใน
การปรับการสอน
8.ผู้เรียนร้อยละ85 มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน มุ่งมัน่ ในการทางาน
9.ผู้เรียนร้อยละ 80 มีความสามารถในการนาเสนอ
รูปแบบวิธีแก้ปญ
ั หา
10.ผู้เรียนร้อยละ 85มีความสามารถในการใช้
ภาษาหรือวิธีการอื่นสาหรับการนาเสนอ
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11.ผู้เรียนร้อยละ 80 มีการกาหนดเป้าหมาย
คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปญ
ั หาโดยมีเหตุผล
ประกอบ
12.ผู้เรียนร้อยละ85มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่
ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์
13.ผู้เรียนร้อยละ 90 มีผลการประเมินสมรรถนะ
สาคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์
14.ผู้เรียนร้อยละ 90 มีผลการประเมินการอ่าน คิด
วิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์
15.ผู้เรียนร้อยละ 82 มีผลการทดสอบระดับชาติ
(O-NET) มีค่า T-Score 40.00 ในกลุ่มสาระการ
เรียนรูก้ ารงานและเทคโนโลยี
16.ผู้เรียนร้อยละ 85 มีผลการทดสอบ
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์สงั เคราะห์
สร้างสรรค์ และแก้ปัญหามีค่า T-Score 40.00
(พิจารณาจากคะแนน O-NET ด้านการคิดของ
สทศ. หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ สมศ.รับรอง)
17.ผู้เรียนร้อยละ 85 มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์
(Creative Thinking)มีความคิดอย่างวิทยาศาสตร์
(Scientific Thinking)และมีความคิดอย่างมี
วิจารณญาณ (Critical Thinking)รวมถึงมีทักษะ
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์(Analytical
Thinking)ในการแก้ปัญหา
เครื่องมือการติดตาม/ประเมินผล
1.แบบประเมินสมรรถนะ
2.แบบประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์
3.แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
4.แบบบันทึกผลการสังเกตและสัมภาษณ์ผเู้ รียน
5.แบบประเมินผลงาน/ชิ้นงานของผู้เรียน
6.เอกสารข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา
แผนปฏิบัติการประจาปี 2559
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7.เอกสารการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับชั้น
8.รายงานประจาปีของสถานศึกษา
9.แบบสรุปรายงานและเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระและ
ทุกระดับชั้นในปีปัจจุบันและปีที่ผ่านมา
10.แบบสอบถามในแต่ละกิจกรรม
11. แบบประเมินการเข้าร่วมในแต่ละกิจกรรม
12.แบบสรุปการประเมินการเข้าร่วมในแต่ละ
กิจกรรม
13. รายงานสรุปผลการดาเนินงานตามโครงการ
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แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่ายแผนงานหน่วยงาน
6.2.2.6 แผนงานหน่วยงาน งานพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ กลุม่ สาระคณิตศาสตร์
ฝ่าย วิชาการ
แผนงานตาม
จานวนเงิน
ลาดับ
รายการ
ประเภทงบ
มาตรฐาน
ที่
บาท
ส.ต.
1. กิจกรรมเสริมศักยภาพทางคณิตศาสตร์
1
9,500 ดาเนินการ
2. โครงการค่ายคณิตศาสตร์
1
380,000 พัฒนา

รวมประมาณการค่าใช้จา่ ย
(สามแสนแปดหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)
สรุปประเภทงบประมาณ
 ดาเนินการ 389,500 บาท  งบลงทุน - บาท

389,500

-

 งบพัฒนา - บาท

ลงชื่อ......................................................
(นางปานทิพย์ ใจเอื้อย)
ผู้เสนองาน

ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ .......................................................................
( เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ)์
ผู้อานวยการ

แบบแสดงประมาณการ รับ-จ่าย งาน/กิจกรรม
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7.2.2.6.1 งาน/กิจกรรม เสริมศักยภาพทางคณิตศาสตร์
แผนงานตามมาตรฐานที่ 1 2 3 4  5
แผนงานหน่วยงาน งานพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ กลุม่ งานสาระคณิตศาสตร์
ฝ่าย วิชาการ
ประมาณการงบประมาณ
งบประมาณ
รายการ
2559
2560
2561
2562
รายรับ
- จากสถานศึกษา
9,500 10,000 11,000
11,500
รวม
9,500 10,000 11,000
11,500
รายจ่าย
ค่าวัสดุ
-กระดาษ ปากกาเคมี ค่าถ่ายเอกสาร
ค่าใช้สอย
ค่าตอบแทน
รวม

9,500

10,000

11,000

11,500

9,500

10,000

11,000

11,500

ลงชื่อ......................................................
(นางบุญสม ไพศาลพานิช)
ผู้เสนองาน
ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ ....................................................
(เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ)์
ผู้อานวยการ
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แผนงานตามโครงสร้าง
แผนงานตามมาตรฐาน

ฝ่ายวิชาการ
 แผนงานด้านคุณภาพผูเ้ รียน
 แผนงานด้านการจัดการศึกษา
 แผนงานด้านสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
 แผนงานด้านอัตลักษณ์(จิตตาภิบาล)
 แผนงานด้านมาตรการส่งเสริม
ชื่อโครงการ
ค่ายคณิตศาสตร์
ลักษณะโครงการ
 ประจา  ต่อเนื่อง  ใหม่
หน่วยงาน
งานพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้
ผู้รับผิดชอบ
นางปานทิพย์ ใจเอื้อย
ตอบสนอง
พันธกิจที่
ยุทธศาสตร์ที่
กลยุทธ์ที่
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา EDBA มาตรฐานที่ 2, 4, ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ ทางตรง 2.1.3 ข้อ 6,4.2
ข้อ2-3, 4.3 ทางอ้อม 10.4
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน มาตรฐานที่ 17 ตัวบ่งชี้ 17.1 , 17.3 เกณฑ์ที่ –
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา มีการจัดการเรียนการสอนมุ่งสูม่ าตรฐานสากลตามหลักธรรมาภิบาล
เน้นความเป็นเลิศทางวิชาการ คิดเป็น ทาเป็น แก้ปญ
ั หาเป็น บนพื้นฐานชีวิตที่พอเพียง
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จึงได้จดั การเรียนการสอนควบคู่กับ โครงการค่ายคณิตศาสตร์
เพื่อให้ผเู้ รียนมีความมุ่งมั่นในการทางาน นาเสนอรูปแบบวิธีแก้ปัญหา โดยใช้ภาษาหรือวิธีการของตนเอง
กาหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปญ
ั หาโดยมีเหตุผลประกอบ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
(Creative Thinking) มีความคิดอย่างวิทยาศาสตร์(Scientific Thinking ) และมีความคิดอย่างมี
วิจารณญาณ (Critical Thinking) รวมถึงมีทักษะความสามารถ ในการคิดวิเคราะห์(Analytical
Thinking) ในการแก้ปัญหา
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความมุ่งมัน่ ในการทางาน (2.1.3 ข้อ 6)
2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนาเสนอรูปแบบวิธีแก้ปญ
ั หา โดยใช้ภาษาหรือวิธีการของตนเอง(4.2 ข้อ 2-3)
3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถกาหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ (4.3)
4. เพื่อให้ผู้เรียนมีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ (Creative Thinking) มีความคิดอย่างวิทยาศาสตร์
(Scientific Thinking ) และมีความคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking) รวมถึงมีทกั ษะ
ความสามารถ ในการคิดวิเคราะห์(Analytical Thinking) ในการแก้ปญ
ั หา ( 17.3 )
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
ผู้เรียนระดับชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุกคน
3.2 เชิงคุณภาพ
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1. ผู้เรียนมีความมุ่งมั่นในการทางาน (2.1.3 ข้อ 6)
2. ผู้เรียนสามารถนาเสนอรูปแบบวิธีแก้ปัญหา โดยใช้ภาษาหรือวิธีการของตนเอง(4.2 ข้อ 2-3)
3. ผู้เรียนสามารถกาหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปญ
ั หาโดยมีเหตุผลประกอบ (4.3)
4. ผู้เรียนมีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ (Creative Thinking) มีความคิดอย่างวิทยาศาสตร์
(Scientific Thinking ) และมีความคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking) รวมถึงมี
ทักษะ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์(Analytical Thinking) ในการแก้ปัญหา ( 17.3 )
3.3 ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ผู้เรียนร้อยละ 80 มีความมุ่งมั่นในการทางาน
2. ผู้เรียนร้อยละ 80 สามารถนาเสนอรูปแบบวิธีแก้ปญ
ั หา โดยใช้ภาษาหรือวิธีการของตนเอง
3. ผู้เรียนร้อยละ 80 สามารถกาหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผล
ประกอบ
4. ผู้เรียนร้อยละ 80 มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ (Creative Thinking) มีความคิดอย่าง
วิทยาศาสตร์ (Scientific Thinking ) และมีความคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking)
รวมถึงมีทักษะ ความสามารถใน การคิดวิเคราะห์(Analytical Thinking) ในการแก้ปญ
ั หา
4. ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
กิจกรรม
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
1. ขั้นเตรียมการ
มิ.ย.59
นางปานทิพย์ ใจเอื้อย
1.1 ประชุมวางแผนการดาเนินงานตามโครงการ
มิ.ย.59
นางสาววิลาสินี สุดคนึง
2. ขั้นดาเนินการ/กิจกรรมที่จดั
นางสาวบรรจง หลาวเงิน
2.1ติดต่อวิทยากร / สถานที่ / ยานพาหนะ
ก.ค. 59
2.2ประชาสัมพันธ์
ก.ย. 59
2.3จัดทาเอกสาร
ก.ย. 59
2.4ดาเนินการตามกิจกรรมที่วางไว้
พ.ย. 59
3. ขั้นติดตามและประเมินผล
3.1 สรุปประเมินผลจากแบบสอบถาม
พ.ย. 59
3.2 สรุปและประเมินผลจากการเข้าร่วมกิจกรรม
ธ.ค. 59
5. สถานที่ดาเนินงาน โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
6. ระยะเวลาในการดาเนินงาน 8 – 11 พฤศจิกายน 2559
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7. งบประมาณ
งบประมาณ
2559

รายการ
รายรับ
- จากผูเ้ รียน
รวม
รายจ่าย
ค่าวัสดุ
-อุปกรณ์ต่างๆ ตามฐาน
ค่าใช้สอย
-ค่าที่พัก
ค่าตอบแทน
-ค่าวิทยากร

ประมาณการงบประมาณ
2560 2561
2562

380,000 390,000 400,000 410,000
380,000 390,000 400,000 410,000

105,000 110,000 115,000 120,000
33,000 35,000 37,000

40,000

200,000 200,000 200,000 200,000

ค่าพาหนะ
รวม

42,000 45,000 45,000 50,000
380,000 390,000 400,000 410,000

8. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล
1.แบบประเมินการเข้าร่วมโครงการ
2.แบบสรุปการประเมินการเข้าร่วมโครงการ
3.รายงานสรุปผลการดาเนินงานตามโครงการ
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1.ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัตจิ ริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง
2.ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิท์ างการเรียนสูงขึ้น
3.ผูเ้ รียนมีความมุ่งมั่นในการทางาน
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10. ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
ผู้เสนอโครงการ

ผู้พิจารณาโครงการ

ลงชื่อ......................................................
(นางปานทิพย์ ใจเอื้อย)

ลงชื่อ ............................................
( นางบุษรา ผุดผ่อง )

ผู้อนุมัติโครงการ
ลงชื่อ ........................................................
(เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ)์
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ลาดับที่ 2.7 แผนงานหน่วยงาน งานพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้
กลุม่ สาระวิทยาศาสตร์
แผนงานตามโครงสร้าง
ฝ่ายวิชาการ
แผนงานตามมาตรฐาน
 แผนงานด้านคุณภาพผู้เรียน
 แผนงานด้านการจัดการศึกษา
 แผนงานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
 แผนงานด้านอัตลักษณ์ (จิตตาภิบาล)
 แผนงานด้านมาตรการส่งเสริม
ผู้รับผิดชอบ
นายปัญญา ปราบเสียง
ตอบสนอง
พันธกิจที่
ยุทธศาสตร์ที่
กลยุทธ์ที่
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา EDBA : มาตรฐานที่ 2,4,5 ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ หลักที่ 2.1,4.2,4.3,5.15.4 ร่วม 2.4,6.3,8.3,10.1,10.2,10.4,10.5 ประเด็นการพิจารณา/เกณฑ์ย่อยที่ หลัก 2.1.3(ข้อ2)
ร่วม 8.3.1(ข้อ3)
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน : มาตรฐานที่ 17 ตัวบ่งชี้หลักที่ 17.3 , 17.4 ร่วม 17.1
เกณฑ์ที่ ระยะเวลา
วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย
กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)
วัตถุประสงค์
1. ขั้นวางแผน
1.เพื่อกาหนดเป้าหมายคุณภาพผูเ้ รียนทั้ง 1.1ประชุมวางแผนชี้แจงภาระงาน กิจกรรม
เม.ย.59
ด้าน ความรู้ ทักษะกระบวนการ วัดและ
และโครงการ
ประเมินผลสมรรถนะ การอ่าน คิด
วิเคราะห์ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
2. ขั้นดาเนินการ (ภาระงานประจา/ภาระ
2.เพื่อวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และ งานร่วม/โครงการ)
ใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ 2.1 ภาระงานประจา
เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
1. วิเคราะห์หลักสูตรในกลุม่ สาระ
เม.ย.58
3.เพื่อออกแบบและจัดการเรียนรูท้ ี่
2.ศึกษาโครงสร้างของกลุ่มสาระของ
เม.ย.58
ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล
สถานศึกษา
และพัฒนาการทางสติปัญญา
3.ศึกษามาตรฐานตัวชี้วัดรายชั้น/ปีของกลุ่ม
เม.ย.58
4.เพื่อใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
สาระ
ผนวกกับการนาบริบทและภูมิปัญญาของ 4.จัดทาแผนการสอนรายภาค/ปี
ภาคเรียนละ 1ครั้ง
ท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ 5.จัดทาข้อสอบกลางภาค/ปลายภาค
ภาคเรียนละ 2ครั้ง
5.เพื่อวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการ
6.นิเทศการสอนกลุ่มสาระ
ภาคเรียนละ 2ครั้ง
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธกี ารที่ 7.วิจัยในชั้นเรียน
ตลอดปีการศึกษา
หลากหลาย
8.ทาสื่อการเรียนการสอนที่ใช้กับผูเ้ รียน
แผนปฏิบัติการประจาปี 2559
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วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย
6.เพื่อให้คาแนะนา คาปรึกษา และแก้ไข
ปัญหาให้แก่ผเู้ รียนทั้งด้านการเรียนและ
คุณภาพชีวิต
ด้วยความเสมอภาค
7.เพื่อศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการ
เรียนรูใ้ นวิชาที่ตนรับผิดชอบและใช้ผลใน
การปรับการสอน
8.เพื่อให้ผู้เรียนมีคณ
ุ ลักษณะอันพึง
ประสงค์ของผู้เรียน ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน มุ่งมั่นใน
การทางาน(2.1.3ข้อ2)
9.เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถในการ
นาเสนอรูปแบบวิธีแก้ปญ
ั หา(4.2ข้อ1)
10.เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้
ภาษาหรือวิธีการอื่นสาหรับการนาเสนอ
(4.2ข้อ2)
11.เพื่อให้ผู้เรียนมีการกาหนดเป้าหมาย
คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปญ
ั หาโดยมีเหตุผล
ประกอบ(4.3)
12.เพื่อให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
แต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์(5.1)
13.เพื่อให้ผู้เรียนมีผลการประเมิน
สมรรถนะสาคัญตามหลักสูตรเป็นไปตาม
เกณฑ์(5.2)
14.เพื่อให้ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน
คิดวิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์
(5.3)
15.เพื่อผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET)
มีค่าT-Score 40.00 ในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ (5.4.3)
แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
9.ประชุมกลุ่มสาระ
10.จัดทาป้ายนิเทศความรู้ของกลุ่มสาระ
11.สรุปการจัดกระบวนการเรียนการสอน
ของกลุ่มสาระ
12.วิเคราะห์ข้อสอบกลางภาค/ปลายภาค
13.กาหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้าน
ความรู้ ทักษะกระบวนการ วัดผลประเมินผล
สมรรถนะ การอ่าน คิดวิเคราะห์ และ
คุณลักษณะที่พงึ ประสงค์
14.วิเคราะห์ผเู้ รียนเป็นรายบุคคล และใช้
ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรูเ้ พื่อ
พัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
15.ออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนอง
ความแตกต่างระหว่างบุคคลและ พัฒนาการ
ทางสติปัญญา
16.ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับ
การนาบริบทและภูมิปญ
ั ญาของท้องถิ่นมา
บูรณาการในการจัดการเรียนรู้
17.วัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการที่
หลากหลาย
18.ให้คาแนะนา คาปรึกษา และแก้ไขปัญหา
ให้แก่ผเู้ รียนทั้งด้านการเรียนและคุณภาพ
ชีวิตด้วยความเสมอภาค
19.ศึกษา วิจยั และพัฒนาการจัดการเรียนรู้
ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการ ปรับ
การสอน
20.จัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นให้มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นไปตามเกณฑ์
21.สอนเสริมศักยภาพให้ผเู้ รียนมีผลการ
ทดสอบระดับชาติ (O-NET) มีค่า T-Score

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)
ตามวาระที่กาหนด
ตลอดปีการศึกษา
สิ้นภาคเรียน
ภาคเรียนละ2ครั้ง
ภาคเรียนละ2ครั้ง

ตลอดปีการศึกษา

ตลอดปีการศึกษา

ตลอดปีการศึกษา

ตลอดปีการศึกษา

ตลอดปีการศึกษา
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16.เพื่อผลการทดสอบความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์สงั เคราะห์ สร้างสรรค์
และแก้ปัญหา มีค่า T-Score 40.00
(พิจารณาจากคะแนนO-NET ด้านการคิด
ของ สทศ. หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ สมศ.
รับรอง) (5.4.9)
17.ผู้เรียนมีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์
(Creative Thinking)มีความคิดอย่าง
วิทยาศาสตร์ (Scientific Thinking)และมี
ความคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical
Thinking)รวมถึงมีทกั ษะความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์(Analytical Thinking)ใน
การแก้ปัญหา(17.3)
18. ผู้เรียนมีทักษะความสามารถใน
การศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง
(Independent Study)และมี
ความสามารถในผลิตผลงานด้านต่างๆ
ด้วยตนเองอย่างมีคุณภาพ(17.4)

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

22. กิจกรรมเสริมศักยภาพผูเ้ รียนด้าน
วิทยาศาสตร์
23.กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
24.กิจกรรมสื่อสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์
25.จัดซื้ออุปกรณ์และสารเคมีประจาห้อง
วิทยาศาสตร์
2.2 ภาระงานตาม ตบช.
1. มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ตามหลักสูตร (2.1)
เกณฑ์ 2.1.3(ประเด็นการพิจารณา)
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐานครบ
ทั้ง8
1). ซื่อสัตย์สุจริต
2. นาเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหา
ด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง (4.2)
1) ความสามารถในการนาเสนอรูปแบบวิธี
แก้ปัญหา
2) ความสามารถในการใช้ภาษาหรือวิธีการ
เป้าหมายเชิงปริมาณ
อื่นสาหรับการนาเสนอ
1.ผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
3. กาหนดเป้าหมายคาดการณ์
– มัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุกคน
ตัดสินใจแก้ปญ
ั หาโดยมีเหตุผลประกอบ (4.3)
2.ครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้
1).ความสามารถในการกาหนดเป้าหมาย
วิทยาศาสตร์ทุกคน
4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละ
กลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์ (5.1)
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1).ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนระดับ
1.กาหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้าน โรงเรียนทั้ง8กลุ่มสาระการเรียนรู้ในทุก
ความรู้ ทักษะกระบวนการ วัดและ
ระดับชั้น
ประเมินผลสมรรถนะการอ่าน คิดวิเคราะห์ 5. ผลการประเมินสมรรถนะ
และคุณลักษณะที่พงึ ประสงค์
สาคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ (5.2)
2.วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลและใช้
1) ความสามารถในการสื่อสาร
แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)
ตลอดปีการศึกษา
18 ส.ค.59
ภาคเรียนละ1ครั้ง
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ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)

วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้
เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
3.ออกแบบและจัดการเรียนรู้ทตี่ อบสนอง
ความแตกต่างระหว่างบุคคลและ
พัฒนาการทางสติปัญญา
4.ใช้สื่อและเทคโนโลยีทเี่ หมาะสมผนวก
กับการนาบริบทและภูมิปัญญาของ
ท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้
5.วัดและประเมินผลที่มงุ่ เน้นการ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธกี ารที่
หลากหลาย
6.ให้คาแนะนา คาปรึกษา และแก้ไข
ปัญหาให้แก่ผเู้ รียนทั้งด้านการเรียนและ
คุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค
7.ศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้
ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการ
ปรับการสอน
8.ผู้เรียนมีคณ
ุ ลักษณะอันพึง
ประสงค์ของผู้เรียน ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน มุ่งมั่นใน
การทางาน
9.ผู้เรียนมีความสามารถในการ
นาเสนอรูปแบบวิธีแก้ปญ
ั หา
10.ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้
ภาษาหรือวิธีการอื่นสาหรับการนาเสนอ
11.ผู้เรียนมีการกาหนดเป้าหมาย
คาดการณ์ตัดสินใจแก้ปญ
ั หาโดยมีเหตุผล
ประกอบ
12.ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิท์ างการเรียนแต่ละ
กลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์
13.ผู้เรียนมีผลการประเมินสมรรถนะ

2) ความสามารถในการคิด
3) ความสามารถในการแก้ปัญหา
4) ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
5) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
6. ผลการประเมินการอ่าน คิด
วิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์ (5.3)
1) ความสามารถในการอ่านของผูเ้ รียนในแต่
ละระดับชัน้
2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของ
ผู้เรียนในแต่ละระดับชัน้
3) ความสามารถในการเขียนของผูเ้ รียนใน
แต่ละระดับชัน้
7. ผลการทดสอบระดับชาติ
เป็นไปตามเกณฑ์ (5.4)
1) ร้อยละของผู้เรียนชัน้ ป.6
ม.3 ม.6 มีผลการทดสอบระดับชาติ (ONET) มีค่า T-Score 40.00ในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์อ (เกณฑ์ 5.4.3)
2) ร้อยละของผู้เรียนชัน้ ป.6 ม.3 ม.6 มีผล
การทดสอบความสามารถใน การคิดวิเคราะห์
สังเคราะห์ สร้างสรรค์ (เกณฑ์ 5.4.9 )
8. ผู้เรียนมีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ (Creative Thinking)มีความคิด
อย่างวิทยาศาสตร์ (Scientific Thinking)และ
มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical
Thinking)รวมถึงมีทกั ษะความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์(Analytical Thinking)ในการ
แก้ปัญหา (17.3)
9. ผู้เรียนมีทักษะความสามารถ
ในการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง (Independent
Study)และมีความสามารถในผลิตผลงาน

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559
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ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

สาคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์
14.ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิด
วิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์
15.ผู้เรียนมีผลการทดสอบระดับชาติ
(O-NET) มี ค่า T-Score 40.00 ในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
16.ผู้เรียนมีผลการทดสอบความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ สร้างสรรค์
และแก้ปัญหา มีค่า T-Score 40.00
17.ผู้เรียนมีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์มี
ความคิดอย่างวิทยาศาสตร์และ ความคิด
อย่างมี วิจารณญาณรวมถึงมีทกั ษะ
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ในการ
แก้ปัญหา

ด้านต่างๆ ด้วยตนเองอย่างมีคณ
ุ ภาพ (17.4)
2.3 ภาระงานร่วม
1. ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์
และพัฒนาสิ่งแวดล้อม (2.4)
1) การตระหนักรู้คณ
ุ ค่าของสิ่งแวดล้อม
ผู้เรียนรู้คณ
ุ ค่าของสิ่งแวดล้อมวิเคราะห์
ผลกระทบทีเ่ กิดขึ้นจาก การปฏิบัติและไม่
ปฏิบัติในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
พลังงานสิ่งแวดล้อมเห็นประโยชน์และ
ผลกระทบของสิ่งแวดล้อม
2. ทางานร่วมกับผู้อื่นได้
1) การมีส่วนร่วมในการวางแผนการทางาน
กับหมู่คณะ (6.3)
2) ความสามารถในการทางานโดยใช้
กระบวนการกลุ่ม
3) การแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์
และมีเหตุผลยอมรับความคิดเห็นของเพื่อน
4) การเป็นผูน้ าและผู้ตามที่ดี
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
5) การมีมนุษยสัมพันธ์สามารถประสานการ
1.ครูผู้สอนร้อยละ90มีการกาหนด
ทางานร่วมกับหมู่คณะจนบรรลุผลสาเร็จ
เป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทัง้ ด้านความรู้
3. ผู้บริหารสามารถบริหาร
ทักษะกระบวนการ วัดและประเมินผล
จัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่
สมรรถนะการอ่าน คิดวิเคราะห์และ
กาหนดไว้ใน แผนปฏิบัตกิ าร ( 8.3)
คุณลักษณะที่พงึ ประสงค์
1) ร้อยละการอ่านออกเขียนได้ของผู้เรียน
2.ครูผู้สอนร้อยละ90วิเคราะห์ผู้เรียนเป็น (ประถมศึกษา) และ/หรือการอ่านจับใจความ
รายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวางแผนการ (มัธยมศึกษา)
จัดการเรียนรูเ้ พื่อพัฒนาศักยภาพของ
4. หลักสูตรสถานศึกษา
ผู้เรียน
เหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิน่ (10.1)
3.ครูผู้สอนร้อยละ90ออกแบบและจัดการ 1). รายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม
เรียนรูท้ ี่ตอบสนองความแตกต่างระหว่าง ที่จัดไว้ในหลักสูตรมีการจัดลาดับเนื้อหาสาระ
บุคคลและพัฒนาการทางสติปญ
ั ญา
ความยากง่ายความซับซ้อนและมีการบูรณา
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ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)

วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

4.ครูผู้สอนร้อยละ 85ใช้สื่อและเทคโนโลยี
ที่เหมาะสมผนวกกับการนาบริบทและภูมิ
ปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการในการ
จัดการเรียนรู้
5.ครูผู้สอนร้อยละ 90 วัดและประเมินผลที่
มุ่งเน้นการพัฒนาการ เรียนรู้ของผูเ้ รียน
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย
6.ครูผู้สอนร้อยละ90 ให้คาแนะนา
และแก้ไขปัญหาให้แก่ผเู้ รียนทั้งด้านการ
เรียนและคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค
7.ครูผู้สอนร้อยละ 95ศึกษา วิจัยและ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตน และ
รับผิดชอบ ใช้ผลในการปรับการสอน
8.ผู้เรียนร้อยละ85มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของผู้เรียน ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
9.ผู้เรียนร้อยละ85มีความสามารถในการ
นาเสนอรูปแบบวิธีแก้ปญ
ั หา
10.ผู้เรียนร้อยละ85มีความสามารถในการ
ใช้ภาษาหรือวิธีการอื่นสาหรับการนาเสนอ
11.ผู้เรียนร้อยละ85มีการกาหนด
เป้าหมาย คาดการณ์ตดั สินใจแก้ปัญหา
โดยมีเหตุผลประกอบ
12.ผู้เรียนร้อยละ85มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์
13.ผู้เรียนร้อยละ90มีผลการประเมิน
สมรรถนะสาคัญตามเป็นไปตามเกณฑ์
14.ผู้เรียนร้อยละ85มีผลการประเมินการ
อ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตาม
เกณฑ์
15.ผู้เรียนร้อยละ82มีผลการทดสอบ

การสภาพปัญหาและความต้องการของ
ท้องถิ่นสอดแทรกในรายวิชาอย่างเหมาะสม
5. จัดรายวิชาเพิ่มเติมที่
หลากหลายให้ผเู้ รียนเลือกเรียนตามความ
ถนัด ความสามารถ และความสนใจ
1) ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของ
รายวิชาเพิ่มเติมตอบสนองจุดเน้นของ
สถานศึกษา (10.2)
2) การมีรายวิชาเพิ่มเติมที่มีการบูรณาการ
ข้ามกลุ่มสาระอย่างน้อย2รายวิชา
6. สนับสนุนให้ครูจดั
กระบวนการเรียนรูท้ ี่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ
จริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง (10.4)
1) ผู้เรียนได้มีโอกาสลงมือปฏิบัตใิ น
สถานการณ์จริงหรือใกล้เคียงสถานการณ์จริง
อย่างน้อย1ครั้งในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
2) การมีผลงานที่แสดงการให้ผเู้ รียนอธิบาย
วิธีคิดและการสรุปความคิดของตนเองทุก
กลุ่มสาระ
3) ผลงาน/โครงการที่ใช้การวิจยั เป็นส่วนหนึ่ง
ในการเรียนรู้อย่างน้อย3กลุ่มสาระ
7. นิเทศภายใน กากับ ติดตาม
ตรวจสอบ และนาผลไปปรับปรุงการเรียนการ
สอนอย่างสม่าเสมอ (10.5)
1) แผนการนิเทศที่มุ่งส่งเสริมการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอน(ระบุประเด็นจุดเน้น
รูปแบบปฏิทินและทีมนิเทศที่ชดั เจน)
2) การดาเนินการนิเทศติดตามการใช้
หลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์
3) การประเมินสรุปผลและรายงานผลการ
นิเทศทุกภาคเรียน
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วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย
ระดับชาติ(O- NET) มี ค่า T-Score 40.00
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
16.ผู้เรียนร้อยละ85มีผลการทดสอบ
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์
สังเคราะห์สร้างสรรค์ และแก้ปัญหา มีค่า
T-Score 40.00 (พิจารณาจากคะแนน
O-NET ด้านการคิดของสทศ. หรือ
หน่วยงานอืน่ ๆ ที่ สมศ.รับรอง)
17.ผู้เรียนร้อยละ85มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์มีความคิดอย่างวิทยาศาสตร์
และความคิดอย่างมีวิจารณญาณรวมถึงมี
ทักษะความสามารถในการคิดวิเคราะห์ใน
การแก้ปัญหา

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
4) การใช้ผลการนิเทศการติดตามตรวจสอบ
มาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ของครูทกุ กลุ่ม
สาระ
8. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สูง (17.1)
2.3 โครงการ
1.โครงการค่ายวิทยาศาสตร์

พ.ย.59 – ก.พ.60

3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล
3.1 ตรวจสอบติดตามการดาเนินงานตามแผน
เครื่องมือการติดตาม/ประเมินผล
3.2 ปรับปรุง แก้ไขการดาเนินงานที่ยงั ไม่
1.แบบประเมินสมรรถนะ
สมบูรณ์
2.แบบประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์
3.3 จัดทาเครื่องมือประเมินต่างๆ
3.แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 3.4.แบบสรุปรายงานและเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระและ
ทุกระดับชั้นในปีปัจจุบันและปีที่ผ่านมา
3.5 แบบประเมินการเข้าร่วมในของโครงการ
3.6 แบบสรุปการประเมินของโครงการ
4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา
4.1 สรุปผลการดาเนินงานในภาพรวม
4.2 จัดทารายงานผลของกลุ่มสาระ
4.3 นาผลการประเมินมาวางแผนเพื่อ
ปรับปรุงและพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป
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ปลายภาคเรียน

ปลายภาคเรียน
สิ้นปีการศึกษา
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แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่ายหน่วยงาน
6.2.2.7 แผนงานหน่วยงาน พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ (สาระวิทยาศาสตร์) ฝ่าย
แผนงาน
จานวนเงิน
ลาดับ
รายการ
ตาม
ที่
บาท ส.ต.
มาตรฐาน
1. กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
1
3,000 2. กิจกรรมสื่อสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์
1
1,000 3. กิจกรรมจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และสารเคมีห้อง
1
60,000 วิทยาศาสตร์
4. โครงการค่ายวิทยาศาสตร์
1
50,000 รวมประมาณการค่าใช้จา่ ย
(หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
สรุปประเภทงบประมาณ
 ดาเนินการ 54,000 บาท

 งบลงทุน 60,000 บาท

114,000

วิชาการ
ประเภท
งบประมาณ
ดาเนินการ
ดาเนินการ
ลงทุน
ดาเนินการ

-

 งบพัฒนา..................บาท

ลงชื่อ....................................................
(นายปัญญา ปราบเสียง)
ผู้เสนองาน

ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ.........................................................
(เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักด์)
ผู้อานวยการ
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แบบแสดงประมาณค่าใช้จ่าย งาน/กิจกรรม
7.2.2.7.1 งาน/กิจกรรม วันวิทยาศาสตร์
แผนงานตามมาตรฐานที่ 1  2 3  4  5 
แผนงานหน่วยงาน งานพัฒนากระบวนการเรียนการสอน ฝ่าย วิชาการ
ประมาณการงบประมาณ
งบประมาณ
รายการ
ปี 2559
2560
2561
2562
รายรับ
- จากสถานศึกษา
3,000
3,200
3,400
3,600
-อื่น ๆ
รวม
3,000
3,200
3,400
3,600
รายจ่าย
ค่าวัสดุ
-สารเคมี กระดาษ กาว
2,500
2,600
2,700
2,800
ค่าใช้สอย
-ค่าใบประกาศ
200
300
300
400
ค่าพาหนะ
-ค่ารถ
300
300
400
400

รวม

3,000

3,200

3,400

3,600

ลงชื่อ..........................................................
(นางสาวยุวดี ศรีสุระ)
ผู้เสนองาน
ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ.........................................................
(เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ)์
ผู้อานวยการ
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แบบแสดงประมาณค่าใช้จ่าย งาน/กิจกรรม
7.2.2.7.2 งาน/กิจกรรม สื่อสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์
แผนงานตามมาตรฐานที่ 1  2 3  4  5 
แผนงานหน่วยงาน ฝ่าย วิชาการ
ประมาณการงบประมาณ
งบประมาณ
รายการ
ปี 2559
2560
2561
2562
รายรับ
- จากสถานศึกษา
1,000
1,300
1,600
1,900
-อื่น ๆ
รวม
1,000
1,300
1,600
1,900
รายจ่าย
ค่าวัสดุ
-แผ่น ซีดี
500
600
700
800
ค่าใช้สอย
-ค่าใบประกาศ
300
400
500
600
ค่าพาหนะ
-ค่ารถ
200
300
400
500

รวม

1,000

1,300

1,600

1,900

ลงชื่อ....................................................
(นางสาวเพลินทิพย์ วชิรภูชัย)
ผู้เสนองาน
ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ.........................................................
(เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ)์
ผู้อานวยการ
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แบบแสดงประมาณค่าใช้จ่าย งาน/กิจกรรม
7.2.2.7.3 งาน/กิจกรรม จัดซื้อวัสดุอปุ กรณ์และสารเคมีห้องวิทยาศาสตร์
แผนงานตามมาตรฐานที่ 1  2 3  4  5 
แผนงานหน่วยงาน พัฒนาการเรียนการสอน ฝ่าย วิชาการ
ประมาณการงบประมาณ
งบประมาณ
รายการ
ปี 2559
2560
2561
2562
รายรับ
1. จากสถานศึกษา
60,000
67,000
70,000
73,000
อื่น ๆ
รวม
60,000
67,000
70,000
73,000
รายจ่าย
ค่าวัสดุ
-สารเคมี
59,700
63,000
65,000
67,000
ค่าพาหนะ
-ค่ารถ
300
400
500
600

รวม

60,000

67,000

70,000

73,000

ลงชื่อ..........................................................
(.นางสาวจีรนันท์ เทียนประเสริฐ)
ผู้เสนองาน
ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ.........................................................
(เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ)์
ผู้อานวยการ
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แผนงานตามโครงสร้าง
แผนงานตามงบประมาณ

ฝ่ายวิชาการ
 แผนงานด้านคุณภาพผู้เรียน
 แผนงานด้านการจัดการศึกษา
 แผนงานด้านสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
 แผนงานด้านอัตลักษณ์(จิตตาภิบาล)
 แผนงานด้านมาตรการส่งเสริม
ชื่อโครงการ/งาน
ค่ายวิทยาศาสตร์
ลักษณะโครงการ
 ประจา  ต่อเนื่อง  ใหม่
หน่วยงาน
ฝ่ายวิชาการ
ผู้รับผิดชอบ
นางอรวรรณ เพ่งพิศ
ตอบสนอง
พันธกิจที่
ยุทธศาสตร์ที่
กลยุทธ์ที่
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา EDBA มาตรฐานที่ - ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ ทางตรง - ทางอ้อม ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน มาตรฐานที่ 17 ตัวบ่งชี้ 17.3 , 17.4 เกณฑ์ที่ –
1.หลักการและเหตุผล
จากแผนยุทธศาสตร์โรงเรียนซางตาครู้สศึกษาปี 2557 – 2561 กาหนดไว้ว่าโรงเรียน
ซางตาครู้สศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาสู่มาตรฐานสากลตามหลักธรรมาภิบาล
โดดเด่นคุณธรรม
จริยธรรม ฉลาดล้าสุขภาวะ
มีทักษะชีวิตบนพืน้ ฐานเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อตอบปัญหาและพัฒนา
ชีวิตความเป็นอยู่สู่มาตรฐานสากล จะต้องเรียนรูท้ างวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีพร้อมทั้งส่งเสริมและปลูกฝัง
ให้เยาวชนของชาติได้เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มแลกเปลีย่ นความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน ส่งเสริม
ให้นกั เรียนได้ฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ตระหนักถึงความสาคัญของวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีในชีวิตประจาวัน
ดังนัน้ ทางกลุม่ สาระการเรียนรู้วทิ ยาศาสตร์จึงได้จัดทาโครงการค่าย
วิทยาศาสตร์ขึ้นเพื่อผู้เรียนมีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ (Creative Thinking)มีความคิดอย่างวิทยาศาสตร์
(Scientific
Thinking)และมีความคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ (Critical Thinking)รวมถึงมีทกั ษะ
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์(Analytical Thinking)ในการแก้ปญ
ั หา
มีทกั ษะความสามารถใน
การศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง (Independent Study)และมีความสามารถในผลิตผลงานด้านต่างๆ ด้วย
ตนเองอย่างมีคณ
ุ ภาพ
2.วัตถุประสงค์
1.ผู้เรียนมีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ (Creative Thinking)มีความคิดอย่างวิทยาศาสตร์ (Scientific
Thinking)และมีความคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking)รวมถึงมีทกั ษะความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์(Analytical Thinking)ในการแก้ปญ
ั หา(17.3)
2.ผู้เรียนมีทกั ษะความสามารถในการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง (Independent Study)และมี
ความสามารถในผลิตผลงานด้านต่างๆ ด้วยตนเองอย่างมีคุณภาพ(17.4)
3.เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
ผู้เรียนระดับชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 จานวน 1,070 คน
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3.2 เชิงคุณภาพ
1.ผู้เรียนมีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ (Creative Thinking)มีความคิดอย่างวิทยาศาสตร์
(Scientific Thinking)และมีความคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking)รวมถึงมี
ทักษะความสามารถในการคิดวิเคราะห์(Analytical Thinking)ในการแก้ปญ
ั หาอย่างมี
ประสิทธิภาพ
2.ผู้เรียนมีทกั ษะความสามารถในการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง (Independent Study)และมี
ความสามารถในผลิตผลงานด้านต่างๆ ด้วยตนเองอย่างมีคุณภาพ
3.3 ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ผู้เรียนร้อยละ 85 มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ (Creative Thinking)มีความคิดอย่างวิทยาศาสตร์
(Scientific Thinking)และมีความคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking)รวมถึงมีทกั ษะ
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์(Analytical Thinking)ในการแก้ปญ
ั หา
2. ผู้เรียนร้อยละ 85 มีทักษะความสามารถในการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง (Independent Study)
และมีความสามารถในผลิตผลงานด้านต่างๆ ด้วยตนเอง
4. ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
กิจกรรม
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
ขั้นเตรียมการ
1.ประชุมและวางแผนการดาเนินงานตาม
พ.ย. 59
นางอรวรรณ เพ่งพิศ
โครงการ
2.แต่งตั้งคณะกรรมการ
พ.ย. 59
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
3.ติดต่อสถานที่
พ.ย. 59
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
ขั้นดาเนินการ
1.ประชาสัมพันธ์ให้นกั เรียนทราบ
ธ.ค. 59
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
2.รับสมัครนักเรียน
ธ.ค. 59
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
3.ดาเนินงานตามกิจกรรม
ม.ค. 60
นางอรวรรณ เพ่งพิศ
ขั้นติดตามและประเมินผล
1.ติดตามผลการเข้าร่วมกิจกรรม

ก.พ. 60

นางอรวรรณ เพ่งพิศ

5. สถานที่ดาเนินงาน โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
6. ระยะเวลาในการดาเนินงาน พฤศจิกายน 2559 – กุมภาพันธ์ 2560
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7. งบประมาณ
งบประมาณ
2559

รายการ
รายรับ
- จากโรงเรียน
- จากผูเ้ รียน
รวม
รายจ่าย
ค่ากิจกรรม
ค่าพาหนะ
ค่าค่าย
รวม

ประมาณการงบประมาณ
2560
2561
2562

10,000
40,000
50,000

10,500
42,000
52,500

11,030
44,070
55,100

11,590
46,270
57,860

10,000
30,000
10,000
50,000

10,500
31,500
10,500
52,500

11,000
33,100
11,000
55,100

11,550
34,760
11,550
57,860

8. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล
1. แบบประเมินการเข้าร่วมโครงการ
2. รายงานสรุปผลการดาเนินงานตามโครงการ
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1.ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากการเข้าร่วมกิจกรรมก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ (Creative
Thinking)ความคิดอย่างวิทยาศาสตร์กับผูเ้ รียน
10. ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข
…………………………………...…………………………………….…………………………...…………
……………………..............................................................................................................................
ผู้เสนอโครงการ

ผู้พิจารณาโครงการ

ลงชื่อ......................................................
(นางอรวรรณ เพ่งพิศ)
ผู้รับผิดชอบ

ลงชื่อ..................................................
(นางบุษรา ผุดผ่อง)
ผู้อนุมัติโครงการ

ลงชื่อ .......................................................
(เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ์)
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ลาดับที่ 2.8 แผนงานหน่วยงาน งานพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้
กลุม่ สาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
แผนงานตามโครงสร้าง
ฝ่ายวิชาการ
แผนงานตามมาตรฐาน
 แผนงานด้านคุณภาพผู้เรียน
 แผนงานด้านการจัดการศึกษา
 แผนงานด้านสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
 แผนงานด้านอัตลักษณ์(จิตตาภิบาล)
 แผนงานด้านมาตรการส่งเสริม
ผู้รับผิดชอบ
นางเรณู
ไตรวิทยากร
ตอบสนอง
พันธกิจที่
ยุทธศาสตร์ที่
กลยุทธ์ที่
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา EDBA มาตรฐานที่ 2,5 ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ทางตรง 2.1.3ข้อ 1, 2.3,
3.3, 5.1- 5.3,5.4.4,5.4.9 ทางอ้อม 10.1 ข้อ3 , 10.2, 10.4,ข้อ 2-4 , 10.5 ประเด็นการพิจารณา/
เกณฑ์ย่อยที่ หลัก 5.4.4 ,5.4.9 ร่วม –
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน มาตรฐานที่ 17 ตัวบ่งชี้ที่,17.5 ร่วม 17.1
ระยะเวลา
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)
วัตถุประสงค์
1.ขั้นวางแผน
1.เพื่อกาหนดเป้าหมายคุณภาพผูเ้ รียนทั้งด้าน
1.1ประชุมวางแผนชี้แจงภาระงาน และ
ก.ค. 59
ความรู้ ทักษะกระบวนการ วัดและประเมินผล
กิจกรรมของโครงการในแต่ละกิจกรรม
สมรรถนะการอ่านคิดวิเคราะห์ และคุณลักษณะที่
พึงประสงค์
2. ขั้นดาเนินการ (ภาระงานประจา/ภาระ
2.เพื่อวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูล งานร่วม/โครงการ)
ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนา
2.1 ภาระงานประจา
ศักยภาพของผู้เรียน
1. วิเคราะห์หลักสูตรในกลุม่ สาระ
ภาคเรียนที่ 1,2
3.เพื่อออกแบบและจัดการเรียนรูท้ ี่ตอบสนอง
2ศึกษาโครงสร้างของกลุ่มสาระของ
ภาคเรียนที่ 1,2
ความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทาง สถานศึกษา
สติปัญญา
3ศึกษามาตรฐานตัวชี้วัดรายชั้น/ปีของ
ตลอดปีการศึกษา
4.เพื่อใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับ กลุ่มสาระ
การนาบริบทและภูมิปญ
ั ญาของท้องถิ่นมาบูรณา 4จัดทาแผนการสอนรายภาค/ปี
ตลอดปีการศึกษา
การในการจัดการเรียนรู้
5.จัดทาข้อสอบกลางภาค/ปลายภาค
ตลอดปีการศึกษา
5.เพื่อวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการ 6.ทาการนิเทศการสอน
จบปีการศึกษา
เรียนรู้ของผูเ้ รียนด้วยวิธีการทีห่ ลากหลาย
7.ทาการวิจัยผู้เรียนเป็นรายบุคคล
ตลอดปีการศึกษา
6.เพื่อให้คาแนะนา คาปรึกษา และแก้ไขปัญหา 8.ทาสื่อการเรียนการสอนที่ใช้กับผูเ้ รียน ตลอดปีการศึกษา
ให้แก่ผเู้ รียนทั้งด้านการเรียนและคุณภาพชีวิต
9.ประชุมกลุ่มสาระ
ตลอดปีการศึกษา
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วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

ด้วยความเสมอภาค
7.เพื่อศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรูใ้ น
วิชาที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับการสอน
8.เพื่อให้ผู้เรียนมีคณ
ุ ลักษณะอันพึงประสงค์ของ
ผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน รักความเป็นไทย(2.1.3ข้อ1)
9.เพื่อให้ผู้เรียนยอมรับความคิดและวัฒนธรรม
ที่แตกต่าง(2.3)
10.เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มแลก
เปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน(3.3)
11.เพื่อให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละ
กลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์(5.1)
12.เพื่อให้ผู้เรียนมีผลการประเมินสมรรถนะสาคัญ
ตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์(5.2)
13.เพื่อให้ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์
และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์ ( 5.3)
14.เพื่อให้ผู้เรียนมีผลการทดสอบระดับชาติ
(O-NET) มีค่า T- Score 40.00ในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม(5.3.4)
15.เพื่อให้ผู้เรียน มีผลการทดสอบความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สร้างสรรค์ (5.4.9 )
16.เพื่อให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่มี จิตสาธารณะมีสานึกใน
การบริการสังคม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและมี
จิตสานึกในการส่งเสริมพิทักษ์และปกป้อง
สิ่งแวดล้อมตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจเกีย่ วกับ
วิถีชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรม(17.5)

10 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้าน
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
- กิจกรรมมารยาทไทย
- กิจกรรมวันสาคัญทางศาสนาและ
วัฒนธรรมประเพณี
-กิจกรรมเศรษฐศาสตร์กับชีวิตประจาวัน
2.โครงการซางตาครู้สศึกษาเปิดโลกการ
เรียนสู่ประชาคมอาเซียน
-กิจกรรมมัคคุเทศก์น้อย
2.2 ภาระงาน
1. มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ตามหลักสูตร ( 2.1)
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้
ฐานครบทั้ง 8 ( เกณฑ์ 2.1.3)
1.รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
2. ยอมรับความคิดและ
วัฒนธรรมที่แตกต่าง
1. การแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพและ
และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นด้วย
ความเข้าใจ
2. การแสดงมารยาทที่เหมาะสม
ตามวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกัน
3.การเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมที่แตกต่าง
กัน
4. การปรับตัวและร่วมกิจกรรมตามบริบท
ทางวัฒนธรรมและสังคม
3. เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม
แลกเปลี่ยนเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน (3.3)
1. การมีส่วนร่วมในการเรียนรู้และ
ความสาเร็จของกลุ่ม

เป้าหมายเชิงปริมาณ
1.ผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 –
มัธยมศึกษาปีที่ 3 จานวน 1,070 คน
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เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1.กาหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้าน
ความรู้ ทักษะกระบวนการ วัดและประเมินผล
สมรรถนะการอ่านคิดวิเคราะห์ และคุณลักษณะที่
พึงประสงค์
2.วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูล
ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของผู้เรียน
3.ออกแบบและจัดการเรียนรู้ทตี่ อบสนอง
ความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทาง
สติปัญญา
4.ใช้สื่อและเทคโนโลยีทเี่ หมาะสมผนวกกับ
การนาบริบทและภูมิปญ
ั ญาของท้องถิ่นมาบูรณา
การในการจัดการเรียนรู้
5.วัดและประเมินผลที่มงุ่ เน้นการพัฒนาการ
เรียนรู้ของผูเ้ รียนด้วยวิธีการทีห่ ลากหลาย
6.ให้คาแนะนา คาปรึกษา และแก้ไขปัญหา
ให้แก่ผเู้ รียนทั้งด้านการเรียนและคุณภาพชีวิต
ด้วยความเสมอภาค
7.ศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ใน
วิชาที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับการสอน
8.ผู้เรียนมีคณ
ุ ลักษณะอันพึงประสงค์ของ
ผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน รักความเป็นไทย
9.ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง
10.ผู้เรียนได้เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มแลก
เปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน
11.ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิท์ างการเรียนแต่ละ
กลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์
12.ผู้เรียนมีผลการประเมินสมรรถนะสาคัญ
ตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์

2. การแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นและ
วิธีการเรียนรูใ้ นกลุม่
3. ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ภายในกลุ่ม
4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่
ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์ (5.1)
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนระดับ
โรงเรียนทั้ง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ใน
ทุกระดับชั้น
5. ผลการประเมินสมรรถนะ
สาคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ (5.2)
1. ความสามารถในการสื่อสาร
2. ความสามารถในการคิด
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
6. ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์
และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์ (5.3)
1. ความสามารถในการอ่านของผูเ้ รียน
ในแต่ละระดับชัน้
2. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์
ของผู้เรียนในแต่ละระดับชัน้
3. ความสามารถในการเขียนของผูเ้ รียน
ในแต่ละระดับชัน้
7. ผลการทดสอบระดับชาติ
เป็นไปตามเกณฑ์ (5.4)
1. ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป.6 ม.3 ม.6 มี
ผลการทดสอบระดับชาติ (เกณฑ์ 5.4.4 )
(O-NET) มีค่า T-Score ๔๐.๐๐
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
2. ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป.6

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)

โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา

203

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

13.การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และ
เขียนเป็นไปตามเกณฑ์
14.ผู้เรียนมีผลการทดสอบระดับชาติ
(O-NET) มีค่า T- Score 40.00ในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
15.ผู้เรียน มีผลการทดสอบความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สร้างสรรค์
16.ผู้เรียนเป็นผู้ที่มี จิตสาธารณะมีสานึกในการ
บริการสังคม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและมี
จิตสานึกในการส่งเสริมพิทักษ์และปกป้อง
สิ่งแวดล้อมตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจเกีย่ วกับ
วิถีชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรม

ม.3 ม.6 มีผลการทดสอบความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สร้างสรรค์
และแก้ปัญหา มีค่า T-Score 4๐.๐๐
(พิจารณาจากคะแนน O-NET ด้านการคิด
ของ สทศ.หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ สมศ.
รับรอง) (เกณฑ์ 5.4.9 )
8. ผู้เรียนเป็นผู้ที่มี
จิตสาธารณะมีสานึกในการบริการสังคม
มีความรับผิดชอบต่อสังคม และมีจิตสานึก
ในการส่งเสริม พิทักษ์ และปกป้อง
สิ่งแวดล้อม ตลอดจน มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับวิถีชีวติ ศิลปะวัฒนธรรม
2.3 ภาระงานร่วม (ใบงานที่ 5) (17.5)
1. ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วม
อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม (2.4)
1.การร่วมอนุรักษ์ และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
ให้ยั่งยืนเข้าร่วมกิจกรรม โครงการอนุรักษ์
และพัฒนาสิ่งแวดล้อมและบารุงรักษา
สาธารณสมบัติด้วยความเต็มใจ เป็น
แบบอย่างที่ดี สาธารณชนให้การยอมรับ
และแนะนา ชักชวนเพื่อนร่วมรณรงค์ หรือ
ทากิจกรรมการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
2. หลักสูตรสถานศึกษา
เหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิน่ (10.1)
1. คณะกรรมการจัดทาหลักสูตร
สถานศึกษาประกอบด้วยผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้อง
ทุกฝ่าย(คณะครู ผู้บริหาร กรรมการ
สถานศึกษา ผู้แทนชุมชน/ผู้ทรงคุณวุฒ)ิ
และหลักสูตรผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสถานศึกษา
2. โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษามี

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1.ครูผผู้สอนร้อยละ 90 มีการกาหนดเป้าหมาย
คุณภาพ ผู้เรียนทั้งด้าน ความรู้ ทักษะกระบวนการ
วัดและ ประเมินผลสมรรถนะการอ่านคิดวิเคราะห์
และคุณลักษณะที่พงึ ประสงค์
2.ครูผผู้สอนร้อยละ 90 วิเคราะห์ผู้เรียนเป็น
รายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการ
เรียนรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
3.ครูผผู้สอนร้อยละ 90 ออกแบบและจัดการเรียนรู้
ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและ
พัฒนาการทางสติปัญญา
4.ครูผผู้สอนร้อยละ 85ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่
เหมาะสมผนวกกับการนาบริบทและภูมิปัญญา
ของท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้
5.ครูผผู้สอนร้อยละ 90 วัดและประเมินผลที่มุ่งเน้น
การพัฒนาการ เรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธกี ารที่
หลากหลาย
6.ครูผผู้สอนร้อยละ 90 ให้คาแนะนา คาปรึกษา
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และแก้ไขปัญหาให้แก่ผเู้ รียนทั้งด้านการเรียนและ
คุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค
องค์ประกอบครบถ้วนและสอดคล้อง
7.ครูผผู้สอนร้อยละ 95ศึกษา วิจัยและพัฒนาการ หลักสูตรแกนกลางฯ ตอบสนองเป้าหมาย
จัดการเรียนรูใ้ นวิชาที่ตนรับผิดชอบ และ
วิสัยทัศน์หรือจุดเน้นของสถานศึกษา และมี
ใช้ผลในการปรับการสอน
การกาหนดเวลาเรียนเหมาะสมกับระดับชั้น
8.ผู้เรียนร้อยละ85มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ 3. รายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมที่จัด
ผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
ไว้ในหลักสูตรมีการจัดลาดับเนื้อหาสาระ
พื้นฐาน รักความเป็นไทย
ความยากง่าย ความซับซ้อนและมี
9.ผู้เรียนร้อยละ85ยอมรับความคิดและวัฒนธรรม การบูรณาการสภาพปัญหาและความ
ที่แตกต่าง
ต้องการของท้องถิ่นสอดแทรกในรายวิชา
10.ผู้เรียนร้อยละ85ได้เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มแลก อย่างเหมาะสม
เปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน
4. การติดตามการใช้หลักสูตรทุกกลุ่มสาระ
11.ผู้เรียนร้อยละ85มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ การเรียนรู้และสรุปผลทุกภาคเรียน
ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์
5. การทบทวนหลักสูตรสถานศึกษาทุกปี
12.ผู้เรียนร้อยละ85มีผลการประเมินสมรรถนะ การศึกษาโดยใช้สรุปผลการติดตามการใช้
สาคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์
หลักสูตร ผลการวิจัยชัน้ เรียนของครูหรือ
13.ผู้เรียนร้อยละ85การประเมินการอ่าน คิด
ผลงานวิจัยอื่น ๆ ที่เกีย่ วข้อง
วิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์
3. จัดรายวิชาเพิ่มเติมทีห่ ลากหลายให้
14.ผู้เรียนร้อยละ82มีผลการทดสอบระดับชาติ ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด
(O-NET) มีค่า T- Score 40.00ในกลุ่มสาระการ ความสามารถ และความสนใจ (10.2)
เรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
1. การมีรายวิชาเพิม่ เติมหลากหลาย
15.ผู้เรียนร้อยละ85มีผลการทดสอบความสามารถ เพียงพอให้ผู้เรียนมีโอกาสเลือกเรียนตาม
ในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สร้างสรรค์
ความถนัดและความสนใจ
16.ผู้เรียนร้อยละ85ผู้เรียนเป็นผูท้ ี่มี จิตสาธารณะมี 2. รายวิชาเพิ่มเติมมีเนื้อหา/สาระการ
สานึกในการบริการสังคม มีความรับผิดชอบต่อ เรียนรูเ้ หมาะสมตามโครงสร้างที่จดั ให้
สังคมและมีจิตสานึกในการส่งเสริมพิทักษ์และ ผู้เรียนเรียน
ปกป้องสิ่งแวดล้อมตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจ 3. ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนรายวิชา
เกี่ยวกับวิถีชีวติ ศิลปะ วัฒนธรรม
เพิ่มเติมได้ตามความต้องการ
4. ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของ
รายวิชาเพิ่มเติมตอบสนองจุดเน้นของ
สถานศึกษา
แผนปฏิบัติการประจาปี 2559
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วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)

5. การมีรายวิชาเพิ่มเติมที่มีการบูรณาการข้ามกลุ่มสาระอย่างน้อย 2 รายวิชา
4. สนับสนุนให้ครูจดั กระบวน
การเรียนรูท้ ี่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัตจิ ริงจน
จนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง (10.4)
1. ผู้เรียนได้มีโอกาสลงมือปฏิบัตใิ น
สถานการณ์จริงหรือใกล้เคียงสถานการณ์
จริงอย่างน้อย 1 ครั้ง ในทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้
2. การมีผลงานที่แสดงการให้ผู้เรียน
อธิบายวิธีคิดและการสรุปความคิดของ
ตนเองทุกกลุ่มทุกกลุ่มสาระ
3. ผลงาน/โครงการทีใ่ ช้การวิจัยเป็นส่วน
หนึ่งในการเรียนรู้อย่างน้อย 3 กลุ่มสาระ
5. นิเทศภายใน กากับ
ติดตามตรวจสอบ และนาผลไปปรับปรุง
การเรียนการสอนอย่างสม่าเสมอ (10.5)
1. แผนการนิเทศที่มุ่งส่งเสริมการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน(ระบุ
ประเด็นจุดเน้น รูปแบบ ปฏิทินและทีม
นิเทศทีช่ ัดเจน)
2. การดาเนินการนิเทศติดตามการใช้
หลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์
3. การประเมินสรุปผลและรายงานผล
การนิเทศทุกภาคเรียน
4. การใช้ผลการนิเทศ การติดตาม
ตรวจสอบมาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ของ
ครูทุกกลุ่มสาระ
6. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
ทุกกลุ่มสาระ การเรียนรู้สูง (17.1)
2.4 โครงการ
แผนปฏิบัติการประจาปี 2559
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วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
เครื่องมือการติดตาม/ประเมินผล
1.แบบบันทึกการส่งงานของแต่ละงาน
2.แบบสอบถามในแต่ละกิจกรรมของโครงการ

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
2.5 โครงการตามแผนพัฒนาฯ
1. โครงการซางตาครู้สศึกษาเปิดโลก
การเรียนสูป่ ระชาคมอาเซียน
3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล
3.1 แบบบันทึกการส่งงานของแต่ละงาน
3.2 แบบประเมินการเข้าร่วมในแต่ละ
กิจกรรมของโครงการ
3.3 แบบสรุปการประเมินของโครงการ
4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา
4.1 รายงานผลการส่งงานของกลุ่มสาระฯ
4.2รายงานสรุปผลการดาเนินงานตาม
โครงการ
4.3 นาผลการประเมินมาปรับปรุงและ
พัฒนาในปีการศึกษาต่อไป

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)

สิ้นปีการศึกษา
สิ้นปีการศึกษา
สิ้นปีการศึกษา
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แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่าย
6.2.2.8 แผนงานหน่วยงาน งานพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้
กลุม่ สาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ฝ่าย วิชาการ
แผนงานตาม
จานวนเงิน
ลาดับ
รายการ
มาตรฐาน
ที่
บาท
1. กิจกรรมวันสาคัญทางศาสนาและ
1
29,000
วัฒนธรรมประเพณี
-กิจกรรมแห่เทียนพรรษา
-กิจกรรมวันลอยกระทง
-กิจกรรมวันวันสงกรานต์
2. กิจกรรมประกวดมารยาทไทย
1
4,000
3. โครงการซางตาครู้สศึกษาเปิดโลกการเรียนสู่
1
30,000
ประชาคมอาเซียน
-กิจกรรมASEAN RALLY DAY
-กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ
-กิจกรรมมัคคุเทศก์น้อย
รวมประมาณการค่าใช้จา่ ย
63,000
( หกหมื่นสามพันบาทถ้วน )
สรุปประเภทงบประมาณ
 ดาเนินการ 63,000 บาท  งบลงทุน - บาท  งบพัฒนา - บาท

ประเภทงบ
ส.ต.
- ดาเนินการ

-

ดาเนินการ
ดาเนินการ

-

ลงชื่อ......................................................
( นางเรณู ไตรวิทยากร )
ผู้เสนองาน
ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ ......................................................
(เซอร์เรมอนด์
พิเศษศักดิ์ )
ผู้อานวยการ

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559
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แบบแสดงประมาณค่าใช้จ่ายงาน/กิจกรรม
7.2.2.8.1 งาน/กิจกรรม แห่เทียนพรรษา
แผนงานตามมาตรฐาน ที่ 1 2345
แผนงานหน่วยงาน งานพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนา ฝ่าย วิชาการ
งบประมาณ ประมาณการงบประมาณ
รายการ
2559
2560 2561 2562
รายรับ
- จากสถานศึกษา
22,000 24,000 26,000 28,000
รวม
22,000 24,000 26,000 28,000
รายจ่าย
ค่าวัสดุ
-ดอกไม้ ลวด โอเอซิส เข็ม ด้าย
ค่าใช้สอย
ค่าตอบแทน
-ถวายปัจจัย
ค่าพาหนะ
-ค่ารถ

10,000 10,900 12,800 13,700

11,000 11,000 12,000 13,000
1,000
รวม

1,100

1,200 1,300

22,000 24,000 26,000 28,000

ลงชื่อ......................................................
(นางเรณู ไตรวิทยากร )
ผู้เสนองาน
ผูอ้ นุมัติ
ลงชื่อ ............................................................
( เซอร์เรมอนด์
พิเศษศักดิ์ )
ผู้อานวยการ
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แบบแสดงประมาณค่าใช้จ่ายงาน/กิจกรรม
7.2.2.8.2 งาน/กิจกรรม
วันลอยกระทง
แผนงานตามมาตรฐาน ที่ 1 2345
แผนงานหน่วยงาน งานพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนา ฝ่ายวิชาการ
งบประมาณ ประมาณการงบประมาณ
รายการ
2559
2560 2561 2562
รายรับ
- จากสถานศึกษา
5,000 5,500 6,000 6,500
รวม
5,000 5,500 6,000 6,500
รายจ่าย
ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ตกแต่งสถานที่/เวที
ค่าใช้สอย
ค่ากระทง
ค่าใบประกาศ
ค่าโล่
รวม

2,000

2,200

2,400 2,600

500
500
2,000
5,000

550
550
2,200
5,500

600 650
600 650
2,400 2,600
6,000 6,500

ลงชื่อ......................................................
(นายวัลลภ แร่จั่น )
ผู้เสนองาน
ผูอ้ นุมัติ
ลงชื่อ ............................................................
( เซอร์เรมอนด์
พิเศษศักดิ์ )
ผู้อานวยการ
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7.2.2.8.3 งาน/กิจกรรม วันสงกรานต์
แผนงานตามมาตรฐาน ที่ 1 2345
แผนงานหน่วยงาน งานพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนา ฝ่ายวิชาการ
งบประมาณ ประมาณการงบประมาณ
รายการ
2559
2560 2561 2562
รายรับ
- จากสถานศึกษา
2,000 2,200 2,400 2,600
รวม
2,000 2,200 2,400 2,600
รายจ่าย
ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ตกแต่งสถานที่/เวที
ค่าใช้สอย
ค่าดอกไม้
ค่าน้าหอม
รวม

1,000

1,100

1,200 1,300

500
500
2,000

550
550
2,200

600 650
600 650
2,400 2,600

ลงชื่อ......................................................
(นางสาวกรกช กิจบารุง )
ผู้เสนองาน
ผูอ้ นุมัติ
ลงชื่อ .................. ..........................................
( เซอร์เรมอนด์
พิเศษศักดิ์ )
ผู้อานวยการ
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7.2.2.8.4 งาน/กิจกรรม ประกวดมารยาทไทย
แผนงานตามมาตรฐาน ที่ 1 2345
แผนงานหน่วยงาน งานพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนา ฝ่ายวิชาการ
งบประมาณ ประมาณการงบประมาณ
รายการ
2559
2560 2561 2562
รายรับ
- จากสถานศึกษา
4,000 4,500 5,000 5,500
รวม
4,000 4,500 5000 5,500
รายจ่าย
4,000 5,500 5,000 5,500
ค่าวัสดุ
- กระดาษ
1,000 1,100 1,200 1,300
-ใบเกียรติบัตร
1,000 1,100 1,200 1,300
ค่าใช้สอย
- ตกแต่งสถานที่
1,000 1,100 1,200 1,300
ค่าตอบแทน
-ค่าของขวัญ
1,000 1,200 1,400 1,600
ค่าพาหนะ
รวม
4,000 4,500 5,000 5,500

ลงชื่อ......................................................
(นางสาวณัชชา หนูสีแก้ว )
ผู้เสนองาน
ผูอ้ นุมัติ
ลงชื่อ ......................................................
( เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ์ )
ผู้อานวยการ

แผนงานตามโครงสร้าง
แผนปฏิบัติการประจาปี 2559
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แผนงานด้านคุณภาพผู้เรียน
 แผนงานด้านการจัดการศึกษา
 แผนงานด้านสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
แผนงานด้านอัตลักษณ์(จิตตาภิบาล)
แผนงานด้านมาตรการส่งเสริม
ชื่อโครงการ
ซางตาครูส้ ศึกษาเปิดโลกการเรียนสูป่ ระชาคมอาเซียน
ลักษณะโครงการ
 ประจา  ต่อเนื่อง
 ใหม่
หน่วยงาน
งานพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้
ผู้รับผิดชอบ
นางบุษรา ผุดผ่อง
ตอบสนอง
พันธกิจที่ 3 ยุทธศาสตร์ข้อ 4 กลยุทธ์ที่ 4.1
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา EDBA มาตรฐานที่ 4,5,6 ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ทางตรง 4.4,5.1,6.1
ข้อ- ทางอ้อม - ข้อ - เกณฑ์ที่ ทางตรง 5.4.4ทางอ้อม 5.4.9
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน มาตรฐานที่ 17 ตัวบ่งชี้ 17.1 เกณฑ์ที่ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
ในปี พ.ศ. 2558 ประเทศสมาชิกอาเซียนจะมีการรวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียน เป็นการสร้าง
สังคมภูมิภาคให้พลเมืองของประเทศสมาชิกอาเซียน อยู่รว่ มกันฉันญาติมิตรในครอบครัวเดียวกัน โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดีต่อกันระหว่างประเทศในภูมิภาค ธารงไว้ซึ่งสันติภาพ เสถียรภาพ
และความมั่นคงทาง การเมือง สร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าทางด้านเศรษฐกิจ การพัฒนาทางสังคม และ
วัฒนธรรม การกินดีอยูด่ ี บนพื้นฐานของความเสมอภาค และผลประโยชน์ร่วมกันของประเทศสมาชิก
ทั้ง 10 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ บรูไน เวียดนาม ลาว พม่า และ
กัมพูชา
กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมได้ตระหนักถึงความสาคัญ จึงได้จัดโครงการซางตาครู้ส
ศึกษาเปิดโลกการเรียนสูป่ ระชาคมอาเซียนขึ้น ” โดยมีเป้าหมายให้ผเู้ ข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความ
เข้าใจ ในการเป็นประชากรของประชาคมอาเซียนมากยิ่งขึน้ พร้อมทั้งเป็นการส่งเสริมความเป็นเลิศ
ทางด้านวิชาการ เพื่อให้ผเู้ รียนมีทักษะในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ผลงาน
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้เป็นไปตามเกณฑ์ รู้จกั การวางแผนการทางานและดาเนินการจนสาเร็จ
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สูง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความคิดอย่าง
วิทยาศาสตร์ และมีความคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ รวมถึงมีทักษะความสามารถในการคิดวิเคราะห์และใน
การแก้ปัญหา มีทักษะความสามารถในการศึกษาเรียนรูด้ ้วยตนเอง และมีความสามารถใน
ผลิตผลงานด้านต่างๆด้วยตนเองอย่างมีคุณภาพ เป็นผูท้ มี่ ีจิตสาธารณะ มีสานึกในการบริการสังคม มี
ความรับผิดชอบต่อสังคม และมีจิตสานึกในการส่งเสริม พิทักษ์และปกป้องสิ่งแวดล้อมตลอดจนมีความรู้
ความเข้าใจเกีย่ วกับวิถชี ีวิต ศิลปวัฒนธรรม
แผนงานตามมาตรฐาน

2.วัตถุประสงค์
แผนปฏิบัติการประจาปี 2559
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1. เพื่อให้ผู้เรียนมีทกั ษะในการคิดอย่างเป็นระบบ มีทักษะในการคิดสร้างสรรค์ผลงาน (4.4)
2. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้เป็นไปตามเกณฑ์ (5.1)
3. เพื่อให้ผู้เรียนได้รู้จกั การวางแผนการทางานและดาเนินการจนสาเร็จ(6.1)
4. เพื่อให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สูง(17.1)
5. เพื่อให้ผู้เรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความคิดอย่างวิทยาศาสตร์ และมีความคิดอย่างมี
วิจารณญาณ รวมถึงมีทกั ษะความสามารถในการคิดวิเคราะห์และในการแก้ปัญหา ( 17.3)
6. เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะความสามารถในการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีความสามารถใน
ผลิตผลงานด้านต่างๆด้วยตนเองอย่างมีคุณภาพ (17.4)
7. เพื่อให้ผู้เรียนเป็นผู้ทมี่ ีจิตสาธารณะ มีสานึกในการบริการสังคม มีความรับผิดชอบต่อสังคม
และมีจิตสานึกในการส่งเสริม พิทกั ษ์และปกป้องสิ่งแวดล้อมตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม(17.5)
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
ผู้เรียนระดับชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 จานวน 1,070 คน
3.2 เชิงคุณภาพ
1. ผู้เรียนมีทักษะในการคิดอย่างเป็นระบบ มีความคิดสร้างสรรค์ รู้จักตัดสินใจอย่างมี
เหตุผล
2. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้เป็นไปตามเกณฑ์
3. ผู้เรียนได้รู้จักการวางแผนการทางานและดาเนินการจนสาเร็จ
4. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สูง
5. ผู้เรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความคิดอย่างวิทยาศาสตร์ และมีความคิดอย่างมี
วิจารณญาณ รวมถึงมีทักษะความสามารถในการคิดวิเคราะห์และ ในการแก้ปญ
ั หา
6. ผู้เรียนมีทักษะความสามารถในการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีความสามารถใน
ผลิตผลงานด้านต่างๆด้วยตนเองอย่างมีคุณภาพ
7. ผู้เรียนเป็นผู้ทมี่ ีจิตสาธารณะ มีสานึกในการบริการสังคม มีความรับผิดชอบต่อสังคม
และมีจิตสานึกในการส่งเสริม พิทักษ์และปกป้องสิ่งแวดล้อมตลอดจนมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับวิถีชีวติ ศิลปวัฒนธรรม
3.3 ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
1. ผู้เรียนร้อยละ 90 มีทักษะในการคิดอย่างเป็นระบบ มีความคิดสร้างสรรค์ รู้จัก ตัดสินใจ
อย่างมีเหตุผล
2. ผู้เรียนร้อยละ 85ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น
3. ผู้เรียนร้อยละ 90 วางแผนการทางานและดาเนินการจนสาเร็จ
4. ผู้เรียนร้อยละ 85 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สูง
5. ผู้เรียนร้อยละ 85 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความคิดอย่างวิทยาศาสตร์ และมี
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ความคิดอย่างมีวิจารณญาณ รวมถึงมีทักษะความสามารถในการคิดวิเคราะห์
6. ผู้เรียนร้อยละ 85 มีทักษะความสามารถในการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง และมี
ความสามารถในการผลิตผลงานด้านต่างๆด้วยตนเองอย่างมีคุณภาพ
7. ผู้เรียนร้อยละ 85 เป็นผู้ที่มีจิตสาธารณะ มีสานึกในการบริการสังคม มีความรับผิดชอบ
ต่อสังคม และมีจิตสานึกในการส่งเสริม พิทักษ์และปกป้องสิ่งแวดล้อมตลอดจนมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับวิถชี ีวิต ศิลปวัฒนธรรม
4. ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
กิจกรรม
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
1. กิจกรรม ASEAN Rally Day
นางบุษรา ผุดผ่อง
1. ขั้นเตรียมการ
1.1 ประชุมวางแผน
ก.ค. 59
คุณครูในกลุ่มสาระสังคม
1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
ศึกษาศาสนาและ
2. ขั้นดาเนินการ/กิจกรรมที่จดั
วัฒนธรรม
2.1 ติดต่อประสานงานกับวิทยากร
ส.ค. 59
2.2 กาหนดวันเวลาและสถานที่
2.3 ดาเนินกิจกรรมแบ่งปันความรู้เปิดโลกการเรียนสูป่ ระชาคม
อาเซียน
3. ขั้นติดตามและประเมินผล
3.1 ติดตามและประเมินผลตาม โครงการ
ส.ค. 59
3.2 แบบประเมิน
ส.ค. 59
นางสาวนวลจันทร์ สีดอกบวบ
2.กิจกรรมมัคคุเทศก์น้อย
1. ขั้นเตรียมการ
1.1 ประชุมและวางแผนการดาเนินงาน
ก.ค. 59
1.2 ประชาสัมพันธ์
2. ขั้นดาเนินการ/กิจกรรมที่จดั
2.1 รับสมัครมัคคุเทศก์น้อย
ก.ค. 59
2.2 ติดต่อวิทยากรผู้เชีย่ วชาญ
2.3 จัดอบรมมัคคุเทศก์น้อย
2.4 ศึกษาแหล่งท่องเทีย่ วในท้องถิน่
2.5. ฝึกภาคปฏิบัติโดยพาเพื่อนทัศนศึกษา
3. ขั้นติดตามและประเมินผล
3.1 สรุปประเมินผลจากแบบสอบถาม
ก.พ. 60
3.กิจกรรมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับอาเซีย่ น
นางทิพรดา อัทธนีย์
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1. ขั้นเตรียมการ
1.1 ประชุมและวางแผนการดาเนินงาน
พ.ค. 59
2. ขั้นดาเนินการ/กิจกรรมที่จดั
2.1 คัดเลือกบทความ/เรื่องราว/ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับประเทศ ก.ค. 59
ในกลุ่มอาเซี่ยน
2.2 จัดทาบอร์ดความรู้สู่อาเซี่ยน
2.3จัดนาเสนอข้อมูลข่าวสารของประเทศในกลุ่มอาเซีย่ น
ผ่านเสียงตามสาย
3. ขั้นติดตามและประเมินผล
3.1 สรุปประเมินผลจากแบบสอบถาม
ก.พ. 60
5. สถานที่ดาเนินงาน โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
6. ระยะเวลาในการดาเนินงาน 1 กรกฎาคม 2559 – 15 กุมภาพันธ์ 2560
7. งบประมาณ
งบประมาณ
2559

รายการ
1.กิจกรรม ASEAN Rally Day
รายรับ
- จากโรงเรียน
- อื่นๆ
รวม
รายจ่าย
ค่าวัสดุ
-อุปกรณ์ตามฐาน
ค่าใช้สอย
-ตกแต่งสถานที่/มุมความรู้
ค่าตอบแทน
-ค่าวิทยากร
รวม
2.กิจกรรมมัคคุเทศก์น้อย
รายรับ
- จากสถานศึกษา
-อื่นๆ
แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

ประมาณการงบประมาณ
2560
2561
2562

24,000

25,200

26,500

27,800

24,000

25,200

26,500

27,800

15,000

15,700

16,500

17,300

5,000

5,500

5,800

6,100

3,000
24,000

4,000
25,200

4,200
26,500

4,400
27,800

4,000

4,200

4,400

4,600
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รวม

4,000

4,300

4,600

4,900

1,000

1,100

1,200

1,300

2,000

2,100

2,200

2,300

1,000
4,000

1,100
4,300

1,200
4,600

1,300
4,900

2,000

2,200

2,400

2,600

รวม

2,000

2,200

2,400

2,600

รวม
รวมทั้งสิ้น

500
1,500
2,000
30,000

600
1,600
2,200
31,700

700
1,700
2,400
33,500

800
1,800
2,600
35,300

รายจ่าย
ค่าวัสดุ
-ค่ากระดาษ/เอกสาร
ค่าใช้สอย
ค่าตอบแทน
-ค่าวิทยากร
ค่าพาหนะ
-ค่าพาหนะ
รวม
3.กิจกรรมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับอาเซีย่ น
รายรับ
- จากสถานศึกษา
-อื่นๆ
รายจ่าย
ค่าวัสดุ
-ค่ากระดาษ/เอกสาร
-อุปกรณ์จัดบอร์ด

8. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล
1. แบบสอบถามผู้เข้าร่วมกิจกรรม
2. แบบประเมินโครงการ
3. แบบสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน
4. แบบทดสอบของผู้เรียน
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้เรียนมีความรอบรู้ในด้านต่างๆเกี่ยวกับประเทศต่าง ๆ ในอาเซียน
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10. ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

ผู้เสนอโครงการ
…………………………………
(นางบุษรา ผุดผ่อง)

ผู้อนุมัติครงการ
(เซอร์เรมอนด์

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

ผู้พิจารณาโครงการ
……………………………………
(นางบุษรา ผุดผ่อง)

พิเศษศักดิ)์
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ลาดับที่ 2.9 แผนงานหน่วยงาน งานพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้
กลุม่ สาระสุขศึกษาและพลศึกษา
แผนงานตามโครงสร้าง
ฝ่ายวิชาการ
แผนงานตามมาตรฐาน
 แผนงานด้านคุณภาพผู้เรียน
 แผนงานด้านการจัดการศึกษา
 แผนงานด้านสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
แผนงานด้านอัตลักษณ์(จิตตาภิบาล)
 แผนงานด้านมาตรการส่งเสริม
ผู้รับผิดชอบ
นายบัญชา ไตรรส
ตอบสนอง
พันธกิจที่ 6 ยุทธ์ศาสตร์ที่ 8
กลยุทธ์ที่ 8.1
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา EDBA มาตรฐานที่ 1 , 2 ,3, 5 ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ หลัก
1.1,1.2.1,1.2.2,2.1.3,ข้อ3 , 3.3 , 5.1ข้อ1-3, 5.4.8,5.4.9, ร่วม 10.1ข้อ3 , 10.2 ,10.4 ข้อ4, 10.5
ข้อ 4,
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน มาตรฐานที่ 17 ตัวบ่งชี้ 17.1 เกณฑ์ที่ ระยะเวลา
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)
วัตถุประสงค์
1. ขั้นวางแผน
1.เพื่อกาหนดเป้าหมายคุณภาพผูเ้ รียนทั้ง 1.1ประชุมวางแผนชี้แจงภาระงาน และกิจกรรม
เม.ย.59
ด้าน ความรู้ ทักษะกระบวนการ วัดและ ของโครงการในแต่ละกิจกรรม
ประเมินผล สมรรถนะการอ่านคิด
วิเคราะห์ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 2. ขั้นดาเนินการ (ภาระงานประจา/โครงการ)
2.เพื่อวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และ 2.1 ภารงนประจา
เม.ย.59
ใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ 1.วิเคราะห์หลักสูตรในกลุ่มสาระ
เม.ย.59
เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
2.ศึกษาโครงสร้างของกลุ่มสาระของสถานศึกษา
เม.ย.59
3.เพื่อออกแบบและจัดการเรียนรูท้ ี่
3.ศึกษามาตรฐานตัวชี้วัดรายชั้น/ปีของกลุ่มสาระ ภาคเรียนละ 1 ครั้ง
ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล 4.จัดทาแผนการสอนรายภาค/ปี
ภาคเรียนละ 2 ครั้ง
และพัฒนาการทางสติปัญญา
5.จัดทาข้อสอบกลางภาค/ปลายภาค
ภาคเรียนละ 2 ครั้ง
4.เพื่อใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม 6.ทาการนิเทศการสอน
ในปีการศึกษา
ผนวกกับการนาบริบทและภูมิปัญญา 7.ทาการวิจัยผู้เรียนเป็นรายบุคคล
ในปีการศึกษา
ของท้องถิ่นมาบูรณาการในการ
8.ทาสื่อการเรียนการสอนที่ใช้กับผูเ้ รียน
ตามเวลาปฏิทิน
จัดการเรียนรู้
9.ประชุมกลุ่มสาระ
แต่ละเดือน
5.เพื่อวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการ
10.จัดทาป้ายนิเทศความรู้ของกลุ่มสาระ
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง
พัฒนาการ เรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่ 11.สรุปการจัดกระบวนการเรียนการสอนของ
หลากหลาย
กลุ่มสาระ
ภาคเรียนละ 2 ครั้ง
แผนปฏิบัติการประจาปี 2559
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วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
6.เพื่อให้คาแนะนา คาปรึกษา และแก้ไข
ปัญหาให้แก่ผเู้ รียนทั้งด้านการเรียนและ
คุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค
7.เพื่อศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการ
เรียนรูใ้ นวิชาที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลใน
การปรับการสอน
8.เพื่อให้ผู้เรียนมีน้าหนัก ส่วนสูง และมี
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน
(1.2)
9.เพื่อให้ผู้เรียนมีคณ
ุ ลักษณะอันพึง
ประสงค์ของผู้เรียนตามหลักสูตรแกน
กลางการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
รักความเป็นไทย(2.1.3ข้อ3)
10.เพื่อให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์
(5.1)
11.เพื่อให้ผู้เรียนมีผลการประเมิน
สมรรถนะสาคัญตามหลักสูตรเป็นไปตาม
(5.2)
12.เพื่อให้ผลการประเมินการอ่าน คิด
วิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์
(5. 3)

เป้าหมายเชิงปริมาณ
1.ผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 –
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุกคน
2.ครูผู้สอนในกลุ่มสาระสุขศึกษาและ
พลศึกษาทุกคน
แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
12.วิเคราะห์ข้อสอบกลางภาค/ปลายภาค
13.กาหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้าน
ความรู้ ทักษะกระบวนการ วัดผลประเมินผล
สมรรถนะ การอ่าน คิดวิเคราะห์ และ
คุณลักษณะที่พงึ ประสงค์
14.วิเคราะห์ผเู้ รียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูล
ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของผู้เรียน
15.ออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความ
แตกต่างระหว่างบุคคลและ พัฒนาการทาง
สติปัญญา
16.ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการ
นาบริบทและภูมิปญ
ั ญาของท้องถิน่ มาบูรณา
การในการจัดการเรียนรู้
17.วัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการ
เรียนรู้ของผูเ้ รียน ด้วยวิธกี ารที่หลากหลาย
18.ให้คาแนะนา คาปรึกษา และแก้ไขปัญหา
ให้แก่ผเู้ รียนทั้งด้านการเรียนและคุณภาพชีวิต
ด้วยความเสมอภาค
19.ศึกษา วิจยั และพัฒนาการจัดการเรียนรู้
ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการ ปรับ
การสอน
20.จัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นให้มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเป็นไปตามเกณฑ์ (17.1)
21.สอนเสริมศักยภาพให้ผเู้ รียน
ทดสอบความสามารถในการคิดวิเคราะห์
สังเคราะห์ สร้างสรรค์ และแก้ปญ
ั หา
22.ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการทางาน
รักการทางาน สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้
และมีเจตคติที่ดตี ่ออาชีพสุจริต
23.จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ระบุในแผนการสอน/

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)
มิ.ย.59
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เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1.กาหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้ง
ด้าน ความรู้ ทักษะกระบวนการ วัดและ
ประเมินผล สมรรถนะการอ่านคิด
วิเคราะห์ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
2.วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้
ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้
เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
3.ออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่
ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล
และพัฒนาการทางสติปัญญา
4.ใช้สื่อและเทคโนโลยีทเี่ หมาะสม
ผนวกกับการนาบริบทและภูมิปัญญา
ของท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการ
เรียนรู้
5.วัดและประเมินผลที่มงุ่ เน้นการ
พัฒนาการ เรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่
หลากหลาย
6.ให้คาแนะนา คาปรึกษา และแก้ไข
ปัญหาให้แก่ผเู้ รียนทั้งด้านการเรียนและ
คุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค
7.ศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการ
เรียนรูใ้ นวิชาที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลใน
การปรับการสอน
8.ให้ผู้เรียนมีน้าหนัก ส่วนสูง และมี
แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)

หน่วยการเรียนรู้สะท้อนว่าผู้เรียนสามารถบรรลุ
ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดได้
24.กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพ
ก.ค.59 – มี.ค.60
25.กิจกรรมชั่งน้าหนัก วัดส่วนสูง และออกกาลังกาย
2.2 ภาระงานตาม ต.บ.ช.
ทุกปลายเดือน
2.3 ภาระงานร่วม
ปลายภาคเรียน
ปลายภาคเรียน
สิ้นปีการศึกษา
3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล
3.1 ตรวจสอบ ติดตามการดาเนินงานตามแผน
3.2 ปรับปรุง แก้ไขการดาเนินงานที่ยงั ไม่สมบูรณ์
พ.ย.59
3.3 จัดทาเครื่องมือประเมินต่างๆ
ธ.ค.59
3.4.แบบสรุปรายงานและเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระและ
มี.ค.-เม.ย.60
ทุกระดับชั้นในปีปัจจุบันและปีที่ผ่านมา
เม.ย.60
3.5 แบบประเมินการเข้าร่วมในของโครงการ
เม.ย.60
3.6 แบบสรุปการประเมินของโครงการ
4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา
4.1 สรุปผลการดาเนินงานในภาพรวม
4.2 จัดทารายงานผลของกลุ่มสาระ
4.3 นาผลการประเมินมาวางแผนเพื่อปรับปรุง
และพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป
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กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)

สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน
9.ผู้เรียนมีคณ
ุ ลักษณะอันพึงประสงค์
ของผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการ
ศึกษาขั้นพืน้ ฐานรักความเป็นไทย
10.ให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิท์ างการเรียนแต่
ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์(5.1)
11.ให้ผู้เรียนมีผลการประเมินสมรรถนะ
สาคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์
12.ให้ผลการประเมินการอ่าน คิด
วิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1.ครูผู้สอนร้อยละ 80 กาหนดเป้าหมาย
คุณภาพผู้เรียนทั้ง ด้าน ความรู้ ทักษะ
กระบวนการ วัดและ ประเมินผล
สมรรถนะการอ่านคิดวิเคราะห์ และ
คุณลักษณะที่พงึ ประสงค์
2.ครูผู้สอนร้อยละ 80 วิเคราะห์ผู้เรียนเป็น
รายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวางแผน
การจัดการเรียนรูเ้ พื่อพัฒนาศักยภาพของ
ผู้เรียน
3.ครูผู้สอนร้อยละ 80 ออกแบบและ
จัดการเรียนรู้ทตี่ อบสนองความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลและพัฒนาการทาง
สติปัญญา
4.ครูผู้สอนร้อยละ 80 ใช้สื่อและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการนา
บริบทและภูมิปัญญาของท้องถิน่ มา
บูรณาการในการจัดการเรียนรู้
แผนปฏิบัติการประจาปี 2559
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กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)

5.ครูผู้สอนร้อยละ 80 วัดและประเมินผล
ที่มุ่งเน้นการ พัฒนาการ เรียนรู้ของผู้เรียน
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย
6.ครูผู้สอนร้อยละ 80 ให้คาแนะนา
คาปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียน
ทั้งด้านการเรียนและคุณภาพชีวิตด้วย
ความเสมอภาค
7.ครูผู้สอนร้อยละ 80 ศึกษา วิจัยและ
สติปัญญาพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชา
ที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับ
การสอน
8.ครูผู้สอนร้อยละ 80 ให้ผู้เรียนมีน้าหนัก
ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
9.ผู้เรียนร้อยละ 80 มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของผู้เรียนตามหลักสูตร
แกนกลางการ ศึกษาขั้นพืน้ ฐานรักความ
เป็นไทย
10.ผู้เรียนร้อยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์
11.ผู้เรียนร้อยละ 80 มีผลการประเมิน
สมรรถนะสาคัญตามหลักสูตรเป็นไปตาม
เกณฑ์
12.ผู้เรียนร้อยละ 80มีผลการประเมินการ
อ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตาม
เกณฑ์
เครื่องมือการติดตาม/ประเมินผล
1.แบบประเมินสมรรถนะ
2.แบบประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์
3.แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
แผนปฏิบัติการประจาปี 2559
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กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)

4.แบบบันทึกผลการสังเกตและสัมภาษณ์
ผู้เรียน
5.แบบประเมินผลงาน/ชิ้นงานของผู้เรียน
6.เอกสารข้อมูลสารสนเทศของ
สถานศึกษา
7.เอกสารการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุก
ระดับชั้น
8.รายงานประจาปีของสถานศึกษา
9.แบบสรุปรายงานและเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระและ
ทุกระดับชั้นในปีปัจจุบันและปีที่ผ่านมา
10.แบบสอบถามในแต่ละกิจกรรม
11. แบบประเมินการเข้าร่วมในแต่ละ
กิจกรรม
12. แบบสรุปการประเมินการเข้าร่วมใน
แต่ละกิจกรรม
13. รายงานสรุปผลการดาเนินงานตาม

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559
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แบบแสดงประมาณค่าใช้จ่ายหน่วยงาน
6.2.2.9 แผนงานหน่วยงาน พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
ฝ่าย วิชาการ
แผนงานตาม จานวนเงิน
ลาดับ
ประเภท
รายการ
ที่
มาตรฐาน
บาท ส.ต. งบประมาณ
1. กิจกรรมส่งเสริมสมรรถภาพทางกาย ชั่งน้าหนัก-วัดส่วนสูง
1
ตามเกณฑ์มาตรฐาน
-กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพ
5,000 - ดาเนินการ
-กิจกรรมชั่งน้าหนัก – วัดส่วนสูง และการออกกาลังกาย
3,000 - ดาเนินการ
รวมประมาณการใช้จ่าย
8,000 (แปดพันบาทถ้วน)
สรุปประเภทงบประมาณ
ดาเนินการ 8,000 บาท

 งบลงทุน..................บาท  งบพัฒนา..................บาท

ลงชื่อ......................................................
(นายบัญชา ไตรรส)
ผู้เสนองาน
ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ.........................................................
(เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ)์
ผู้อานวยการ

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559
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แบบแสดงประมาณการ รับ-จ่าย งาน/กิจกรรม
7.2.2.9.1 งาน/กิจกรรม ส่งเสริมสมรรถภาพทางกาย
แผนงานตามมาตรฐานที่ 1  2 3  4  5 
แผนงานหน่วยงาน งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้ กลุม่ สาระสุขศึกษาและพลศึกษา
ฝ่าย วิชาการ
ประมาณการงบประมาณ
งบประมาณ
รายการ
ปี 2559
2560
2561
2562
รายรับ
-จากสถานศึกษา
5,000
5,600
6,100
6,500
-อื่น ๆ
รวม
5,000
5,600
6,100
6,500
รายจ่าย
ค่าวัสดุ
-ค่าเอกสาร
500
600
650
700
-ค่ากระดาษ
500
600
650
700
-ค่าหมึกพิมพ์
200
300
350
400
ค่าใช้จ่าย
-ค่าอุปกรณ์ทดสอบ
3,500
3,800
4100
4,300
ค่าพาหนะ
-ค่ารถ
300
300
350
400
รวม
5,000
5,600
6,100
6,500

ลงชื่อ...............................................
(นายบัญชา ไตรรส)
ผู้เสนองาน
ผูอ้ นุมัติ
ลงชื่อ ....................................................
(เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ์)
ผู้อานวยการ

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559
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แบบแสดงประมาณค่าใช้จ่าย งาน/กิจกรรม
7.2.2.9.2 งาน/กิจกรรม ชั่งน้าหนัก วัดส่วนสูง
ผนงานตามมาตรฐานที่ 1  2 3  4  5 
แผนงานหน่วยงาน งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้ กลุม่ สาระสุขศึกษาและพลศึกษา
ฝ่าย วิชาการ
ประมาณการงบประมาณ
งบประมาณ
รายการ
ปี 2559
2560
2561
2562
รายรับ
-จากสถานศึกษา
3,000
3,300
3,600
4,100
-อื่น ๆ
รวม
3,000
3,300
3,600
4,100
รายจ่าย
ค่าวัสดุ
-ค่ากระดาษ
300
350
400
500
-ค่าเครื่องชั่งน้าหนัก/วัดส่วนสูง
2,000
2,100
2,200
2,300
-ค่าหมึกพิมพ์
200
250
300
400
ค่าใช้สอย
-ค่าถ่ายเอกสาร
200
250
300
400
ค่าพาหนะ
-ค่ารถ
300
350
400
500
รวม

3,000

3,300

3,600

4,100

ลงชื่อ..........................................................
(นายบัญชา ไตรรส)
ผู้เสนองาน
ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ.........................................................
(เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ)์
ผูอ้ านวยการ

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559
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ลาดับที่ 2.10 แผนงานหน่วยงาน งานพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้
กลุม่ สาระศิลปะ
แผนงานตามโครงสร้าง
ฝ่ายวิชาการ
แผนงานตามมาตรฐาน
 แผนงานด้านคุณภาพผู้เรียน
 แผนงานด้านการจัดการศึกษา
 แผนงานด้านสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
แผนงานด้านอัตลักษณ์(จิตตาภิบาล)
 แผนงานด้านมาตรการส่งเสริม
ผู้รับผิดชอบ
นายฐากล วัฒนากูล
ตอบสนอง
พันธกิจที่
ยุทธศาสตร์ที่
กลยุทธ์ที่
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาEDBA มาตรฐานที่ 1, 2 , 5 , 10 ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ หลัก 1.4 ,1.6
2.1.3ข้อ8 ,4.4 เกณฑ์10.3.3,10.3.4
ประเด็นการพิจารณา/เกณฑ์ย่อยที่ เกณฑ์ที่8.3.1 ข้อ.3 10.1 ข้อ 3 ,10.2ม10.4 ข้อที่2-4 ,10.5,
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน มาตรฐานที่ 17 ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ร่วม 17.1
ระยะเวลา
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)
วัตถุประสงค์
1. ขั้นวางแผน
1.เพื่อกาหนดเป้าหมายคุณภาพผูเ้ รียนทั้ง ด้าน 1.1ประชุมวางแผนชี้แจงภาระงาน และ
มิ.ย. 59
ความรู้ ทักษะกระบวนการ วัดและ ประเมินผล กิจกรรมของ
สมรรถนะการอ่านคิดวิเคราะห์และคุณลักษณะ โครงการในแต่ละกิจกรรม
ที่พึงประสงค์
2.เพื่อวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูล 2. ขั้นดาเนินการ (ภาระงานประจา/ภาระงานร่วม/
ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
2.1ภารงานประจา
ศักยภาพของผู้เรียน
1.กาหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้าน
3.เพื่อออกแบบและจัดการเรียนรูท้ ี่ตอบสนอง
ความรู้ ทักษะกระบวนการ วัดผลประเมินผล
ความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการ
สมรรถนะ การอ่าน คิดวิเคราะห์ และ
ทางสติปัญญา
คุณลักษณะที่พงึ ประสงค์
4.เพื่อใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับ 2.วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูล ตลอดปีการศึกษา
การนาบริบทและภูมิปญ
ั ญาของท้องถิ่น
ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนา
มาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้
ศักยภาพของผู้เรียน
5.เพื่อวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการ พัฒนาการ 3.ออกแบบและจัดการเรียนรู้ทตี่ อบสนอง
ตลอดปีการศึกษา
เรียนรู้ของผูเ้ รียนด้วยวิธีการทีห่ ลากหลาย
ความแตกต่างระหว่างบุคคลและ พัฒนาการ
6.เพื่อให้คาแนะนาคาปรึกษา และแก้ไขปัญหา ทางสติปัญญา
ให้แก่ผเู้ รียนทั้งด้านการเรียนและคุณภาพชีวิต 4.ใช้สื่อและเทคโนโลยีทเี่ หมาะสมผนวกกับ ตลอดปีการศึกษา
แผนปฏิบัติการประจาปี 2559
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วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
ด้วยความเสมอภาค
7.เพื่อศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการ
เรียนรูใ้ นวิชาที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลใน
การปรับการสอน
8.เพื่อให้เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้า
แสดงออกอย่างเหมาะสม(1.4)
9.เพื่อสร้างผลงานจากเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ
ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการ
ตามจินตนาการ(1.6)
10.เพื่อให้ผู้เรียนมีคณ
ุ ลักษณะอันพึงประสงค์
ของตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐานครบทั้ง ๘ ( 2.1.3 ข้อ8)
11.เพื่อให้ผู้เรียนมีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์
ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ (4.4)
12.เพื่อส่งเสริมสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรม
(10.3.3)
13.เพื่อการพัฒนาสุนทรียภาพ(10.3.4)
เป้าหมายเชิงปริมาณ
1.ครูจานวน 66 คน
2.นักเรียนระดับชั้น ป.1-ม.3

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

การนาบริบทและภูมิปญ
ั ญาของท้องถิ่นมา
บูรณาการในการจัดการเรียนรู้
5.วัดและประเมินผลที่มงุ่ เน้นการพัฒนาการ
เรียนรู้ ของผู้เรียน ด้วยวิธกี ารที่หลากหลาย
6.ให้คาแนะนา คาปรึกษา และแก้ไขปัญหา
ให้แก่ผเู้ รียนทั้งด้านการเรียนและคุณภาพ
ชีวิตด้วยความเสมอภาค
7.ศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้
ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการ ปรับ
การสอน
8.ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่ม
สาระเป็นไปตามเกณฑ์
9.ส่งเสริมให้ผเู้ รียนมีทักษะในการทางาน
รักการทางาน สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้
และมีเจตคติที่ดตี ่ออาชีพสุจริต
2.2 ภาระงานตาม ต.บ.ช.
2.3 ภาระงานร่วม
2.4 งาน/โครงการ/กิจกรรม
1. โครงการค่ายศิลปะ
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล
1.กาหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้ง ด้าน
3.1 แบบบันทึกการส่งงานของแต่ละงาน
ความรู้ ทักษะกระบวนการ วัดและ ประเมินผล 3.2 แบบประเมินการเข้าร่วมในแต่ละกิจกรรม
สมรรถนะการอ่านคิดวิเคราะห์และคุณลักษณะ ของโครงการ
ที่พึงประสงค์
3.3 แบบสรุปการประเมินของโครงการ
2.วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูล
ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา
ศักยภาพของผู้เรียน
4.1 สรุปผลการดาเนินงาน
3.ออกแบบและจัดการเรียนรู้ทตี่ อบสนอง
4.2 จัดทารายงานผล
ความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการ
4.3 นาผลการประเมินมาวางแผนเพื่อ
แผนปฏิบัติการประจาปี 2559
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(วัน/เดือน/ปี)

ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา

ตลอดปีการศึกษา

สิ้นปีการศึกษา
สิ้นปีการศึกษา
สิ้นปีการศึกษา
มี.ค.-เม.ย.60
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วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
ทางสติปัญญา
4.ใช้สื่อและเทคโนโลยีทเี่ หมาะสมผนวกกับ
การนาบริบทและภูมิปญ
ั ญาของท้องถิ่น
มาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้
5.วัดและประเมินผลที่มงุ่ เน้นการ พัฒนาการ
เรียนรู้ของผูเ้ รียนด้วยวิธีการทีห่ ลากหลาย
6.ให้คาแนะนาคาปรึกษา และแก้ไขปัญหา
ให้แก่ผเู้ รียนทั้งด้านการเรียนและคุณภาพชีวิต
ด้วยความเสมอภาค
7.ศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการ
เรียนรูใ้ นวิชาที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลใน
การปรับการสอน
8.ให้เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้า
แสดงออกอย่างเหมาะสม
9.สร้างผลงานจากเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ
ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการ
ตามจินตนาการ
10.ให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐานครบทั้ง ๘
11.ให้ผู้เรียนมีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์
ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ
12.ส่งเสริมสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรม
13.การพัฒนาสุนทรียภาพ

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)

ปรับปรุงและพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป
เม.ย.60
เม.ย.60

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1.ครูผู้สอนร้อยละ 90 กาหนดเป้าหมายคุณภาพ
ผู้เรียนทั้ง ด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ วัดและ
ประเมินผลสมรรถนะการอ่านคิดวิเคราะห์และ
คุณลักษณะที่พงึ ประสงค์
2.ครูผู้สอนร้อยละ 90 วิเคราะห์ผู้เรียนเป็น
แผนปฏิบัติการประจาปี 2559
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วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)

รายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการ
เรียนรูเ้ พื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
3.ครูผู้สอนร้อยละ 90 ออกแบบและจัดการเรียนรู้
ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและ
พัฒนาการทางสติปัญญา
4.ครูผู้สอนร้อยละ 85 ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่
เหมาะสมผนวกกับการนาบริบทและภูมิปัญญา
ของท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้
5.ครูผู้สอนร้อยละ 90 วัดและประเมินผลที่มุ่งเน้น
การ พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธกี ารที่
หลากหลาย
6.ครูผู้สอนร้อยละ 85 ให้คาแนะนาคาปรึกษา
และแก้ไขปัญหาให้แก่ผเู้ รียนทั้งด้านการเรียน
และคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค
7.ครูผู้สอนร้อยละ 95 ศึกษา วิจัยและพัฒนาการ
จัดการเรียนรูใ้ นวิชาที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลใน
การปรับการสอน
8.ผู้เรียนร้อยละ 85 ให้เห็นคุณค่าในตนเอง มี
ความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม
9.ร้อยละ 90 สร้างผลงานจากเข้าร่วมกิจกรรม
ด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการ
ตามจินตนาการ
10.ผู้เรียนร้อยละ 90 มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐานครบทั้ง ๘
11.ผู้เรียนร้อยละ 90 มีความคิดริเริ่ม และ
สร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ
12.ครูผู้สอนร้อยละ 90 ส่งเสริมสนับสนุน
ศิลปะและวัฒนธรรม
13.ผู้เรียนร้อยละ 90 มีการพัฒนาสุนทรียภาพ
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วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)

เครื่องมือการติดตาม / ประเมินผล
1.แบบประเมินผลงาน/ชิน้ งาน
2. แบบสังเกตพฤติกรรมในการปฏิบตั ิกิจกรรม
3.แบบรายงานผลการดาเนินงานของกลุ่มสาระ
4. แบบประเมินความพึงพอใจในการร่วมกิจกรรม
5.แบบสรุปรายงานและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระและ
ทุกระดับชั้นในปีปัจจุบันและปีที่ผ่านมา
6.แบบประเมินผลโครงการ
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แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่ายหน่วยงาน
6.2.2.10 แผนงานหน่วยงาน พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระศิลปะ ฝ่ายวิชาการ
แผนงานตาม
จานวนเงิน
ลาดับ
รายการ
ประเภทงบ
มาตรฐาน
ที่
บาท
ส.ต.
1. โครงการค่ายศิลปะ
1
5,000 ดาเนินการ
รวมประมาณค่าใช้จา่ ย
( ห้าพันบาทถ้วน )
สรุปประเภทงบประมาณ
 ดาเนินการ 5,000 บาท  งบลงทุน - บาท

5,000

-

 งบพัฒนา - บาท

ลงชื่อ .....................................................
( นายฐากร วัฒนากูล )
ผู้เสนองาน
ผูอ้ นุมัติ
ลงชื่อ .................................................
( เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ์ )
ผู้อานวยการ
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แผนงานตามโครงสร้าง
แผนงานตามงบประมาณ

ฝ่ายวิชาการ
 แผนงานคุณภาพผู้เรียน
 แผนงานการจัดการศึกษา
 แผนงานสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
 แผนงานจิตตาภิบาล(จิตตาภิบาล)
 แผนงานมาตรการส่งเสริม
ชื่อโครงการ
ค่ายศิลปะ
ลักษณะโครงการ
ประจา  ต่อเนื่อง  ใหม่
แผนงานหน่วยงาน
งานพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้
ผู้รับผิดชอบ
นางสาวปรารถนา กรานแก้ว
ตอบสนอง
พันธกิจที่
ยุทธศาสตร์ที่
กลยุทธ์ที่
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา EDBA มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ ทางตรง 1.6 ทางอ้อม การศึกษาตอบสนองมาตรฐานโรงเรียน มาตรฐานที่ - ตัวบ่งชี้ - เกณฑ์ที่ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 .หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันการจัดการศึกษาจาเป็นต้องเน้นความสาคัญทั้งความรู้และคุณธรรมด้วยการเรียนรู้
แบบบูรณาการตามความเหมาะสมให้ผเู้ รียนมีความรู้เกีย่ วกับศาสนา ศิลปวัฒนธรรม กีฬาภูมิปัญญาไทย
และการประยุกต์ใช้ปัญญาในการจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นคนเก่งเต็มตามศักยภาพและเพื่อ
เสริมสร้างให้ผเู้ รียนมีความตระหนักในความเป็นไทยและการดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงรวมทั้งเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีสุขนิสยั สุขภาพกายจิตที่ดี มีความรูท้ างด้านวิชาการ ศิลปะ ดนตรี
กีฬาตามศักยภาพตนเองที่เน้นภูมิปัญญาไทยความเป็นไทยให้กับผูเ้ รียนซึ่งตรงกับนโยบายของ
สถานศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการจัดการศึกษาต่อไปทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะจึงจัดโครงการค่าย
ศิลปะขึ้น เพื่อส่งเสริมผู้มีความรู้ ความสามารถทางด้านทัศนศิลป์ ดนตรี- นาฎศิลป์ เผยแพร่ต่อสาธารณะ
ชนได้
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อส่งเสริมผู้มีความรู้ ความสามารถทางด้านทัศนศิลป์ ดนตรี- นาฎศิลป์ เผยแพร่ต่อ
สาธารณะชนได้ (1.6 )
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
- นักเรียนระดับชั้น ป.1- ม.3 ร้อยละ80 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม และมีทกั ษะและความสามารถ
ทางด้านศิลปะ( ทัศนศิลป์/ดนตรี/นาฏศิลป์ )
3.2 เชิงคุณภาพ
ส่งเสริมผู้มีความรู้ ความสามารถทางด้านทัศนศิลป์ ดนตรี- นาฎศิลป์ เผยแพร่ต่อ
สาธารณะชนได้
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3.3 ตัวชี้วัดความสาเร็จ
-นักเรียนร้อยละ 80 ผู้มีความรู้ ความสามารถทางด้านทัศนศิลป์ ดนตรี- นาฎศิลป์
เผยแพร่ต่อสาธารณะชนได้
4. กิจกรรมและการดาเนินงาน
4.1 กิจกรรมสนุกบรรเลง เพลงดนตรี
กิจกรรม
ระยะเวลาดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
1.ขั้นเตรียมการ
ก.ย. 59
ม. ฐากร วัฒนากูล
1.1 ประชุมวางแผน
1.2 ประชาสัมพันธ์
2. ขั้นดาเนินการ/ กิจกรรมที่จัด
ต.ค. 59
2.1 ประชาสัมพันธ์
2.2 เปิดรับสมัคร
2.3 ประชุมนักเรียนทีเ่ ข้าร่วมค่าย
3. ขั้นติดตามและประเมินผล
3.1 จัดทาแบบประเมิน
3.2แบบประเมินความพึงพอใจ
3.3 สรุปและประเมินผล
4.2 กิจกรรมลีลานาฏ
กิจกรรม
1.ขั้นเตรียมการ
1.1 ประชุมวางแผน
1.2 ประชาสัมพันธ์
1.3เปิดรับสมัคร
2. ขั้นดาเนินการ/ กิจกรรมที่จัด
2.1 แบ่งกลุ่มตามกิจกรรม
2.2 จัดการแสดงนาฏศิลป์/เรียนรู้เรื่องเครื่อง
แต่งกายประเภทต่างๆ
3. ขั้นติดตามและประเมินผล
3.1 จากกิจกรรมการปฏิบตั ิของนักเรียน
3.2 แบบประเมินความพึงพอใจ
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ระยะเวลา
ก.ย. 59

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวนารี นักปี่
นางสาวปรารถนา กรานแก้ว
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4.3 กิจกรรมวาด ปั้น เพ้นท์
กิจกรรม
1.ขั้นเตรียมการ
1.1ประชุมวางแผน
1.2ประชาสัมพันธ์
1.3สารวจความถนัดของน.รและ

ระยะเวลา
ก.ย. 59

ผู้รับผิดชอบ
นางประทุมทิพย์ ศรีเผด็จ
ม. นิวัตร คามี

ความสามารถในเชิงสร้างสรรค์ทางด้านศิลปะ
2. ขั้นดาเนินการ/ กิจกรรมที่จัด
2.1 คัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถด้าน
วาด/ปั้น / เพ้นท์ระดับชั้น ป.1 - มัธยม
2.2 แบ่งกลุ่มตามแผนงานทีก่ าหนด
2.3 กิจกรรม วาด ปั้น เพ้นท์
2.4 แบ่งกลุ่มฝึกซ้อมตามประเภทของงาน
2.5 จัดการสาธิต วาด ปั้น เพ้นท์
3. ขั้นติดตามและประเมินผล
3.1จัดกิจกรรมสาธิตผลงาน วาด ปั้นเพ้นท์
ของน.ร
3.2แบบประเมินความพึงพอใจ

ต.ค. 59

ต.ค. 59

5. สถานที่ดาเนินงาน
- โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
6. ระยะเวลา
เดือนตุลาคม 2559
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แบบแสดงประมาณการ รับ-จ่าย งาน/กิจกรรม
7.2.2.9.1 งาน/กิจกรรม สนุกบรรเลง เพลงดนตรี
แผนงานตามมาตรฐานที่ 1  2 3  4  5 
แผนงานหน่วยงาน งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้ กลุม่ สาระศิลปะ
ฝ่าย วิชาการ
ประมาณการงบประมาณ
งบประมาณ
รายการ
ปี 2559
2560
2561
2562
รายรับ
2,000
2,200
2,400
2,600
-จากสถานศึกษา
-อื่น ๆ
รวม
2,000
2,200
2,400
2,600
รายจ่าย
ค่าวัสดุ
-ค่าเอกสาร/โน๊ตเพลง
500
600
700
800
-ค่าอุปกรณ์การแสดง
1,500
1,600
1,700
1,800
ค่าใช้จ่าย
ค่าพาหนะ
รวม

2,000

2,200

2,400

2,600

ลงชื่อ...............................................
(นายฐากร วัฒนากูล )
ผู้เสนองาน
ผูอ้ นุมัติ
ลงชื่อ ....................................................
(เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ์)
ผู้อานวยการ
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แบบแสดงประมาณการ รับ-จ่าย งาน/กิจกรรม
7.2.2.9.1 งาน/กิจกรรม ลีลานาฏศิลป์
แผนงานตามมาตรฐานที่ 1  2 3  4  5 
แผนงานหน่วยงาน งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้ กลุม่ สาระศิลปะ
ฝ่าย วิชาการ
ประมาณการงบประมาณ
งบประมาณ
รายการ
ปี 2559
2560
2561
2562
รายรับ
2,000
2,200
2,400
2,600
-จากสถานศึกษา
-อื่น ๆ
รวม
2,000
2,200
2,400
2,600
รายจ่าย
ค่าวัสดุ
-VCD เพลง/การแสดงนาฏศิลป์
500
550
600
650
-ค่าเครื่องประดับ/ชุดการแสดง
1,000
1,100
1,200
1,300
-เครื่องสาอางค์
500
550
600
650
ค่าใช้จ่าย
ค่าพาหนะ
รวม

2,000

2,200

2,400

2,600

ลงชื่อ...............................................
(นางสาวปรารถนา กรานแก้ว )
ผู้เสนองาน
ผูอ้ นุมัติ
ลงชื่อ ....................................................
(เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ์)
ผู้อานวยการ
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แบบแสดงประมาณการ รับ-จ่าย งาน/กิจกรรม
7.2.2.9.1 งาน/กิจกรรม วาด ปั้น เพ้นท์
แผนงานตามมาตรฐานที่ 1  2 3  4  5 
แผนงานหน่วยงาน งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้ กลุม่ สาระศิลปะ
ฝ่าย วิชาการ
ประมาณการงบประมาณ
งบประมาณ
รายการ
ปี 2559
2560
2561
2562
รายรับ
1,000
1,200
1,400
1,600
-จากสถานศึกษา
-อื่น ๆ
รวม
1,000
1,200
1,400
1,600
รายจ่าย
ค่าวัสดุ
-ค่าจัดทาเอกสาร
500
600
700
800
-ค่าอุปกรณ์ฝกึ ซ้อม
500
600
700
800
ค่าใช้จ่าย
ค่าพาหนะ
รวม

1,000

1,200

1,400

1,600

ลงชื่อ...............................................
(นางประทุมทิพย์ ศรีเผด็จ )
ผู้เสนองาน
ผูอ้ นุมัติ
ลงชื่อ ....................................................
(เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ์)
ผู้อานวยการ
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8. เครื่องมือการติดตาม และประเมินผล
- แบบการประเมินการสังเกตการเข้าร่วมกิจกรรม
- แบบสอบถาม
- แบบประเมินโครงการ
9. ผลที่คาดหวังจะได้รบั
1.นักเรียนทีเ่ ข้าร่วมโครงการร้อยละ80มีความรู้ ความสามารถทางด้านทัศนศิลป์ ดนตรี- นาฎศิลป์
เผยแพร่ต่อสาธารณะชนได้
2.ร้อยละ80ของผู้เรียนสามารถใช้เป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบศิลปะวัฒนธรรม
3.นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการร้อยละ80 เกิดจิตสาธารณะต่อสังคมทั้งในและนอกสถานศึกษา

10. ปัญหา / อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
………………………………………………………………………………………………………
ผู้เสนอโครงการ

ผู้พิจารณาโครงการ

............................................
( นายฐากร วัฒนากูล )
ผู้รับผิดชอบ

……………………………
( นางบุษรา ผุดผ่อง )

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

ลาดับที่ 2.11 แผนงานหน่วยงาน งานพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้
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กลุม่ สาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
แผนงานตามโครงสร้าง
ฝ่ายวิชาการ
แผนงานตามมาตรฐาน
 แผนงานด้านคุณภาพผู้เรียน
 แผนงานด้านการจัดการศึกษา
 แผนงานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
 แผนงานด้านอัตลักษณ์ (จิตตาภิบาล)
 แผนงานด้านมาตรการส่งเสริม
ผู้รับผิดชอบ
นางธนพรรณ มงคลสกุลฤทธิ์
ตอบสนอง
พันธกิจที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 1
กลยุทธ์ที่ 1.1,1.3
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา EDBA : EDBA มาตรฐานที่ 2,3,6,8,10 ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ หลัก 3.4
,5.1-5.3, 6.1-6.4 ร่วม 10.1,10.2,10,4,10.5 ประเด็นการพิจารณา/เกณฑ์ย่อยที่ หลัก 2.1.3ข้อ5 ,
ร่วม 3.1ข้อ3,8.3.1ข้อ3,10.1ข้อ3 ,10.4ข้อ3-5 ,10.5ข้อ1-5
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน มาตรฐานที่ 17 ตัวบ่งชี้ 17.1
ระยะเวลา
วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย
กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)
วัตถุประสงค์
1. ขั้นวางแผน
1.เพื่อกาหนดเป้าหมายคุณภาพผูเ้ รียนทั้ง 1.ประชุมวางแผนชี้แจงภาระงาน กิจกรรม
เม.ย.59
ด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ วัดและ
และโครงการ
ประเมินผลสมรรถนะการอ่านคิดวิเคราะห์
และคุณลักษณะที่พงึ ประสงค์
2.เพื่อวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และ
ใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้
เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
3.เพื่อออกแบบและจัดการเรียนรูท้ ี่
ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล
และพัฒนาการทางสติปัญญา
2. ขั้นดาเนินการ (ภาระงานประจา/ภาระงาน
4.เพื่อใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
ร่วม/โครงการ)
ผนวกกับการนาบริบทและภูมิปัญญาของ 2.1 ภาระงานประจา (เรียงใบงาน 4,3)
ท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ 1.วิเคราะห์หลักสูตรในกลุ่มสาระ
5.เพื่อวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการ
2.ศึกษาโครงสร้างของกลุ่มสาระของ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธกี ารที่ สถานศึกษา
หลากหลาย
3.ศึกษามาตรฐานตัวชี้วัดรายชั้น/ปีของกลุ่ม
6.เพื่อให้คาแนะนาคาปรึกษา และแก้ไข
สาระ
ปัญหาให้แก่ผเู้ รียนทั้งด้านการเรียนและ
4.จัดทาแผนการสอนรายภาค/ปี
แผนปฏิบัติการประจาปี 2559
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วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

คุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค
7.เพื่อศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการ
เรียนรูใ้ นวิชาที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลใน
การปรับการสอน
8.เพื่อให้ผู้เรียนคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพืน้ ฐานครบทัง้ 8 (เกณฑ์
2.1.3ข้อ5)
9.เพื่อให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
แต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์(5.1)
10.เพื่อให้ผู้เรียนมีผลการประเมิน
สมรรถนะสาคัญตามหลักสูตรเป็นไปตาม
เกณฑ์(5.2)
11.เพื่อให้ผลการประเมินการอ่าน คิด
วิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์(5. 3)
12.เพื่อวางแผนการทางานและดาเนินการ
จนสาเร็จ(6.1)
13.เพื่อการทางานอย่างมีความสุข มุ่งมั่น
พัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง
(6.2)
14.เพื่อทางานร่วมกับผู้อื่นได้(6.3)
15.เพื่อให้มีความรู้สึกทีด่ ีต่ออาชีพสุจริต
และหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ
(6.4)

5.จัดทาข้อสอบกลางภาค/ปลายภาค
6.ทาการนิเทศการสอน
7.ทาการวิจัยผู้เรียนเป็นรายบุคคล
8.ทาสื่อการเรียนการสอนที่ใช้กับผูเ้ รียน
9.ประชุมกลุ่มสาระ
10.จัดทาป้ายนิเทศความรู้ของกลุ่มสาระ
11.สรุปการจัดกระบวนการเรียนการสอนของ
กลุ่มสาระ
12.วิเคราะห์ข้อสอบกลางภาค/ปลายภาค
13.กาหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้าน
ความรู้ ทักษะกระบวนการ วัดผลประเมินผล
สมรรถนะ การอ่าน คิดวิเคราะห์ และ
คุณลักษณะที่พงึ ประสงค์
14.วิเคราะห์ผเู้ รียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูล
ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของผู้เรียน
15.ออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความ
แตกต่างระหว่างบุคคลและ พัฒนาการทาง
สติปัญญา
16.ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการ
นาบริบทและภูมิปญ
ั ญาของท้องถิน่ มาบูรณา
การในการจัดการเรียนรู้
17.วัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการ
เรียนรู้ของผูเ้ รียน ด้วยวิธกี ารที่หลากหลายเรียนรู้
ของผู้เรียน ด้วยวิธกี ารที่หลากหลายเรียนรู้ของ
ผู้เรียน ด้วยวิธีการที่หลากหลาย
เป้าหมายเชิงปริมาณ
18.ให้คาแนะนา คาปรึกษา และแก้ไขปัญหา
1.ผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 –
ให้แก่ผเู้ รียนทั้งด้านการเรียนและคุณภาพชีวิต
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุกคน
ด้วยความเสมอภาค
2.ครูผู้สอนในกลุ่มสาระการงานอาชีพและ 19.ศึกษา วิจยั และพัฒนาการจัดการเรียนรูใ้ น
เทคโนโลยีทุกคน
วิชาที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการ ปรับการ
แผนปฏิบัติการประจาปี 2559
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วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

สอน
20.จัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นให้มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเป็นไปตามเกณฑ์
21.กิจกรรมงานสู่อาชีพ
22.กิจกรรมแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
2.2 ภาระงานตาม ตบช/เกณฑ์(ใบงานที่ 2)
1.กาหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้ง
1. จัดกิจกรรมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตาม
ด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ วัดและ
หลักสูตร(2.1)
ประเมินผลสมรรถนะการอ่านคิดวิเคราะห์ 2.จัดให้ผเู้ รียนใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และ
และคุณลักษณะที่พงึ ประสงค์
นาเสนอผลงาน(3.4)
2.วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และ
3.สอนเสริมให้ผเู้ รียนมีผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
ใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ แต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์(5.1)
เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
4. ผู้เรียนมีผลการประเมินสมรรถนะสาคัญ
3.ออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่
ตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์( 5.2)
ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล
5. ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิด
และพัฒนาการทางสติปัญญา
วิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์( 5.3)
4.ใช้สื่อและเทคโนโลยีทเี่ หมาะสม
6. วางแผนการทางานและดาเนินการจนสาเร็จ
ผนวกกับการนาบริบทและภูมิปัญญาของ (6.1)
ท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ 7. ทางานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน
5.วัดและประเมินผลที่มงุ่ เน้นการ
และภูมิใจในผลงานของตนเอง(6.2)
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธกี ารที่ 8.ทางานร่วมกับผู้อื่นได้(6.3)
หลากหลาย
9. มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้
6.ให้คาแนะนาคาปรึกษา และแก้ไข
เกี่ยวกับอาชีพทีต่ นเองสนใจ(6.4)
ปัญหาให้แก่ผเู้ รียนทั้งด้านการเรียนและ
คุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค
7.ศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการ
2.3 ภาระงานร่วม (ใบงานที่ 5)
เรียนรูใ้ นวิชาที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลใน 1. มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วย
การปรับการสอน
ตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้
8.ให้ผู้เรียนคุณลักษณะอันพึงประสงค์
และสื่อต่างๆ รอบตัว(3.1)
ของผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลาง
2.ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษา
การศึกษาขั้นพืน้ ฐานครบทัง้ 8
ให้บรรลุเป้าหมายตามที่กาหนดไว้ใน
แผนปฏิบัติการประจาปี 2559
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ระยะเวลา
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วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

9.ให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
แต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์
10.ให้ผู้เรียนมีผลการประเมิน
สมรรถนะสาคัญตามหลักสูตรเป็นไปตาม
เกณฑ์
11.ให้ผลการประเมินการอ่าน คิด
วิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์(5. 3)
12.วางแผนการทางานและดาเนินการ
จนสาเร็จ
13.การทางานอย่างมีความสุข มุ่งมัน่
พัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง
14.ทางานร่วมกับผู้อนื่ ได้
15.ให้มีความรู้สกึ ที่ดีต่ออาชีพสุจริต
และหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ

แผนปฏิบัติการ(8.3)
3.หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้อง
กับท้องถิน่ (10.1)
4.จัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียน
เลือกเรียนตามความถนัดความสามารถ
และความสนใจ(10.2)
5.สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้
ที่ให้ผเู้ รียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุป
ความรู้ได้ด้วยตนเอง(10.4)
6. นิเทศภายใน กากับ ติดตามสอนตรวจสอบ
และนาผลไปปรับปรุงการเรียนการอย่าง
สม่าเสมอ(10.5)
7. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระ
การเรียนสูง(11.1)

2.4 โครงการ (ใบงานที่ 6)
1.โครงการส่งเสริมทักษะความรู้งานอาชีพ
2.5 โครงการตามแผนพัฒนาฯ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1.โครงการพัฒนาทักษะด้าน IT สู่มาตรฐาน
1.ครูผู้สอนร้อยละ 85 กาหนดเป้าหมาย
สากล
คุณภาพผู้เรียนทั้ง ด้านความรู้ ทักษะ
1)กิจกรรมพัฒนาทักษะด้าน IT
กระบวนการวัดและ ประเมินผลสมรรถนะ 2)กิจกรรมเผยแพร่ผลงาน
การอ่านคิดวิเคราะห์และคุณลักษณะที่
2.โครงการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
พึงประสงค์
1)กิจกรรมพัฒนาศักยภาพทางวิชาการงานและ
2.ครูผู้สอนร้อยละ 85 วิเคราะห์ผเู้ รียนเป็น เทคโนโลยี
รายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวางแผนการ
จัดการเรียนรูเ้ พื่อพัฒนาศักยภาพของ
ทุกปลายเดือน
3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล
ผู้เรียน
3.1 ตรวจสอบติดตามการดาเนินงานตามแผน ปลายภาคเรียน
3.ครูผู้สอนร้อยละ 85 ออกแบบและจัดการ 3.2 ปรับปรุง แก้ไขการดาเนินงานที่ยงั ไม่
เรียนรูท้ ี่ตอบสนองความแตกต่างระหว่าง สมบูรณ์
บุคคลและพัฒนาการทางสติปญ
ั ญา
3.3 จัดทาเครื่องมือประเมินต่างๆ
ปลายภาคเรียน
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วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย
4.ครูผู้สอนร้อยละ 85 ใช้สื่อและเทคโนโลยี
ที่เหมาะสมผนวกกับการนาบริบทและ
ภูมิปัญญาของท้องถิน่ มาบูรณาการ
ในการจัดการเรียนรู้
5.ครูผู้สอนร้อยละ 85 วัดและประเมินผลที่
มุ่งเน้นการ พัฒนาการเรียนรู้ของผูเ้ รียน
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย
6.ครูผู้สอนร้อยละ 85 ให้คาแนะนา
คาปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนทัง้
ด้านการเรียนและคุณภาพชีวิตด้วยความ
เสมอภาค
7.ครูผู้สอนร้อยละ 85 ศึกษา วิจัยและ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตน
รับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับการสอน
8.ผู้เรียนร้อยละ 85 คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพืน้ ฐานครบทัง้ ๘
9.ผู้เรียนร้อยละ 85 มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์
10.ผู้เรียนร้อยละ 85 มีผลการประเมิน
สมรรถนะสาคัญตามหลักสูตรเป็นไปตาม
เกณฑ์
11.ผู้เรียนร้อยละ 85 ผลการประเมินการ
อ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตาม
เกณฑ์
12.ผู้เรียนร้อยละ 85 ผลการทดสอบ
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์
สังเคราะห์ สร้างสรรค์ และแก้ปญ
ั หา มีค่า
T-Score 40.00
13.ผู้เรียนร้อยละ 85 วางแผนการทางาน
และดาเนินการจนสาเร็จ
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กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
3.4.แบบสรุปรายงานและเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระและ
ทุกระดับชั้นในปีปัจจุบันและปีที่ผ่านมา
3.5 แบบประเมินการเข้าร่วมในของโครงการ
3.6 แบบสรุปการประเมินของโครงการ
4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา
4.1 สรุปผลการดาเนินงานในภาพรวม
4.2 จัดทารายงานผลของกลุ่มสาระ
4.3 นาผลการประเมินมาวางแผนเพื่อ
ปรับปรุงและพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)
สิ้นปีการศึกษา

ก.พ.60
ก.พ.60

มี.ค.-เม.ย.60
เม.ย.60
เม.ย.60
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วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)

14.ผู้เรียนร้อยละ 85 มีการทางานอย่างมี
ความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และภูมใิ จใน
ผลงานของตนเอง
15.ผู้เรียนร้อยละ 85 ทางานร่วมกับผู้อื่นได้
16.ผู้เรียนร้อยละ 85 มีความรู้สึกที่ดีต่อ
อาชีพสุจริตและหาความรูเ้ กี่ยวกับอาชีพที่
ตนเองสนใจ
เครื่องมือการติดตาม/ประเมินผล
1.แบบประเมินสมรรถนะ
2.แบบประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์
3.แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
4.แบบบันทึกผลการสังเกตและสัมภาษณ์
ผู้เรียน
5.แบบประเมินผลงาน/ชิ้นงานของผู้เรียน
6.เอกสารข้อมูลสารสนเทศของ
สถานศึกษา
7.เอกสารการวัดและประเมินผลผู้เรียน
ทุกระดับชั้น
8.รายงานประจาปีของสถานศึกษา
9.แบบสรุปรายงานและเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระและ
ทุกระดับชั้นในปีปัจจุบันและปีที่ผ่านมา
10. แบบสอบถามในแต่ละกิจกรรม
11. แบบประเมินการเข้าร่วมในแต่ละ
กิจกรรม
12. แบบสรุปการประเมินการเข้าร่วมใน
แต่ละกิจกรรม
13. รายงานสรุปผลการดาเนินงานตาม
โครงการ
แผนปฏิบัติการประจาปี 2559
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แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่ายหน่วยงาน
6.2.2.11 แผนงานหน่วยงาน พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ กลุม่ สาระการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี
ฝ่ายวิชาการ
แผนงาน
จานวนเงิน
ลาดับ
ประเภท
รายการ
ตาม
ที่
บาท ส.ต. งบประมาณ
มาตรฐาน
1. กิจกรรมงานสู่อาชีพ
1
11,500 - ดาเนินการ
2. กิจกรรมแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์
1
5,800 - ดาเนินการ
3. โครงการส่งเสริมทักษะความรู้งานอาชีพ
1
31,000 4. โครงการพัฒนาทักษะด้าน IT สู่มาตรฐานสากล
1
1,500 -

รวมประมาณการค่าใช้จา่ ย
(ห้าหมื่นสามพันสามร้อยบาทถ้วน)
สรุปประเภทงบประมาณ
 ดาเนินการ 49,800 บาท

49,800

-

 งบลงทุน..................บาท  งบพัฒนา..................บาท

ลงชื่อ......................................................
(นางธนพรรณ มงคลสกุลฤทธิ)์
ผู้เสนองาน

ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ .......................................................
( เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ์ )
ผู้อานวยการ

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา

247

แบบแสดงประมาณค่าใช้จ่าย งาน/กิจกรรม
7.2.2.11.1 งาน/กิจกรรม
งานสู่อาชีพ
แผนงานตามมาตรฐานที่ 1 2 3 4 5
แผนงานหน่วยงาน งานพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ กลุม่ สาระการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี ฝ่ายวิชาการ
ประมาณการงบประมาณ
งบประมาณ
รายการ
ปี 2559
2560
2561
2562
รายรับ
1.จากโรงเรียน
11,500 12,100
12,500
13,200
2.อื่น ๆ
รวม
11,500 12,100
12,500
13,200
รายจ่าย
ค่าวัสดุ
ค่าอุปกรณ์ต่างๆ
11,500 12,100
12,500
13,200
ค่าใช้สอย
ค่าตอบแทน
ค่าพาหนะ
ค่าครุภัณฑ์
รวม

11,500

12,100

12,500

13,200

ลงชื่อ......................................................
(นางวรรณทนา หล่อเลิศประดิษฐ์)
ผู้เสนองาน
ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ ..................................................
(เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ)์
ผู้อานวยการ
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แบบแสดงประมาณค่าใช้จ่าย งาน/กิจกรรม
7.2.2.11.2 งาน/กิจกรรม
แข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์
แผนงานตามมาตรฐานที่ 1 2 3 4 5
แผนงานหน่วยงาน งานพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ กลุม่ สาระการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี ฝ่ายวิชาการ
ประมาณการงบประมาณ
งบประมาณ
รายการ
ปี 2559
2560
2561
2562
รายรับ
1.จากโรงเรียน
5,800
6,100
6,500
6,800
2.อื่น ๆ
รวม
5,800
6,100
6,500
6,800
รายจ่าย
1.ค่าวัสดุ
-อุปกรณ์ต่างๆ
5,300
5,600
6,000
6,300
2.ค่าใช้สอย
3.ค่าตอบแทน
4.ค่าพาหนะ
-ค่าพาหนะ
500
500
500
500
5.ค่าครุภัณฑ์
รวม

5,800

6,100

6,500

6,800

ลงชื่อ......................................................
(นางสาวอมรรัตน์ มณีศิริสานต์)
ผู้เสนองาน
ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ ..................................................
(เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ)์
ผู้อานวยการ
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แผนงานตามโครงสร้าง
แผนงานตามมาตรฐาน

ฝ่ายวิชาการ
 แผนงานด้านคุณภาพผู้เรียน
 แผนงานด้านการจัดการศึกษา
 แผนงานด้านสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
 แผนงานด้านอัตลักษณ์(จิตตาภิบาล)
 แผนงานด้านมาตรการส่งเสริม
ชื่อโครงการ
ส่งเสริมทักษะความรู้งานอาชีพ
ลักษณะโครงการ
 ประจา
 ต่อเนื่อง  ใหม่
หน่วยงาน
พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้
ผู้รับผิดชอบ
นางธนพรรณ มงคลสกุลฤทธิ์
ตอบสนอง
พันธกิจที่ 1
ยุทธศาสตร์ที่ 1
กลยุทธ์ที่...................
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา EDBA มาตรฐานที่ 6 ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ ทางตรง 6.1,6.2,6.3,6.4
ทางอ้อม 10.2,10.4 ประเด็นการพิจารณา/เกณฑ์ย่อยที่ ทางตรง ....... ทางอ้อม............................
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน มาตรฐานที่..........ตัวบ่งชี้................... เกณฑ์ที่
..........................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล
ตามภาพแห่งความสาเร็จโรงเรียนมาตรฐานสากล มาตรา 6 พ.ร.บ. การศึกษาปี 2552 ว่าด้วย
การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้
และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
ดังนั้นทางกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เห็นความสาคัญมุ่งพัฒนาวิชาการ
สู่ความเป็นเลิศ จึงได้จัดโครงการส่งเสริมทักษะความรู้การงานขึ้น เพื่อผู้เรียนได้รู้จักวางแผนการทางาน
ดาเนินการจนสาเร็จ และทางานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน ภูมิใจในผลงานของตนเอง มีการเรียนรู้
ร่วมกันเป็นกลุ่มแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน สามารถทางานร่วมกับผู้อื่น มีทักษะใน
การใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้สามารถนาเสนอผลงานได้ และมีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริต สามารถหา
ความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ผลิตผลงานด้วยความภาคภูมิใจ
2.วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เรียนได้วางแผนการทางานและดาเนินการจนสาเร็จ(6.1)
2. เพื่อให้ผู้เรียนทางานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง(6.2)
3. เพื่อให้ผู้เรียนทางานร่วมกับผู้อื่นได้(6.3)
4. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ(6.4)
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
ผู้เรียนระดับชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 5 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 จานวน ............. คน
3.2 เชิงคุณภาพ
1. ผู้เรียนได้วางแผนการทางานและดาเนินการจนสาเร็จ(6.1)
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2. ผู้เรียนทางานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง(6.2)
3. ผู้เรียนทางานร่วมกับผู้อื่นได้(6.3)
4. ผู้เรียนมีความรู้สึกทีด่ ีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ(6.4)
3.3 ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
1. ผู้เรียนร้อยละ 86 ได้วางแผนการทางานและดาเนินการจนสาเร็จ
2. ผู้เรียนร้อยละ 86 ทางานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง
3. ผู้เรียนร้อยละ 86 ทางานร่วมกับผู้อื่นได้
4. ผู้เรียนร้อยละ 86 มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพทีต่ นเองสนใจ
4. ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
กิจกรรม
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
1. ขั้นเตรียมการ
ต.ค.59
นางธนพรรณ
1.1 ประชุมวางแผน
มงคลสกุลฤทธิ์
2. ขั้นดาเนินการ/กิจกรรมที่จดั
2.1 ประชาสัมพันธ์แจกจดหมายเวียนนักเรียน
ระดับชั้น ป.5-ม.3
2.2 ประชุมชี้แจงจุดประสงค์การดาเนินงานให้
คณะกรรมการทุกท่านทราบ
2.3 เชิญวิทยากรภายนอกมาแบ่งปันให้ความรู้
2.4 แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานและควบคุม
2.5 จัดกิจกรรมให้ความรู้กับผูเ้ รียนทีเ่ ข้าร่วม
3. ขั้นติดตามและประเมินผล
3.1 สรุปประเมินผลจากแบบสอบถาม
พ.ย. 59
3.2 สรุปและประเมินผลจากการเข้าร่วมกิจกรรม
ธ.ค. 59

5. สถานที่ดาเนินงาน โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
6. ระยะเวลาในการดาเนินงาน ตุลาคม – ธันวาคม 2559
7. งบประมาณ
รายการ

งบประมาณ

ประมาณการงบประมาณ
2560
2561
2562

รายรับ
1.จากโรงเรียน
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2. อื่น ๆ
รวม
รายจ่าย
1.ค่าวัสดุ
-อุปกรณ์ต่างๆ กิจกรรมตามฐาน
2.ค่าใช้สอย
3. ค่าตอบแทน
-ค่าวิทยากร
4.ค่าพาหนะ
-ค่าพาหนะ
5.ค่าครุภัณฑ์
รวม

31,000
31,000

32,000
32,000

33,000 34,000
33,000 34,000

21,000

21,000

22,000 23,000

10,000

10,000

10,000 10,000

1,000

1,000

31,000

32,000

1,000

1,000

33,000 34,000

8. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล
1.แบบประเมินการเข้าร่วมกิจกรรม
2.แบบสรุปการประเมินการเข้าร่วมกิจกรรม
3.รายงานสรุปผลการดาเนินงานตามโครงการ
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1.ผู้เรียนได้เรียนรู้ทหี่ ลากหลาย และเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถ และความสนใจ
ของตนเอง
2.ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัตจิ ริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง
3.ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
10. ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข
ผู้เสนอโครงการ
ผู้พิจารณาโครงการ
ลงชื่อ......................................................
(นางธนพรรณ มงคลสกุลฤทธิ)์

ลงชื่อ .....................................................
( นางบุษรา ผุดผ่อง )

ผู้อนุมัติโครงการ
ลงชื่อ ..................... ...........................
(เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ์)
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แผนงานตามโครงสร้าง
แผนงานตามมาตรฐาน

ฝ่ายวิชาการ
 แผนงานด้านคุณภาพผู้เรียน
 แผนงานด้านการจัดการศึกษา
 แผนงานด้านสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
 แผนงานด้านอัตลักษณ์(จิตตาภิบาล)
 แผนงานด้านมาตรการส่งเสริม
ชื่อโครงการ
พัฒนาหลักสูตรทักษะด้าน IT สู่มาตรฐานสากล
ลักษณะโครงการ
 ประจา
 ต่อเนื่อง
 ใหม่
หน่วยงาน
พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้
ผู้รับผิดชอบ
นางสาวอมรรัตน์ มณีศิริสานต์
ตอบสนอง
พันธกิจที่ 1
ยุทธศาสตร์ที่ 1
กลยุทธ์ที่ 1.3
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา EDBA มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ ทางตรง 3.4
ทางอ้อม……….. ประเด็นการพิจารณา/เกณฑ์ย่อยที่ ทางตรง ..........ทางอ้อม.............................
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน มาตรฐานที่..........ตัวบ่งชี.้ .................. เกณฑ์ที่
..................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล
ตามภาพแห่งความสาเร็จโรงเรียนมาตรฐานสากล มาตรา 6 พ.ร.บ. การศึกษาปี 2552 ว่าด้วย
การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้
และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และ
ได้ตระหนักถึงประโยชน์ ความสาคัญในการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในด้านการจัดการศึกษา จะเห็น
ได้จากนโยบายด้านการศึกษาได้กาหนดให้จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนให้มีความรู้ด้านเทคโนโลยี ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงของสังคม ซึ่งปรากฏในจุดเน้น ให้เพิ่มศักยภาพของผู้เรียนในด้านเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาสู่
ความเป็นหนึ่งในสองของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Excellence) ตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ ไขเพิ่มเติ ม (ฉบับ ที่ 2) พ.ศ.2545 หมวด 9 ว่าด้วยเทคโนโลยี การศึกษา
มาตรา 66 “ผู้เรียน มีสิทธิได้รับการพัฒนาขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อ การศึกษาในโอกาส
แรกที่ทาได้ เพื่อให้มีความรู้และทักษะเพียงพอที่จะใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในการแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต”
ดั ง นั้ น ทางกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ก ารงานอาชี พ และเทคโนโลยี จึ ง ได้ จั ด ท าโครงการพั ฒ นา
กระบวนการจัดการเรียนรู้ขึ้นเพื่อส่งเสริมผู้เรียนได้สามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ ออกแบบสร้างสรรค์
งาน สื่อสาร นาเสนอ เผยแพร่ และแลกเปลี่ยนผลงานในระดับชาติได้
2.วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ ออกแบบสร้างสรรค์งาน สื่อสาร นาเสนอ เผยแพร่
และแลกเปลี่ยนผลงานในระดับชาติได้ (3.4)
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3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
ผู้เรียนระดับชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 จานวน..............คน
3.2 เชิงคุณภาพ
1.ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ ออกแบบสร้างสรรค์งาน สื่อสาร นาเสนอ เผยแพร่ และ
แลกเปลี่ยนผลงานในระดับชาติ
3.3 ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1.ผู้เรียนร้อยละ 85 สามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ ออกแบบสร้างสรรค์งาน สื่อสาร นาเสนอ
เผยแพร่ และแลกเปลี่ยนผลงานในระดับชาติ
4. ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
4.1 กิจกรรมพัฒนาทักษะด้าน IT
กิจกรรม
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
1. ขั้นเตรียมการ
ก.ค.59
นายชาญสกล
1.1 ประชุมวางแผน
ทรัพย์มีชยั
2. ขั้นดาเนินการ/กิจกรรมที่จดั
2.1 ชี้แจงวัตถุประสงค์ในการดาเนินงานของกิจกรรม
ให้ผู้เรียนทราบ
2.2 จัดกิจกรรมให้ความรู้และปฏิบัติงานจริงด้าน IT
2.3 ผู้เรียนดาเนินงานสืบค้นหาข้อมูลทาง Internet ในการ
พัฒนาความรู้ต่างๆ ด้าน IT
2.4 ผู้เรียนสร้างผลงานออกแบบสร้างสรรค์ และนาเสนอ
ผลงานเผยแพร่
3. ขั้นติดตามและประเมินผล
3.1 แบบประเมินผลจากกิจกรรมพัฒนาทักษะด้าน IT
ก.พ. 59
3.2 สรุปแบบประเมินผลจากกิจกรรมพัฒนาทักษะด้าน IT
4.2 กิจกรรมเผยแพร่ผลงาน
กิจกรรม
1. ขั้นเตรียมการ
1.1 ประชุมวางแผน
2. ขั้นดาเนินการ/กิจกรรมที่จดั
2.1 ชี้แจงวัตถุประสงค์ในการดาเนินงานของกิจกรรม
ให้ผู้เรียนทราบ
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2.2 นาเสนอผลงานต่างๆ ด้าน IT บนเว็บไซต์ของสถานศึกษา
และป้ายนิเทศของกลุ่มสาระฯ หรือตามนิทรรศการงานต่างๆ
3. ขั้นติดตามและประเมินผล
3.1 แบบประเมินผลจากกิจกรรมเผยแพร่ผลงาน
3.2 สรุปแบบประเมินผลจากกิจกรรมเผยแพร่ผลงาน
3.3 รายงานสรุปผลการดาเนินงานตามกิจกรรมเผยแพร่
ผลงาน

ก.พ. 59

5. สถานที่ดาเนินงาน โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
6. ระยะเวลาในการดาเนินงาน กรกฎาคม 2559 – กุมภาพันธ์ 2560
7. งบประมาณ
รายการ

งบประมาณ

รายรับ
- จากสถานศึกษา
- อื่น ๆ
รวม
รายจ่าย
1.ค่าวัสดุ
-อุปกรณ์ต่างๆ
2.ค่าใช้สอย
3. ค่าตอบแทน
4.ค่าพาหนะ
5.ค่าครุภัณฑ์
รวม
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8. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล
1.แบบประเมินผลจากกิจกรรม
2.สรุปแบบประเมินผลจากกิจกรรม
3.รายงานสรุปผลการดาเนินงานตามโครงการพัฒนาหลักสูตรทักษะด้าน IT สู่มาตรฐานสากล
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1.ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัตจิ ริง มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ ออกแบบสร้างสรรค์งาน
2.ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในการสร้างผลงาน และนาเสนอผลงานของตนเอง
10. ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
ผู้เสนอโครงการ

ผู้พิจารณาโครงการ

ลงชื่อ......................................................
(นางสาวอมรรัตน์ มณีศิริสานต์)

ลงชื่อ .....................................................
( นางบุษรา ผุดผ่อง )

ผู้อนุมัติโครงการ
ลงชื่อ ................................................
(เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ์)
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ลาดับที่ 2.12 แผนงานหน่วยงาน พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้
สาระภาษาต่างประเทศ
แผนงานตามโครงสร้าง
ฝ่ายวิชาการ
แผนงานตามมาตรฐาน
แผนงานด้านคุณภาพผู้เรียน
 แผนงานด้านการจัดการศึกษา
 แผนงานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
 แผนงานด้านอัตลักษณ์ (จิตตาภิบาล)
 แผนงานด้านมาตรการส่งเสริม
ผู้รับผิดชอบ
นางสาวแอมรา วงศ์คาขาว
ตอบสนอง
พันธกิจที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 กลยุทธ์ที่ 1.1
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา EDBA : มาตรฐานที่ 2,4,5,15 ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ หลักที่
2.1,4.1,4.2,5.1,5.2,5.3,5.4,15.1 ร่วม 2.3,3.2,8.3,10.1,10.2,10.4,10.5
ประเด็นการพิจารณา/เกณฑ์ย่อยที่ หลัก 2.1 ร่วม ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน : มาตรฐานที่ - ตัวบ่งชี้หลักที่ ร่วม 17.1เกณฑ์ที่ 17
วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย
วัตถุประสงค์
1.เพื่อกาหนดเป้าหมายคุณภาพผูเ้ รียนทั้ง
ด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ วัดและ
ประเมินผลสมรรถนะการอ่านคิดวิเคราะห์
และคุณลักษณะที่พงึ ประสงค์
2.เพื่อวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และ
ใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้
เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
3.เพื่อออกแบบและจัดการเรียนรูท้ ี่
ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล
และพัฒนาการทางสติปัญญา
4.เพื่อใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
ผนวกกับการนาบริบทและภูมิปัญญาของ
ท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้
5.เพื่อวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธกี ารที่
หลากหลาย
แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. ขั้นวางแผน
1.ประชุมวางแผนชี้แจงภาระงาน กิจกรรม
และโครงการ

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)
เม.ย.59

2. ขั้นดาเนินการ (ภาระงานประจา/ภาระงาน
ร่วม/โครงการ)
2.1 ภาระงานประจา (เรียงใบงาน 4,3)
1.วิเคราะห์หลักสูตรในกลุ่มสาระ
2.ศึกษาโครงสร้างของกลุ่มสาระของ
สถานศึกษา
3.ศึกษามาตรฐานตัวชี้วัดรายชั้น/ปีของกลุ่ม

ภาคเรียนที่ 1,2
ภาคเรียนที่ 1,2
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6.เพื่อให้คาแนะนาคาปรึกษา และแก้ไข
ปัญหาให้แก่ผเู้ รียนทั้งด้านการเรียนและ
คุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค
7.เพื่อศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการ
เรียนรูใ้ นวิชาที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลใน
การปรับการสอน
8.เพื่อให้ผู้เรียนคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพืน้ ฐานครบทัง้ 8 (เกณฑ์
2.1.3ข้อ4)
9.เพื่อให้ผู้เรียนสรุปความคิดจากเรื่องที่
อ่าน ฟัง ดู และสื่อสาร โดยการพูด หรือ
เขียนตามความคิดของตนเอง (4.1)
10.เพื่อให้ผู้เรียนนาเสนอวิธีคิด
วิธีแก้ปัญหา ด้วยภาษา หรือวิธีการของตน
(4.2)
11. ให้ผเู้ รียนมีผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
แต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์(5.1)
12.ให้ผเู้ รียนมีผลการประเมิน
สมรรถนะสาคัญตามหลักสูตรเป็นไปตาม
เกณฑ์(5.2)
13.ให้ผลการประเมินการอ่าน คิด
วิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์(5. 3)
14. เพื่อให้ผเู้ รียนมีผลการทดสอบ
ระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์(5.4)
15. จัดทาโครงการ กิจกรรมพิเศษเพื่อ
ตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตามแนวทาง
การปฏิรูป การศึกษา
เป้าหมายเชิงปริมาณ
1.ผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 –
มัธยมศึกษาปีที่ 3 จานวน 1,053 คน
2.ครูผู้สอนในกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

สาระ
4.จัดทาแผนการสอนรายภาค/ปี
5.จัดทาข้อสอบกลางภาค/ปลายภาค
6.ทาการนิเทศการสอน
7.ทาการวิจัยผู้เรียนเป็นรายบุคคล
8.ทาสื่อการเรียนการสอนที่ใช้กับผูเ้ รียน
9.ประชุมกลุ่มสาระ
10.จัดทาป้ายนิเทศความรู้ของกลุ่มสาระ
11.สรุปการจัดกระบวนการเรียนการสอนของ
กลุ่มสาระ
12.วิเคราะห์ข้อสอบกลางภาค/ปลายภาค
13.กาหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้าน
ความรู้ ทักษะกระบวนการ วัดผลประเมินผล
สมรรถนะ การอ่าน คิดวิเคราะห์ และ
คุณลักษณะที่พงึ ประสงค์
14.วิเคราะห์ผเู้ รียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูล
ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของผู้เรียน
15.ออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความ
แตกต่างระหว่างบุคคลและ พัฒนาการทาง
สติปัญญา
16.ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการ
นาบริบทและภูมิปญ
ั ญาของท้องถิน่ มาบูรณา
การในการจัดการเรียนรู้
17.วัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการ
เรียนรู้ของผูเ้ รียน ด้วยวิธกี ารที่หลากหลายเรียนรู้
ของผู้เรียน ด้วยวิธกี ารที่หลากหลายเรียนรู้ของ
ผู้เรียน ด้วยวิธีการที่หลากหลาย
18.ให้คาแนะนา คาปรึกษา และแก้ไขปัญหา
ให้แก่ผเู้ รียนทั้งด้านการเรียนและคุณภาพชีวิต
ด้วยความเสมอภาค
19.ศึกษา วิจยั และพัฒนาการจัดการเรียนรูใ้ น
โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
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เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1.กาหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้ง
ด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ วัดและ
ประเมินผลสมรรถนะการอ่านคิดวิเคราะห์
และคุณลักษณะที่พงึ ประสงค์
2.วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และ
ใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้
เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
3.ออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่
ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล
และพัฒนาการทางสติปัญญา
4.ใช้สื่อและเทคโนโลยีทเี่ หมาะสม
ผนวกกับการนาบริบทและภูมิปัญญาของ
ท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้
5.วัดและประเมินผลที่มงุ่ เน้นการ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธกี ารที่
หลากหลาย
6.ให้คาแนะนาคาปรึกษา และแก้ไข
ปัญหาให้แก่ผเู้ รียนทั้งด้านการเรียนและ
คุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค
7.ศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้
ในวิชาที่ตน และรับผิดชอบ ใช้ผลใน
การปรับการสอน
8. มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผูเ้ รียน
ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
9.ผู้เรียนสรุปความคิดจากเรื่องที่
อ่าน ฟัง ดู และสื่อสาร โดยการพูด หรือ
เขียนตามความคิดของตนเอง
10.ผู้เรียนนาเสนอวิธีคิด
แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

วิชาที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการ ปรับการ
20.จัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นให้มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเป็นไปตามเกณฑ์
21.สอนเสริมศักยภาพให้ผเู้ รียนมีผลการทดสอบ
ระดับชาติ (O-NET) มีค่า T-Score

2.2 ภาระงานตาม ตบช.
1. มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตาม
หลักสูตร (2.1)
2. สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง
และดูและสื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตาม
ความคิดของตนเอง (4.1)
3. นาเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปญ
ั หาด้วย
ภาษาหรือวิธีการของตนเอง (4.2)
4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละ
กลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์
1.)ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนระดับ
โรงเรียนทั้ง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ในทุก
ระดับชั้น (5.1)
5. ผลการประเมินสมรรถนะสาคัญ
ตามหลักสูตรเป็นไปตาม 2 เกณฑ์ (5.2)
1. )ความสามารถในการสื่อสาร
2. )ความสามารถในการคิด
3.) ความสามารถในการแก้ปัญหา
4. )ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวิต
5.) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
6. ผลการประเมินการอ่าน คิด
วิเคราะห์และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์ (5.3)
1.) ความสามารถในการอ่านของผู้เรียนในแต่ละ
ระดับชั้น
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วิธีแก้ปัญหา ด้วยภาษา หรือวิธีการของตน 2.)ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของผูเ้ รียน
ในแต่ละระดับชัน้
11. ให้ผเู้ รียนมีผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
3.) ความสามารถในการเขียนของผู้เรียนในแต่
แต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์
ละระดับชัน้
12.ให้ผเู้ รียนมีผลการประเมิน
2.3 ภาระงานร่วม
สมรรถนะสาคัญตามหลักสูตรเป็นไปตาม 1 ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่
เกณฑ์
แตกต่าง (2.3)
13.ให้ผลการประเมินการอ่าน คิด
1) การเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน
วิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์(5. 3) 2)การปรับตัวและร่วมกิจกรรมตามบริบททาง
14. ผู้เรียนมีผลการทดสอบ
วัฒนธรรมและสังคม
ระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์(5.4)
2 มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน
15. จัดทาโครงการ กิจกรรมพิเศษเพื่อ
และตั้งคาถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม (2.3)
ตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตามแนวทาง 1)ความสามารถในการพูดคุย ซักถาม
การปฏิรูป การศึกษา
แสดงความคิดเห็น หรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กับผู้อื่นได้
2) ความสามารถในการเขียนถ่ายทอดความรู้
ความรู้สึกนึกคิด เรื่องราว ตลอดจน
ประสบการณ์ต่าง ๆ ไปสู่ผู้อื่นได้
3 ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการ
การศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่กาหนดไว้
ใน แผนปฏิบัตกิ าร (8.3)
1) ร้อยละการอ่านออกเขียนได้ของผูเ้ รียน
(ประถมศึกษา และ/หรือการอ่านจับใจความ
(มัธยมศึกษา1. คณะกรรมการจัดทาหลักสูตร
สถานศึกษา ประกอบด้วยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุก
ฝ่าย(คณะครู ผู้บริหาร กรรมการสถานศึกษา
ผู้แทนชุมชน/ผู้ทรงคุณวุฒ)ิ และหลักสูตร
ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สถานศึกษา
2). โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษามี
องค์ประกอบครบถ้วนและสอดคล้องหลักสูตร
แกนกลางฯตอบสนองเป้าหมาย วิสัยทัศน์
แผนปฏิบัติการประจาปี 2559
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หรือจุดเน้นของสถานศึกษาและมีการ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
กาหนดเวลาเรียนเหมาะสมกับระดับชัน้
1.ครูผู้สอนร้อยละ90มีการกาหนด
3 )รายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมทีจ่ ัดไว้
เป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทัง้ ด้านความรู้
ในหลักสูตร มีการจัดลาดับเนื้อหาสาระความ
ทักษะกระบวนการ วัดและประเมินผล
ยากง่ายความซับซ้อน และมีการบูรณาการ
สมรรถนะการอ่าน คิดวิเคราะห์และ
สภาพปัญหาและความต้องการของท้องถิน่
คุณลักษณะที่พงึ ประสงค์
สอดแทรกในรายวิชาอย่างเหมาะสม
2.ครูผู้สอนร้อยละ90วิเคราะห์ผู้เรียนเป็น 4). การติดตามการใช้หลักสูตรทุกกลุ่มสาระ
รายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวางแผนการ การเรียนรู้และสรุปผล
จัดการเรียนรูเ้ พื่อพัฒนาศักยภาพของ
5.) การทบทวนหลักสูตรสถานศึกษาทุกปี
ผู้เรียน
การศึกษาใช้สรุปผลการติดตามการใช้หลักสูตร
3.ครูผู้สอนร้อยละ90ออกแบบและจัดการ ผลการวิจัยชัน้ เรียนของครูหรือผลงานวิจัยอื่น ๆ
เรียนรูท้ ี่ตอบสนองความแตกต่างระหว่าง ที่เกีย่ วข้อง
บุคคลและพัฒนาการทางสติปญ
ั ญา
4 จัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลาย
4.ครูผู้สอนร้อยละ 85ใช้สื่อและเทคโนโลยี ให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถ
ที่เหมาะสมผนวกกับการนาบริบทและภูมิ และความสนใจ (10.2)
ปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการในการ
1. )ตัวชี้วดั /ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา
จัดการเรียนรู้
เพิ่มเติมตอบสนองจุดเน้นของสถานศึกษา
5.ครูผู้สอนร้อยละ 90 วัดและประเมินผลที่ 2) การมีรายวิชาเพิ่มเติมที่มีการบูรณาการข้าม
มุ่งเน้นการพัฒนาการ เรียนรู้ของผูเ้ รียน
กลุ่มสาระอย่างน้อย 2 รายวิชา
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย
5. สนับสนุนให้ครูจดั กระบวนการ
6.ครูผู้สอนร้อยละ90 ให้คาแนะนา
เรียนรูท้ ี่ให้ผเู้ รียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุป
และแก้ไขปัญหาให้แก่ผเู้ รียนทั้งด้านการ ความรู้ได้ด้วยตนเอง (10.4)
เรียนและคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค
7.ครูผู้สอนร้อยละ 95ศึกษา วิจัยและ
1). ผู้เรียนได้มีโอกาสลงมือปฏิบัตใิ นสถานการณ์
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตน และ จริงหรือใกล้เคียงสถานการณ์จริงอย่างน้อย 1
รับผิดชอบ ใช้ผลในการปรับการสอน
ครั้งในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
8.ผู้เรียนร้อยละ85มีคุณลักษณะอันพึง
2.) การมีผลงานที่แสดงการให้ผเู้ รียนอธิบายการ
ประสงค์ของผู้เรียน ตามหลักสูตร
ให้ผู้เรียนอธิบายความคิดของตนเองทุกกลุ่มสาระ
แกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
3) ผลงาน/โครงการที่ใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งใน
9.ผู้เรียนร้อยละ85สรุปความคิดจากเรื่องที่ การเรียนรู้อย่างน้อย 3 กลุ่มสาระ
อ่าน ฟัง ดู และสื่อสาร โดยการพูด หรือ
6. นิเทศภายใน กากับ ติดตาม
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เขียนตามความคิดของตนเอง
ตรวจสอบและนาผลไปปรับปรุงการเรียนการสอน
10.ผู้เรียนร้อยละ85นาเสนอวิธีคิด
อย่างสม่าเสมอ (10.5)
วิธีแก้ปัญหา ด้วยภาษา หรือวิธีการของตน 1).แผนการนิเทศทีม่ ุ่งส่งเสริมการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอน
11. ผู้เรียนร้อยละ85มีผลสัมฤทธิ์ทางการ 2).(ระบุประเด็นจุดเน้น รูปแบบ ปฏิทินและทีม
เรียน
แต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์
นิเทศทีช่ ัดเจน)
12.ผู้เรียนร้อยละ85มีผลการประเมิน
3).การดาเนินการนิเทศติดตามการใช้หลักสูตรเป็น
สมรรถนะสาคัญตามหลักสูตรเป็นไปตาม ไปตามเกณฑ์
4).. การประเมินสรุปผลและรายงานผลการนิเทศ
13.ผู้เรียนร้อยละ85มีผลการประเมินการ ทุกภาคเรียน
อ่าน คิดวิเคราะห์
5).การใช้ผลการนิเทศ การติดตามตรวจสอบมา
และเขียนเป็นไปตามเกณฑ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ของครูทกุ กลุ่มสาระ
14. ผู้เรียนร้อยละ 85 มีผลการทดสอบ
7. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์
ทุกกลุ่มสาระ การเรียนรู้สูง (17.1)
15. ร้อยละ 85 โรงเรียนจัดทาโครงการ
2.4 โครงการ
กิจกรรมพิเศษเพื่อ
1. โครงการเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาทักษะ
ตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตามแนวทาง การใช้ภาษาต่างประเทศ
การปฏิรูป การศึกษา
2.5 โครงการตามแผนพัฒนาฯ
1. โครงการพัฒนาหลักสูตรเพื่อยกระดับการจัด
การศึกษาของโรงเรียน
1)กิจกรรมพัฒนาทักษะทางภาษาตามมาตรฐาน
3R7C
2. โครงการพัฒนาผลการทดสอบระดับชาติ
(O-Net)
1)กิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษ
เครื่องมือการติดตาม/ประเมินผล
3.โครงการยกระดับการบูรณาการการจัดการ
1.แบบประเมินสมรรถนะ
เรียนรู้ด้วย Storyline Approach
2.แบบประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์
3.แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล
4.แบบบันทึกผลการสังเกตและสัมภาษณ์ 3.1 แบบบันทึกการส่งงานของแต่ละงาน
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ผู้เรียน
5.แบบประเมินผลงาน/ชิ้นงานของผู้เรียน
6.เอกสารข้อมูลสารสนเทศของ
สถานศึกษา
7.เอกสารการวัดและประเมินผลผู้เรียน
ทุกระดับชั้น
8.รายงานประจาปีของสถานศึกษา
9.แบบสรุปรายงานและเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระและ
ทุกระดับชั้นในปีปัจจุบันและปีที่ผ่านมา
10. แบบสอบถามในแต่ละกิจกรรม
11. แบบประเมินการเข้าร่วมในแต่ละ
กิจกรรม
12. แบบสรุปการประเมินการเข้าร่วมใน
แต่ละกิจกรรม
13. รายงานสรุปผลการดาเนินงานตาม
โครงการ

3.2แบบประเมินการเข้าร่วมในแต่ละกิจกรรม
ของโครงการ
3.3แบบสรุปการประเมินของกิจกรรม
4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา
4.1 รายงานผลการส่งงานของกลุ่มสาระ
4.2 รายงานสรุปผลการดาเนินงานตามโครงการ
4.3 นาผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาใน
ปีการศึกษาต่อไป
การศึกษาของโรงเรียน
1)กิจกรรมพัฒนาทักษะทางภาษาตามมาตรฐาน
3R7C
2. โครงการพัฒนาผลการทดสอบระดับชาติ
(O-Net)
1)กิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษ
3.โครงการยกระดับการบูรณาการการจัดการ
เรียนรู้ด้วย Storyline Approach

สิ้นปีการศึกษา
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แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่ายหน่วยงาน
6.2.2.12 แผนงานหน่วยงาน งานพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ
ฝ่ายวิชาการ
แผนงาน
จานวนเงิน
ลาดับ
ประเภท
รายการ
ตาม
ที่
บาท
ส.ต งบประมาณ
มาตรฐาน
1. โครงการเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาทักษะการ
1
1,937,400 ใช้ภาษาต่างประเทศ
2. โครงการยกระดับบูรณาการการจัดการเรียนรู้
1
20,000 Storyline Approach
รวมประมาณการค่าใช้จา่ ย
(หนึ่งล้านเก้าแสนห้าหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

1,957,400

-

สรุปประเภทงบประมาณ
 ดาเนินการ 1,957,400 บาท  งบลงทุน..................บาท  งบพัฒนา..................บาท

ลงชื่อ.................... ......................................
(นางสาวแอมรา วงษ์คาขาว)
ผู้เสนองาน

ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ ..................................................
(เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ)์
ผู้อานวยการ
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แผนงานตามโครงสร้าง
แผนงานตามงบประมาณ

ฝ่ายวิชาการ
 แผนงานคุณภาพผู้เรียน
 แผนงานการจัดการศึกษา
 แผนงานสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
 แผนงานจิตตาภิบาล(จิตตาภิบาล)
 แผนงานมาตรการส่งเสริม
ชื่อโครงการ/งาน
โครงการเพิม่ พูนความรู้และพัฒนาทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ
ลักษณะโครงการ/งาน
ประจา  ต่อเนื่อง ใหม่
หน่วยงาน
ฝ่ายวิชาการ
ผู้รับผิดชอบ
นางสาวจันจิรา พันธุส์ มบัติ
ตอบสนอง
พันธกิจที่
ยุทธศาสตร์ที่
กลยุทธ์ที่
ประเด็นการพิจารณา/เกณฑ์ย่อยที่ ทางตรง - .ทางอ้อม - .
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา EDBAมาตรฐานที่ 4 ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ ทางตรง 4.2, 4.3 ทางอ้อม1.หลักการและเหตุผล
ปัจจุบัน ภาษาอังกฤษได้ดี เข้ามามีบทบาทสาคัญในชีวิตประจาวันของคนเราทั้งด้านการศึกษา
ตลอดจนการประกอบวิชาชีพ การเรียนภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษาสากลที่ถูกนามาใช้กันอย่างกว้างขวาง ผู้
ที่มีความพร้อมในการเรียนภาษาอังกฤษจะสามารถพัฒนาศักยภาพในการเรียนรู้ให้ทันต่อการเปลีย่ นแปลง
ของโลกวิทยาการสามารถติดต่อสื่อสารและแลกเปลี่ยนความรู้และวัฒนธรรมกับชาวต่างชาติได้เป็นอย่างดี
ดังนั้นทางกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศจึงได้จดั ทาโครงการเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาทักษะการใช้
เพื่อเปิดโอกาสให้นกั เรียนได้รับประสบการณ์ในต่างประเทศ และแลกเปลีย่ นประสบการณ์กบั มิตร
ชาวต่างชาติ เสริมสร้างและพัฒนาบุคลิกภาพ มั่นใจในตัวเองและปรับตัวให้อยู่ในสังคมได้ดยี ิ่งขึ้น กระตุ้น
ให้นกั เรียนรู้จกั พึ่งพาตนเอง มีวินยั ในตนเอง และฝึกการอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะ สามารถนาข้อดีจาก
การศึกษาเรียนรู้ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี มรรยาท และวิถีชีวิตมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับจารีต
ประเพณีไทยและรู้สึกภาคภูมิใจในความเป็นไทย” ของตนเอง กระตุ้นให้นกั เรียนมีเจตคติที่ดตี ่อ
ภาษาอังกฤษและนาไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองอนาคต นาเสนอวิธีคิด วิธีการแก้ปญ
ั หาด้วยภาษา
หรือวิธีการของตนเอง ให้ผู้เรียนสามารถกาหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผล
ประกอบ
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ในต่างประเทศ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กบั
มิตรชาวต่างชาติ
2.2 เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาบุคลิกภาพ ความมั่นใจในตัวเองและปรับตัวให้อยู่ในสังคมได้ดี
ยิ่งขึ้น
2.3 เพื่อกระตุน้ ให้นักเรียนรูจ้ ักพึ่งพาตนเอง มีวินัยในตนเอง และฝึกการอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะ
2.4 เพื่อให้นักเรียนสามารถนาข้อดีจากการศึกษาเรียนรู้ศลิ ปะ วัฒนธรรม ประเพณี มรรยาท
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และวิถีชีวิตมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับจารีตประเพณีไทยและรู้สึกภาคภูมิใจในความเป็น “
ไทย” ของตนเอง
2.5 เพื่อกระตุน้ ให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษและนาไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง
อนาคต
2.6เพื่อให้ผู้เรียนนาเสนอวิธีคิด วิธีการแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง(4.2)
2.7เพื่อให้ผู้เรียนสามารถกาหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ
(4.3)
3.เป้าหมาย
3.1เชิงปริมาณ
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เข้าร่วมกิจกรรม จานวน
1,053 คน
3.2เชิงคุณภาพ
2.1 นักเรียนได้รับประสบการณ์ในต่างประเทศ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับ มิตรชาวต่างชาติ
2.2 เสริมสร้างและพัฒนาบุคลิกภาพ ความมั่นใจในตัวเองและปรับตัวให้อยู่ในสังคมได้ดี ยิ่งขึน้
2.3 นักเรียนรูจ้ ักพึ่งพาตนเอง มีวินยั ในตนเอง และฝึกการอยู่ร่วมกันเป็นหมูค่ ณะ
2.4 นักเรียนสามารถนาข้อดีจากการศึกษาเรียนรู้ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี มรรยาท
และวิถีชีวิตมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับจารีตประเพณีไทยและรู้สึกภาคภูมิใจในความเป็น “
ไทย” ของตนเอง
2.5 นักเรียนมีเจตคติที่ดตี ่อภาษาอังกฤษและนาไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง อนาคต
2.6ผู้เรียนนาเสนอวิธีคิด วิธีการแก้ปญ
ั หาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง(4.2)
2.7ผู้เรียนสามารถกาหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ
3.3 ตัวชี้วัดความสาเร็จ
2.1 นักเรียนร้อยละ 80 ได้รับประสบการณ์ในต่างประเทศ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กบั
มิตรชาวต่างชาติ
2.2ผ็เรียน ร้อยละ 80 เสริมสร้างและพัฒนาบุคลิกภาพ ความมั่นใจในตัวเองและปรับตัวให้อยูใ่ น
สังคมได้ดียิ่งขึ้น
2.3 นักเรียน ร้อยละ 80 รู้จักพึ่งพาตนเอง มีวินยั ในตนเอง และฝึกการอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะ
2.4 นักเรียน ร้อยละ 80 สามารถนาข้อดีจากการศึกษาเรียนรู้ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี
มรรยาทและวิถีชีวิตมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับจารีตประเพณีไทยและรู้สึกภาคภูมิใจในความ
เป็น “ ไทย” ของตนเอง
2.5 นักเรียน ร้อยละ 80 มีเจตคติที่ดตี ่อภาษาอังกฤษและนาไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง
อนาคต
2.6ผู้เรียน ร้อยละ 80 นาเสนอวิธีคิด วิธีการแก้ปญ
ั หาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง(4.2)
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2.7ผู้เรียน ร้อยละ 80 สามารถกาหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผล
ประกอบ
4. ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
4.1 กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษต่างประเทศ
กิจกรรม
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
1. ขั้นเตรียมการ
1.1 ประชุมวางแผนดาเนินงานตามโครงการ
พ.ค.59
นางสาวจันจิรา พันธุ์สมบัติ
1.2 ติดต่อหน่วยงาน
มิ.ย.59
นางจริน นิยมจ้อย
2. ขั้นดาเนินการ/กิจกรรมที่จดั
2.1 ประชาสัมพันธ์
ก.ค.59
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
2.2 เปิดรับสมัคร
ส.ค.59
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
2.3 ประชุมผู้ปกครอง
พ.ย.59
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
2.4 นานักเรียนร่วมกิจกรรมในต่างประเทศ
มี.ค.59
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
3. ขั้นติดตามและประเมินผล
3.1จัดทาแบบประเมิน
มี.ค.60
นางจริน นิยมจ้อย
3.2นักเรียนทาแบบประเมิน
มี.ค.60
นางจริน นิยมจ้อย
3.3 สรุปและประเมินผล/รายงานผล
มี.ค.60
นางจริน นิยมจ้อย
4.2 กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษในประเทศ
กิจกรรม
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
1. ขั้นเตรียมการ
1.1 ประชุมวางแผนดาเนินงานตามโครงการ
พ.ค.59
นางสาวจันจิรา พันธุ์สมบัติ
1.2 ติดต่อหน่วยงาน
พ.ค.59
นางสาวจันจิรา พันธุ์สมบัติ
2. ขั้นดาเนินการ/กิจกรรมที่จดั
2.1 ประชาสัมพันธ์
ก.ค.59
ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้
2.2 เปิดรับสมัคร
ส.ค.59
ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้
2.3 ประชุมผู้ปกครอง
ก.ย.59
ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้
4. นานักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
ต.ค.59
ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้
3. ขั้นติดตามและประเมินผล
3.1จัดทาแบบประเมิน
มี.ค.60
นางสาวจันจิรา พันธุ์สมบัติ
3.2นักเรียนทาแบบประเมิน
มี.ค.60
นางสาวจันจิรา พันธุ์สมบัติ
3.3 สรุปและประเมินผล/รายงานผล
มี.ค.60
นางสาวจันจิรา พันธุ์สมบัติ
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4.3 กิจกรรมแข่งขันทักษะการเรียนภาษาต่างประเทศตามความสนใจ
กิจกรรม
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
1. ขั้นเตรียมการ
1.1 ศึกษาข้อมูล เอกสารประกอบการวางแผน
พ.ค.59
นางพัฒนา โปร่งมะณี
1.2.ประชุมวางแผนการดาเนินงาน
มิ.ย.59
นางพัฒนา โปร่งมะณี
1.3 แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
มิ.ย.59
นางพัฒนา โปร่งมะณี
2. ขั้นดาเนินการ/กิจกรรมที่จดั
1.ประชุมคณะกรรมการ
ก.ค.59
นางพัฒนา โปร่งมะณี
2.ดาเนินการตามแผนงาน
ส.ค.59
นางพัฒนา โปร่งมะณี
3.ประชาสัมพันธ์
ส.ค.59
นางพัฒนา โปร่งมะณี
4.ดาเนินการจัดการแข่งขันทักษะทางภาษา
ก.ย.59
นางพัฒนา โปร่งมะณี
3. ขั้นติดตามและประเมินผล
1. กากับ ติดตามการดาเนินการตามโครงการ
ต.ค.59
นางพัฒนา โปร่งมะณี
2. จัดทาเครื่องมือเพื่อการติดตาม ประเมินผล
ต.ค.59
นางพัฒนา โปร่งมะณี
3. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการดาเนินการ
ต.ค.59
นางพัฒนา โปร่งมะณี
4. จัดทาเอกสารเพื่อการสรุปงาน/โครงการ
ต.ค.59
นางพัฒนา โปร่งมะณี
5. สถานที่ดาเนินงาน โรงเรียนซางตาครู้สศึกษาและหน่วยงานภายนอก
6. ระยะเวลาในการดาเนินงาน พฤษภาคม 2559– มีนาคม 2560
7. งบประมาณ
ประมาณการงบประมาณ
งบประมาณ
รายการ
2559
2560
2561
2562
รายรับ
- จากผูเ้ รียน
รวม
รายจ่าย
1. กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษในต่างประเทศ
- ค่าเรียนภาษาอังกฤษ /ค่าอาหาร/สายการบิน/
ทัศนศึกษา
2. กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษภายในประเทศ
- ค่าอาหารที่พัก
- ค่าของว่าง
- อุปกรณ์ฐานและของรางวัล
- ค่ารถ
แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

1,937,400 2,019,800
1,937,400 2,019,800

2,102,00
2,102,00

2,102,00
2,102,00

1,197,000 1,256,900 1,316,800 1,456,000
731,000
260,000
21,000
400,000
50,000

753,000
270,000
22,000
410,000
51,000

775,000
280,000
23,000
420,000
52,000

797,000
290,000
24,000
430,000
53,000
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3. กิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศ
9,400
9,900
10,400
10,900
- ค่าเอกสารข้อมูลและประชาสัมพันธ์
4,400
4,500
4,900
5,300
- ค่าอุปกรณ์และของรางวัล
5,000
5,400
5,500
5,600
รวม 1,937,400 2,019,800 2,102,200 2,263,900
8. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล
1 เอกสารประกอบการประชุม
2. แบบประเมินผล
3. คาสั่งแต่งตั้ง
4. แบบสรุปโครงการ
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียนพัฒนาและแสดงออกถึงความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ
2. นักเรียนได้ใช้ความรู้ความสามารถในการสื่อสาร
3. นักเรียนได้ใช้ประสบการณ์ตรงในการสื่อสารกับเจ้าของภาษา
10. ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข
…………………………………………………………………….…………………………………………
…………………..……………………………………………………………………………………………

ผู้เสนอโครงการ

ผู้พิจารณาโครงการ

……………………………………
( นางสาวจันจิรา พันธุ์สมบัติ )

……………………………………
( นางบุษรา ผุดผ่อง )

ผู้อนุมัติโครงการ
……………………………………

(เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ)์
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แผนงานตามโครงสร้าง
แผนงานตามมาตรฐาน

ฝ่ายวิชาการ
 แผนงานด้านคุณภาพผูเ้ รียน
 แผนงานด้านการจัดการศึกษา
 แผนงานด้านสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
 แผนงานด้านอัตลักษณ์(จิตตาภิบาล)
 แผนงานด้านมาตรการส่งเสริม
ชื่อโครงการ
ยกระดับการบูรณาการการจัดการเรียนรู้ด้วย Storyline Approach
ลักษณะโครงการ
 ประจา  ต่อเนื่อง  ใหม่
หน่วยงาน
พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้
ผู้รับผิดชอบ
นางจริน นิยมจ้อย
ตอบสนอง
พันธกิจที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4 กลยุทธ์ที่ 4.1
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา EDBA : มาตรฐานที่ 14 ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ หลักที่ 14.1-14.2
ร่วม –
ประเด็นการพิจารณา/เกณฑ์ย่อยที่ หลัก
14.1.2
ร่วม ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน : มาตรฐานที่ ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ หลักที่ –
ประเด็น
การพิจารณา/เกณฑ์ย่อยที่ หลัก - ร่วม 1.หลักการและเหตุผล
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้กาหนดนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองโดยมีเป้าหมาย
และยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคนไทยรวมทั้งการศึกษาไทยในอนาคตไว้อย่างชัดเจน ประกอบกับ
ประกาศกฎกระทรวงว่าด้วย ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธกี ารประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ข้อ 14
(1) ให้โรงเรียนกาหนดมาตรฐานการศึกษา และข้อ 15 การกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ตามข้อ 14 (1) ต้องสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ เอกลักษณ์ของสถานศึกษา และมาตรฐาน
การศึกษาระดับการศึกษาขัน้ พื้นฐานตามที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศกาหนด และต้องครอบคลุมสาระ
การเรียนรู้และกระบวนการเรียนรู้ รวมทั้งคานึงถึงศักยภาพของผู้เรียน ชุมชน และท้องถิ่น อีกทั้ง ข้อ 39
หมวด 3 การประกันคุณภาพภายนอก ว่าด้วยวิธกี ารในการประกันคุณภาพภายนอกให้เป็นไปตาม
ระเบียบที่สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษากาหนดนั้น การสอนแบบ Storyline
Approach เป็นนวัตกรรมการเรียนการสอนทีเ่ ปลีย่ นวิธีจดั กิจกรรมการเรียนรู้แบบใหม่โดยสิน้ เชิง เป็น
วิธีใช้สอนเนื้อหาหลักสูตรบูรณาการ และทาให้ผู้เรียนสนใจบทเรียนตลอดเวลา วิธีใช้ประโยชน์ของเรื่อง
สร้างความรู้ที่มีความหมาย และเหมือนชีวิตจริง เพื่อผู้เรียนเรียนรู้มโนทัศน์ และทักษะ ผู้เรียน และ
ผู้สอนจะร่วมกันทางานสร้างฉาก และตัวละครให้ดาเนินเรื่องที่นาไปสู่การแก้ปญ
ั หาทีเ่ กิดขึน้ จริง ผู้สอน
และผู้เรียนจะแบ่งปันความคิดและความรู้สึกขณะที่ทาการเรียนรู้ร่วมกัน ซึ่งนับว่าเป็นการสร้างหุน้ ส่วน
การเรียนรูท้ ี่เป็นกัลยาณมิตรอย่างแท้จริง โรงเรียนซางตาครู้สศึกษาได้พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วย
Storyline Approach อย่างต่อเนื่องยาวนานถึง 10 ปี โดยปรับรูปแบบอย่างมีประสิทธิภาพจนได้รับการ
ยอมรับจากหน่วยงานภายนอกในการเข้าร่วมเป็นเครือข่ายและมาศึกษาดูงานตลอดปีการศึกษา
เพื่อเสริมสร้างคุณภาพการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการในโรงเรียนซางตาครู้สศึกษา จึงได้
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จัดทา โครงการ ยกระดับการบูรณาการการจัดการความรูด้ ้วย STORYLINE APPROACH ขึ้น เพื่อ
พัฒนากระบวนการจัดเรียนรู้โดยปรับการเรียนเปลีย่ นการสอน ยกระดับการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
ด้วย Storyline Approach ให้ผเู้ รียนได้มปี ระสบการณ์การเรียนรูใ้ นการพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่
21 สร้างระบบและกลไกขับเคลื่อนเอกลักษณ์สถานศึกษาที่เหมาะสม ให้การดาเนินงานเป็นไปตามแผนที่
กาหนด ให้สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรูใ้ นการศึกษาดูงานที่เกีย่ วกับเอกลักษณ์สถานศึกษาได้รับการ
ยอมรับ และรางวัลในการเข้าร่วมประกวดต่างๆ ให้สถานศึกษาเป็นต้นแบบและมีการถ่ายโอนความรู้ด้าน
กระบวนการสู่สถานศึกษาอื่น ผลการดาเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา
และจุดเน้นสถานศึกษา
2.วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อพัฒนากระบวนการจัดเรียนรู้โดยปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน
2.2 เพื่อยกระดับการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการด้วย Storyline Approach
2.3 เพื่อให้ผเู้ รียนได้มีประสบการณ์การเรียนรู้ในการพัฒนาทักษะผูเ้ รียนในศตวรรษที่ 21
2.4 เพื่อสร้างระบบและกลไกขับเคลื่อนเอกลักษณ์สถานศึกษาทีเ่ หมาะสม ( 14.1.2 )
2.5 เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามแผนทีก่ าหนด( 14.1.2 )
2.6 เพื่อให้สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ในการศึกษาดูงานที่เกีย่ วกับเอกลักษณ์สถานศึกษา
ได้รับการยอมรับ และรางวัลในการเข้าร่วมประกวดต่างๆ ( 14.1.2 )
2.7 เพื่อให้สถานศึกษาเป็นต้นแบบและมีการถ่ายโอนความรู้ด้านกระบวนการสู่สถานศึกษาอื่น
( 14.1.2 )
2.8 เพื่อให้ผลการดาเนินงานส่งเสริมให้ผเู้ รียนบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้น
สถานศึกษา ( 14.2 )
3.เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
บุคลากรครูจานวน 67 คน
ผู้เรียนระดับชัน้ อนุบาล –ม. 3 จานวน 1270 คน
3.2 เชิงคุณภาพ
1 พัฒนากระบวนการจัดเรียนรู้โดยปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน
2 ยกระดับการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการด้วย Storyline Approach
3 ผู้เรียนได้มีประสบการณ์การเรียนรูใ้ นการพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
4 สร้างระบบและกลไกขับเคลื่อนเอกลักษณ์สถานศึกษาที่เหมาะสม
5 การดาเนินงานเป็นไปตามแผนทีก่ าหนด
6 สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ในการศึกษาดูงานที่เกี่ยวกับเอกลักษณ์สถานศึกษา
ได้รับการยอมรับ และรางวัลในการเข้าร่วมประกวดต่างๆ
7สถานศึกษาเป็นต้นแบบและมีการถ่ายโอนความรู้ด้านกระบวนการสู่สถานศึกษาอื่น
8 ผลการดาเนินงานส่งเสริมให้ผเู้ รียนบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้น
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สถานศึกษา
3.3 ตัวชี้วดั ความสาเร็จ .
1 บุคลากรครูร้อยละ 81 พัฒนากระบวนการจัดเรียนรู้โดยปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน
2 บุคลากรครูร้อยละ 81 ยกระดับการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการด้วย Storyline Approach
3 ผู้เรียนร้อยละ 81 ได้มีประสบการณ์การเรียนรูใ้ นการพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
4 บุคลากรครูร้อยละ 81 สร้างระบบและกลไกขับเคลื่อนเอกลักษณ์สถานศึกษาทีเ่ หมาะสม
5 บุคลากรครูร้อยละ 81 การดาเนินงานเป็นไปตามแผนทีก่ าหนด
6 สถานศึกษาร้อยละ 81 เป็นแหล่งเรียนรูใ้ นการศึกษาดูงานที่เกี่ยวกับเอกลักษณ์สถานศึกษา
ได้รับการยอมรับ และรางวัลในการเข้าร่วมประกวดต่างๆ
7 สถานศึกษาร้อยละ 81 เป็นต้นแบบและมีการถ่ายโอนความรู้ด้านกระบวนการสู่สถานศึกษา
อื่น
8 บุคลากรครูร้อยละ 81 มีผลการดาเนินงานส่งเสริมให้ผเู้ รียนบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์
ปรัชญาและจุดเน้นสถานศึกษา
4. ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
กิจกรรม
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
1. ขั้นเตรียมการ
- ศึกษาข้อมูลจากการดาเนินการ
พ.ค.59
นางจริน นิยมจ้อย
- ประชาสัมพันธ์เผยแพร่
พ.ค.59
นางจริน นิยมจ้อย
- วิเคราะห์หัวข้อร่วมกัน
พ.ค.59
นางจริน นิยมจ้อย
- ประชุมชี้แจง
2. ขั้นดาเนินการ/กิจกรรมที่จดั
- จัดทาแผนตามหัวข้อที่กาหนด
มิ.ย. 59
คณะกรรมการสายชั้น
- จัดเตรียมอุปกรณ์
มิ.ย. 59
นางจริน นิยมจ้อย
- ดาเนินการจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการเน้นการปฏิบตั ิ
มิ.ย. – ก.ค.59
ครูผู้สอน
- กากับติดตามจากครูผู้สอน
มิ.ย. – ก.ค.59
หัวหน้าสายชั้น
- จัดทารูปเล่มของ Big Book
ก.ค. – ส.ค.59 คณะกรรมการสายชั้น
- รวบรวมผลงาน
ส.ค.59
นางจริน นิยมจ้อย
- จัดนิทรรศการภายในและภายนอก
ก.ย./ตามวาระ นางจริน นิยมจ้อย
- จัดสัมมนาทัง้ ภายในและภายนอกสถานศึกษา
-สงเสริมและสนับสนุนครู นักเรียน ใช้ผลงานเข้าร่วมประกวด
3. ขั้นติดตามและประเมินผล
- กากับ ติดตามการดาเนินการตามโครงการ
ส.ค. – ก.ย.59
หัวหน้าสายชั้น
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- จัดทาแบบประเมินผล
- จากผลการประกวด Big Book และ ฉาก

ก.ย. 59
นางจริน นิยมจ้อย
ก.ย. – ต.ค.59
คณะกรรมการ

5. สถานที่ดาเนินงาน
โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา หน่วยงานภายนอก
6. ระยะเวลาในการดาเนินงาน
ตลอดปีการศึกษา
7. งบประมาณ
8. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล
งบประมาณ
2559

รายการ
รายรับ
- จากโรงเรียน
รวม
รายจ่าย
- ค่าวัสดุ
ค่าอุปกรณ์
- ค่าใช้สอย
ค่าเข้าเล่ม Big Book
ค่าจัดนิทรรศการ
ค่าอาหารรับการศึกษาดูงาน
- ค่าตอบแทน
ค่าของรางวัล
-ค่าพาหนะ
ค่าเดินทาง
รวม

ประมาณการงบประมาณ
2560
2561
2562

20,000

20,500

21,000 21,500

10,000

10,500

11,000 11,500

1,000
1,000
2,000

1,000
1,000
2,000

1,000
1,000
2,000

1,000
1,000
2,000

5,000

5,000

5,000

5,000

1,000
20,000

1,000
20,500

1,000 1,000
21,000 21,500

1.แบบสอบถาม
2.แบบประเมิน
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้เรียนได้รับกิจกรรมทีห่ ลากหลายในการเรียนรู้ เพิม่ ทักษะการคิด ด้วย Storyline Approach
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10. ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................

ผู้เสนอโครงการ

ผู้พิจารณาโครงการ

……………………………………
( นางจริน นิยมจ้อย )

……………………………………
( นางบุษรา ผุดผ่อง )

ผู้อนุมัติโครงการ
……………………………………
( เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ์ )
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ลาดับที่ 3 แผนงานหน่วยงาน งานวัดผลและประเมินผล
แผนงานตามโครงสร้าง
ฝ่ายวิชาการ
แผนงานตามมาตรฐาน
แผนงานด้านคุณภาพผู้เรียน
 แผนงานด้านการจัดการศึกษา
 แผนงานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
 แผนงานด้านอัตลักษณ์ (จิตตาภิบาล)
 แผนงานด้านมาตรการส่งเสริม
ผู้รับผิดชอบ
นางอรวรรณ ปิ่นเพ็ชร์
ตอบสนอง
พันธกิจที…
่ 1…… ยุทธศาสตร์ที่……2….. กลยุทธ์ที่……2.2…..
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา EDBA : มาตรฐานที่ …ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ หลักที่ 5 ร่วม……
ประเด็นการพิจารณา/เกณฑ์ย่อยที่ หลัก.............ร่วม..........................
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน : มาตรฐานที่.... 17.......ตัวบ่งชี้หลักที่.... 17.1.....ร่วม........
เกณฑ์ที่........................................................................................................
ระยะเวลา
วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย
กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)
วัตถุประสงค์
1. ขั้นวางแผน
1.เพื่อให้ครูมีข้อสอบที่มีคณ
ุ ภาพในการ
1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการงานวัดผล
เม.ย. 59
สอบกลางภาคและปลายภาค
1.2 ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียน
เม.ย. 59
2.เพื่อให้การดาเนินการสอบวัดความรู้
รู้เพื่อชี้แจงการดาเนินงาน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
1.3 ครูผู้สอนศึกษาแนวปฏิบัติการวัด
เม.ย. 59
3.เพื่อให้การแปลผลการสอบวัดเป็นไป
และประเมินผลการเรียนรู้
อย่างคุณภาพ
1.4 ครูผู้สอนวางแผนการวัดประเมินผล
เม.ย. 59
4.เพื่อนาสารสนเทศการสอบวัดต่างๆ ไป การเรียนรูใ้ ห้สอดคล้องกับเนื้อหาวิชา
ใช้ตามความต้องการของหน่วยงานที่
1.5จัดทาจุดประสงค์การออกข้อสอบ
เม.ย. 59
เกี่ยวข้อง
กลางภาคและปลายภาค
5.เพื่อให้การดาเนินการและการให้บริการ
2. ขัน้ ดาเนินการ(ภาระงานประจา/ภาระงาน
เอกสารทางทะเบียนมีประสิทธิภาพ
6.ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่ม ร่วม/โครงการ)
สาระการเรียนรู้สูง (5.1)
2.1 ภาระงานประจา
1.งานจัดทาข้อสอบ
เป้าหมายเชิงปริมาณ
1.1จัดทาตารางกาหนดการส่งข้อสอบของครู
มิ.ย.59 . ส.ค.59
1.กลุ่มสาระ 8 กลุ่มสาระมีข้อสอบกลาง
ประจาวิชา
ภาคและปลายภาคที่มีคุณภาพ
1.2จัดทาข้อสอบ
พ.ย.59 ,ก.พ.60
2.ครูผู้สอน 8 กลุ่มสาระ มีการดาเนินเนิน 1) ข้อสอบกลางภาคเรียนที่1
ก.ค. 59
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วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย
การสอบวัดความรู้กลางภาคและปลาย
ภาคที่มีประสิทธิภาพ
3.ครูทุกคนมีการแปลผลการสอบวัดกลาง
ภาคและการสอบวัดกลางภาคและ
ปลายภาคที่มีคุณภาพ

เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1.ทุกกลุ่มสาระมีข้อสอบกลางภาคและ
ปลายภาคที่มีคุณภาพ
2.มีการดาเนินเนินการสอบวัดความรู้กลาง
ภาคและปลายภาคที่มีประสิทธิภาพ
3.มีการแปลผลการสอบวัดกลางภาคและ
ปลายภาคที่มีคุณภาพ
4.หน่วยงานต่างๆที่เกีย่ วข้องนาสารสนเทศ
การสอบวัดกลางภาคและปลายภาคไปใช้
ตามความต้องการ
5.โรงเรียนดาเนินการและให้บริการเอกสาร
ทางทะเบียนอย่างมีประสิทธิภาพ
6.ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สูง

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)
ธ.ค. 59
ก.ย. 59
ก.พ. 60
ก.ค.59,ก.ย.59
ธ.ค.59 ,ก.พ.60

2) ข้อสอบกลางภาคเรียนที่2
3)ข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1
4) ข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2
2.งานวัดและประเมินผลการสอบกลางภาค
และปลายภาค
2.1จัดทาตารางการสอบ
1) ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1
ก.ค. 59
2) ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2
ธ.ค. 59
3) ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1
ก.ย. 59
4) ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2
ก.พ. 60
2.2จัดทาคาสั่งแต่งตั้งการดาเนินการสอบ
คุมสอบ และตรวจข้อสอบ
ก.ค. , ก.ย.,
2.3ดาเนินการสอบ
ธ.ค.,ก.พ. 60
2.4ตรวจข้อสอบ
2.5แปลผลและรายงาน
3. งานคลังข้อสอบ
3.1วิเคราะห์ข้อสอบ
ส.ค.,ต.ค,593.2จัดเก็บข้อสอบที่มีคุณภาพเข้าคลังข้อสอบ
ม.ค.,มี.ค.60
4.งานทะเบียน
ตลอดปีการศึกษา
4.1จัดซื้อเอกสารหลักฐานการศึกษา
4.2จัดทาระเบียนแสดงผลการเรียน(ปพ.1)
4.3จัดทาเอกสารหลักฐานการศึกษา
4.4ตรวจสอบเอกสาร
5.งานจัดทาสารสนเทศการสอบต่างๆ
ตลอดปีการศึกษา
5.1ผลการสอบกลางภาค ปลายภาค
5.2ผลการทดสอบระดับชาติ(O-NET)
6.งานสอบวัดความรู้จากภายนอก
6.1การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ(o-net)
ม.ค.-ก.พ.60
6.2การทดสอบทางวิขาการกับหน่วยงาน
ตลอดปีการศึกษา
ภายนอก
2.2 ภาระงานตาม ตบช.
โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
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วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1.ข้อสอบร้อยละ85ของทุกกลุ่มสาระมี
คุณภาพ
2.การดาเนินการสอบวัดมีประสิทธิภาพ
ร้อยละ 90
3.การแปลผลการสอบวัดมีคุณภาพร้อยละ
95
4.หน่วยงานต่างๆสามารถนาข้อมูล
สารสนเทศการสอบวัดไปใช้ตามความต้อง
การร้อยละ 85

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิท์ างการเรียนทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้สูง (5)
3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล
3.1ตรวจสอบ ติดตามการดาเนินงาน
ตามแผนงานการวัดผลและประเมินผล
3.2ปรับปรุงแก้ไข การดาเนินงานทีย่ ังไม่
สมบูรณ์
3.3จัดทาเครื่องมือประเมินต่างๆ
3.4ประเมินผลการดาเนินงาน

4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา
4.1 สรุปผลการดาเนินงานตาม
เครื่องมือการติดตาม/ประเมินผล
แผนงาน
1.แบบสรุปการวิเคราะห์คุณภาพข้อสอบ 4.2จัดทารายงานผลการดาเนินงานของ
ของกลุ่มสาระ
หน่วยงาน
2.แบบประเมินการดาเนินการสอบวัด
4.3 นาผลการประเมินมาปรับปรุงและ
3.แบบรายงานและสรุปผลการเรียนของแต่ พัฒนาในปีการศึกษาต่อไป
ละกลุ่มสาระ
4.แบบประเมินความพึงพอใจในการ
ดาเนินการและให้บริการเอกสารงาน
ทะเบียน
5.แบบสรุปผลการทดสอบจากหน่วยงาน
ภายนอก
6.แบบสรุปผลการประเมินการอ่านคิด
วิเคราะห์และเขียน
7.แบบสรุปผลการประเมินสมรรถนะ
สาคัญ

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)
ตลอดปีการศึกษา

กลางภาคและ
ปลายภาคเรียน
กลางภาคและ
ปลายภาคเรียน
ปลายภาคเรียน
มี.ค.60

มี.ค. 60
เม.ย. 60
เม.ย. 60
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แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่ายหน่วยงาน
6.2.3 แผนงานหน่วยงาน งานวัดผลและประเมินผล ฝ่าย วิชาการ
แผนงาน
จานวนเงิน
ลาดับ
ประเภท
รายการ
ตาม
ที่
บาท ส.ต. งบประมาณ
มาตรฐาน
1. ค่าเอกสารการประเมินสมรรถนะสาคัญ,
1
5,500
ดาเนินการ
ประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน,
ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
2. ค่าจัดทาข้อสอบกลางภาค,ปลายภาคของ
1
40,000
ดาเนินการ
สถานศึกษา
3. จัดซื้อแบบทดสอบและกระดาษคาตอบปลาย
1
ภาค,แบบทดสอบการอ่านคิดวิเคราะห์ ของฝ่าย
100,000 ดาเนินการ
การศึกษา
4. จัดซื้อแบบพิมพ์เอกสารหลักฐานการเรียน(ปพ.1,
1
20,000
ดาเนินการ
ปพ.2 , ปพ.3 , ปพ.5)
รวมประมาณการค่าใช้จา่ ย
(หนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)
สรุปประเภทงบประมาณ
 ดาเนินการ 165,500 บาท  งบลงทุน..................บาท

165,500

-

 งบพัฒนา…….. บาท

ลงชื่อ..........................................................
(นางอรวรรณ ปิ่นเพ็ขร์)
ผู้เสนองาน
ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ.........................................................
(เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ)์
ผู้อานวยการ

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559
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แบบแสดงประมาณค่าใช้จ่ายงาน/กิจกรรม
7.2.3.1 งาน/กิจกรรม เอกสารการประเมินสมรรถนะสาคัญ , ประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์
และเขียน
แผนงานตามมาตรฐานที่ 1 234 5
แผนงานหน่วยงาน งานวัดผลและประเมินผล ฝ่าย วิชาการ
ประมาณการงบประมาณ
งบประมาณ
รายการ
ปี 2559
2560
2561
2562
รายรับ
-จากโรงเรียน
5,500
5,700
6,000
6,300
-อื่น ๆ
รวม
5,500
5,700
6,000
6,300
รายจ่าย
ค่าวัสดุ
-ค่ากระดาษ
2,000
2,100
2,200
2,300
-ค่าหมึกโรเนียว
2,000
2,100
2,700
2,800
ค่าใช้สอย
-ค่าถ่ายเอกสาร
1,500
1,700
1,700
1,800
รวม
5,500
5,700
6,000
6,300

ลงชื่อ..........................................................
(นางอรวรรณ ปิ่นเพ็ชร์)
ผู้เสนองาน

ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ.........................................................
(เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ)์
ผู้อานวยการ

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559
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แบบแสดงประมาณค่าใช้จ่ายงาน/กิจกรรม
7.2.3.2 งาน/กิจกรรม จัดทาข้อสอบกลางภาค,ปลายภาคของสถานศึกษา
ผนงานตามมาตรฐานที่ 1  2 3 4  5
แผนงานหน่วยงาน งานวัดผลและประเมินผล ฝ่าย วิชาการ
ประมาณการงบประมาณ
งบประมาณ
รายการ
ปี 2559
2560
2561
2562
รายรับ
-จากโรงเรียน
40,000
42,000
44,100
46,300
-อื่น ๆ
รวม
40,000
42,000
44,100
46,300
รายจ่าย
ค่าวัสดุ
-ค่ากระดาษ
25,000
26,000
27,300
28,500
-ค่าหมึกโรเนียว
13,000
13,900
14,600
15,300
-ค่าวัสดุสานักงาน
2,000
2,100
2,200
2,500
ค่าตอบแทน
ค่ายานพาหนะ
ค่าครุภัณฑ์
รวม

40,000

42,000

44,100

46,300

ลงชื่อ..........................................................
(นางอรวรรณ ปิ่นเพ็ชร์)
ผู้เสนองาน

ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ...................................... ...................
(เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ)์
ผู้อานวยการ

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559
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แบบแสดงประมาณค่าใช้จ่ายงาน/กิจกรรม
7.2.3.3 งาน/กิจกรรม จัดซื้อแบบทดสอบกระดาษคาตอบปลายภาค,แบบทดสอบการอ่าน
คิดวิเคราะห์ ของฝ่ายการศึกษา
แผนงานตามมาตรฐานที่ 1  2 3 4  5
แผนงานหน่วยงาน งานวัดผลและประเมินผล ฝ่าย วิชาการ
ประมาณการงบประมาณ
งบประมาณ
รายการ
ปี 2559
2560
2561
2562
รายรับ
-จากโรงเรียน
100,000 105,000 110,250
115,700
-อื่น ๆ
รวม
100,000 105,000 110,250
115,700
รายจ่าย
ค่าวัสดุ
-ค่าแบบทดสอบปลายภาค
84,000
88,000
92,400
97,000
-ค่าแบบทดสอบการอ่านคิดวิเคราะห์
15,000
15,700
16,400
17,100
-ค่าอุปกรณ์สานักงาน
500
700
800
900
ค่าใช้สอย
-ค่ารถ
500
600
650
700
ค่าตอบแทน
ค่ายานพาหนะ
ค่าครุภัณฑ์
รวม
100,000 105,000 110,250
115,700

ลงชื่อ..........................................................
(นางอรวรรณ ปิ่นเพ็ชร์)
ผู้เสนองาน

ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ.........................................................
(เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ)์
ผู้อานวยการ

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559
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แบบแสดงประมาณค่าใช้จ่ายงาน/กิจกรรม
7.2.3.4 งาน/กิจกรรม จัดซื้อเอกสารหลักฐานการเรียน
แผนงานตามมาตรฐานที่ 1  2 3 4  5
แผนงานหน่วยงาน งานวัดผลและประเมินผล ฝ่าย วิชาการ
งบประมาณปี
2559

รายการ
รายรับ
-จากโรงเรียน
-อื่น ๆ
รวม
รายจ่าย
ค่าวัสดุ
1)แบบรายงานผู้สาเร็จการศึกษาฯระดับประถมศึกษา(ปพ.3ป)
2)แบบรายงานผู้สาเร็จการศึกษาฯระดับมัธยมต้น(ปพ.3บ)
3)ระเบียนแสดงผลการเรียนระดับประถมศึกษา(ปพ.1ป)
4)ระเบียนแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(ปพ.1บ)
5)แบบบันทึกการพัฒนาคุณภาพนักเรียนประจารายวิชา (ปพ.5)
6)ประกาศนียบัตรผู้สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมต้น(ปพ.2บ)
ค่าพาหนะ
-ค่ารถ
ค่าตอบแทน
ค่าครุภัณฑ์
รวม

ประมาณการงบประมาณ
2560 2561
2562

20,000 21,500

22,600

23,700

20,000 21,500

22,600

23,700

500
550
400
450
800
850
500
550
12,400 18,100
400
450

600
500
900
600
18,900
500

650
550
1,000
650
19,650
550

550

600

650

20,000 21,500

22,600

23,700

500

ลงชื่อ..........................................................
(นางอรวรรณ ปิ่นเพ็ชร์)
ผู้เสนองาน
ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ.........................................................
(เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ)์
ผู้อานวยการ
แผนปฏิบัติการประจาปี 2559
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ลาดับที่ 4 แผนงานหน่วยงาน งานพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี
แผนงานตามโครงสร้าง
ฝ่ายวิชาการ
แผนงานตามมาตรฐาน
 แผนงานด้านคุณภาพผูเ้ รียน
 แผนงานด้านการจัดการศึกษา
 แผนงานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
 แผนงานด้านอัตลักษณ์ (จิตตาภิบาล)
 แผนงานด้านมาตรการส่งเสริม
ผู้รับผิดชอบ
นางวันดี พ่วงจาด
ตอบสนอง
พันธกิจที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 กลยุทธ์ที่ 1.2
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา EDBA : มาตรฐานที่ 7 ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ หลักที่ 7.4 ร่วม ประเด็นการพิจารณา/เกณฑ์ย่อยที่ หลัก..................ร่วม.......
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน : มาตรฐานที่...........ตัวบ่งชี้หลักที่............ร่วม.............
เกณฑ์ที่..................................................................................................
ระยะเวลา
วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย
กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)
วัตถุประสงค์
1. ขั้นวางแผน
1.เพื่อวิเคราะห์ความจาเป็นในการใช้สื่อ
1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
เม.ย. 59
และเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการ
1.2 ชี้แจงวัตถุประสงค์
สอนและการบริหารงานวิชาการ
1.3 วางแผนการจัดทาสื่อตามแผนการ
2.เพื่อส่งเสริมให้ครูผลิตและพัฒนาสื่อ
เรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ
และนวัตกรรมการเรียนการสอน
2. ขั้นดาเนินการ (ภาระงานประจา/ภาระ
3.เพื่อประสานความร่วมมือในการผลิต
งานร่วม/โครงการ)
จัดหาพัฒนาและใช้สื่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อจัดการเรียนการสอน
4.เพื่อประเมินผลการใช้สื่อและเทคโนโลยี
5.เพื่อสนับสนุนให้ครูใช้สื่อและเทคโนโลยี
ที่เหมาะสมผนวกกับการนาบริบทและภูมิ
ปัญญาของท้องถิ่นมา บูรณาการในการ
จัดการเรียนรู้(7.4)

เป้าหมายเชิงปริมาณ
1. ครูผู้สอน จานวน 65 คน
แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

2.1 ภาระงานประจา
1.ศึกษาวิเคราะห์ความจาเป็นในการใช้สื่อ
และเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอน
ในแต่ละกลุม่ สาระการเรียนรู้
2.ครูประสานความร่วมมือในการผลิตจัดหา
พัฒนาและใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อ
การจัดการเรียนการสอน
3.บันทึกผลการใช้สื่อและเทคโนโลยี
2.2 ภาระงานตาม ตบช.
1. ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่

เม,ย, 59

ตลอดปีการศึกษา

ตลอดปีการศึกษา

ตลอดปีการศึกษา
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ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
เหมาะสมผนวกกับการนาบริบทและภูมิ
ปัญญาของท้องถิ่นมา บูรณาการในการ
จัดการเรียนรู้ (7.4)
2.3 ภาระงานร่วม
2.4 งาน/กิจกรรม/โครงการ
1.กิจกรรมพัฒนาทักษะการผลิตสื่อ
การสอนอิเล็กทรอนิกส์ยุคใหม่
3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

3.1 ติดตาม/ตรวจสอบผลการดาเนินงาน
3.2 ประเมินผลการใช้สื่อและเทคโนโลยี

1.ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีในการจัดการ
เรียนการสอนและการบริหารงานวิชาการ
อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ครูผู้สอน ได้ผลิตและพัฒนาสื่อการเรียน
การสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
3. ครูผู้สอน ได้ประสานความร่วมมือใน
การผลิตจัดหาพัฒนาและใช้สื่อนวัตกรรม
และเทคโนโลยีเพื่อจัดการเรียนการสอน
อย่างมีประสิทธิภาพ

ตลอดปีการศึกษา

4. ครูผู้สอนได้รับการสนับสนุนให้ใช้สื่อ
และเทคโนโลยีที่ท้องถิ่นเหมาะสมโดยนา
บริบทแห่งภูมิปญ
ั ญาของมาบูรณาการ
ในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ

4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา

1.ครูผู้สอน ร้อยละ 85 ได้วิเคราะห์ความ 4.1 สรุปผลการใช้สื่อและเทคโนโลยี
จาเป็นในการใช้สื่อและเทคโนโลยีเพื่อการ 4.2 นาผลการการใช้สื่อมาปรับปรุงและ
จัดการเรียนการสอนและการบริหารงาน พัฒนาเพื่อพัฒนางานในปีการศึกษาต่อไป
แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

ก.พ.60

โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
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กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)

วิชาการ
2. ครูผู้สอน ร้อยละ 85 ผลิตและพัฒนา
เสื่อการเรียนการสอน
3. ครูผู้สอน ร้อยละ 85 มีการประสาน
ความร่วมมือในการผลิตจัดหาพัฒนาและ
ใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อจัดการ
เรียนการสอน
4. ครูผู้สอน ร้อยละ 85 มีการประเมินผล
การใช้สื่อและเทคโนโลยี
5. ครูผู้สอน ร้อยละ 85 ได้รับการ
สนับสนุนให้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่
เหมาะสมผนวกกับการนาบริบท
แห่งภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการใน
การจัดการเรียนรู้
เครื่องมือการติดตาม/ประเมินผล
1.แบบสารวจความต้องการในการใช้สื่อ
และเทคโนโลยี
2.แบบประเมินการใช้สื่อและเทคโนโลยี
3.แบบประเมินการออกแบบและการ
จัดการเรียนรู้

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
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แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่ายหน่วยงาน
6.1.1 แผนงานหน่วยงาน งานพัฒนาสื่อนวัตกรรม
ฝ่าย วิชาการ
ลาดับ
ที่
1.

รายการ
กิจกรรมพัฒนาทักษะการผลิตสื่อการสอน
อิเล็กทรอนิกส์ยุคใหม่

แผนงาน
ตาม
มาตรฐาน
2

รวมประมาณการค่าใช้จา่ ย
(หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
สรุปประเภทงบประมาณ
 ดาเนินการ.....................บาท งบลงทุน..................บาท

จานวนเงิน

ประเภท
ส.ต. งบประมาณ

บาท
10,000

-

10,000

-

 งบพัฒนา 10,000บาท

ลงชื่อ..........................................................
(นางวันดี พ่วงจาด)
ผู้เสนองาน

ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ................... ......................................
(เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ)์
ผู้อานวยการ

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559
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แบบแสดงประมาณค่าใช้จ่ายงาน/กิจกรรม
7.2.4.1 งาน/กิจกรรม พัฒนาทักษะการผลิตสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ยุคใหม่
แผนงานตามมาตรฐานที่ 1  2 3 4  5
แผนงานหน่วยงาน งานพัฒนาสื่อนวัตกรรม ฝ่าย วิชาการ
ประมาณการงบประมาณ
งบประมาณ
รายการ
ปี 2559
2560
2561
2562
รายรับ
-จากสถานศึกษา
10,000
11,000
12,000
12,500
-อื่น ๆ
รวม
10,000
11,000
12,000
12,500
รายจ่าย
ค่าวัสดุ
- ค่าซีดีรอม
8,500
9000
9700
10000
-ค่ากระดาษ
300
550
600
650
ค่าใช้สอย
-ค่าหมึกพิมพ์
500
600
700
750
-ค่าใบประกาศ
400
500
600
650
ค่าพาหนะ
-ค่ารถ
300
350
400
450
รวม
10,000
11,000
12,000
12,500
ลงชื่อ............................... ...........................
(นางวันดี พ่วงจาด)
ผู้เสนองาน

ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ...................................................... ...
(เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ)์
ผู้อานวยการ

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559
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ลาดับที่ 5 แผนงานหน่วยงาน งานนิเทศการสอน
แผนงานตามโครงสร้าง
ฝ่ายวิชาการ
แผนงานตามมาตรฐาน
 แผนงานด้านคุณภาพผูเ้ รียน
 แผนงานด้านการจัดการศึกษา
 แผนงานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
 แผนงานด้านอัตลักษณ์ (จิตตาภิบาล)
 แผนงานด้านมาตรการส่งเสริม
ผู้รับผิดชอบ
นางสาวจีรนันท์
เทียนประเสริฐ
ตอบสนอง
พันธกิจที…
่ … ยุทธศาสตร์ที่……… กลยุทธ์ท…
ี่ ……
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา EDBA : มาตรฐานที่ 7,10 ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ หลักที่7.2,7.3,7.510.5ร่วมประเด็นการพิจารณา/เกณฑ์ย่อยที่ หลัก7.3.1,(ข้อ1-2)ร่วม...................
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน : มาตรฐานที่.........ตัวบ่งชี้หลักที่.........ร่วม...................
เกณฑ์ที่.............................................................................
ระยะเวลา
วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย
กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)
วัตถุประสงค์
1. ขั้นวางแผน
1. เพื่อรู้สภาพ ปัญหา และความต้องการ 1.1 แต่งตั้งกรรมการนิเทศภายใน
พ.ค.59
การนิเทศ
1.2 ประชุมคณะกรรมการนิเทศภายใน
เดือนละ 1 ครั้ง
2. เพื่อนาข้อมูลสารวจมาวางแผนการ
1.3 ประชุมชี้แจงการดาเนินการนิเทศภายใน
พ.ค.59
นิเทศและดาเนินการนิเทศ
3. เพื่อนาผลประเมินการนิเทศมาปรับปรุง 2. ขั้นดาเนินการ (ภาระงานประจา/ภาระ
งานร่วม/โครงการ)
การนิเทศ
2.1 ภาระงานประจา
4. เพื่อให้ครูมีการวิเคราะห์ผเู้ รียนเป็น
รายบุคคลและใช้ ข้อมูลในการวางแผนการ 1.ศึกษาสภาพ ปัญหา และความต้องการ
พ.ค.59
จัดการเรียนรูเ้ พื่อพัฒนาศักยภาพของ
การนิเทศ
ผู้เรียน
2.วางแผนการนิเทศ
พ.ค.59
5. เพื่อให้ครูออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ 1)จัดทาคาสั่งการนิเทศและมอบหมายงาน
ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล
นิเทศ
พ.ค.59
และพัฒนาการทางสติปัญญา
2)จัดทาตารางปฏิบตั ิงานนิเทศ
พ.ค.59
3)จัดทาเอกสารทีเ่ กี่ยวข้องกับการนิเทศ
พ.ค.59
6. เพื่อให้ครูมีการวัดและประเมินผลที่
ภาคเรียนละ 2 ครั้ง
มุ่งเน้นการการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 3.ดาเนินการนิเทศตามแผนการนิเทศ
1)จัดอบรมตามความต้องการการนิเทศ
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย
7. เพื่อให้สถานศึกษามีการนิเทศภายใน 2)ตรวจเอกสารที่เกีย่ วข้องกับการจัดการเรียน
แผนปฏิบัติการประจาปี 2559
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วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย
กากับติดตามตรวจสอบ และนาผลไป
ปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างสม่าเสมอ
เป้าหมายเชิงปริมาณ
1.ครูจานวน 65 คน
2.การนิเทศภายในสถานศึกษา
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1.ปัญหาและความต้องการนิเทศได้รบั
การวางแผนและสู่การแก้ไขและพัฒนา
2.แผนการนิเทศมีการดาเนินการอย่างมี
ประสิทธิภาพ
3.ผลประเมินการนิเทศได้รับการปรับปรุง
แก้ไขและพัฒนา
4.ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล
และใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการ
เรียนรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
5.ครูออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่
ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล
และ พัฒนาการทางสติปญ
ั ญา
6.ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธกี ารที่
หลากหลาย
7. สถานศึกษามีการนิเทศภายใน กากับ
ติดตามตรวจสอบ และนาผลไปปรับปรุง
การเรียนการสอนอย่างสม่าเสมอ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ปัญหาและความต้องการนิเทศจานวน
ร้อยละ 85 ได้รับการวางแผนและสู่การ
แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
การสอน
3)สังเกตการสอน
4)ประชุมครูเพื่อให้การแนะนา
4.ประเมินผลการนิเทศ
2.2 ภาระงานตาม ตบช.
1. ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็น
รายบุคคลและใช้ข้อมูลในการวางแผนการ
จัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
1)การวิเคราะห์ผเู้ รียนเป็นรายบุคคล
2)การใช้ข้อมูลผูเ้ รียนวางแผนการจัดการ
เรียนรู้ (7.2)
3)การส่งต่อข้อมูลสารสนเทศผู้เรียน
2.ครูออกแบบและจัดการเรียนรู้
ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและ
พัฒนาการทางสติปัญญา (7.3)

ตลอดปีการศึกษา

ครูออกแบบและจัดการเรียนรู้
1)การออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
2)การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการ
จัดการเรียนรู้
3. ครูมีการวัดและประเมินผลที่
มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย (7.5)
1)ครูพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการ
เรียนที่มีคุณภาพตามหลักการวัดและ
ประเมินผลสอดคล้องกับทุกมาตรฐานและ
ตัวชี้วัดตามกิจกรรมการจัดการเรียนรู้พร้อม
ทั้งจัดเก็บเครื่องมืออย่างเป็นระบบ
โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
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วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย
แก้ไขและพัฒนา
2. แผนการนิเทศจานวนร้อยละ 85 มีการ
ดาเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ
3. ผลประเมินการนิเทศจานวนร้อยละ 90
ได้รับการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนา
4. ครูร้อยละ 85 มีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็น
รายบุคคลและ ใช้ข้อมูลในการวางแผนการ
จัดการเรียนรูเ้ พื่อพัฒนาศักยภาพของ
ผู้เรียน
5.ครูร้อยละ 85 ออกแบบและจัดการ
เรียนรูท้ ี่ตอบสนองความแตกต่างระหว่าง
บุคคลและพัฒนาการทางสติปญ
ั ญา
6. ครูร้อยละ 85 มีการวัดและประเมินผล
ที่มุ่งเน้นการ พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย
7. ครูร้อยละ95 ได้รับการนิเทศภายใน
กากับ ติดตาม ตรวจสอบ และนาผลไป
ปรับปรุงการสอนอย่างสม่าเสมอ
เครื่องมือการติดตาม/ประเมินผล
1. แบบบันทึกการนิเทศรายบุคคล
2. แผนการจัดการเรียนรู้

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
2)วัดและประเมินผลพัฒนาการของผูเ้ รียน
ด้วยวิธีการและเครื่องมือทีห่ ลากหลายและ
ตัดสินผลการเรียนรู้โดยพิจารณาคะแนน
พัฒนาการ
4. นิเทศภายใน กากับติดตาม
ตรวจสอบ และนาผลไปปรับปรุงการเรียนการ
สอนอย่างสม่าเสมอ (10.5)
1)แผนการนิเทศที่มุ่งส่งเสริมการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอน(ระบุประเด็นจุดเน้น
รูปแบบปฏิทินและทีมนิเทศที่ชดั เจน)
2)การดาเนินการนิเทศติดตามการใช้หลักสูตร
เป็นไปตามเกณฑ์
3)การประเมินสรุปผลและรายงานผลการ
นิเทศทุกภาคเรียน
4)การใช้ผลการนิเทศการติดตามตรวจสอบ
มาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ของครูทกุ กลุ่ม
สาระ
2.3 ภาระงานร่วม
2.4 งาน/โครงการ/กิจกรรม
3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล
3.1 ตรวจสอบ ติดตามการดาเนินงานตาม
แผน
3.2 ปรับปรุง แก้ไข การดาเนินงานที่ยังไม่
สมบูรณ์
3.3 ประเมินผลการนิเทศ

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

มิ.ย. – ส.ค. 59
ธ.ค.59-ก.พ.60
มิ.ย. – ส.ค. 59
ธ.ค.59-ก.พ.60
มี.ค.60

โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา

290

วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา
4.1 สรุปผลการนิเทศรายบุคคลและภาพรวม
4.2 จัดทารายงานผลการดาเนินงานของ
หน่วยงาน
4.3 นาผลการประเมินมาปรับปรุงและ
พัฒนาในปีการศึกษาต่อไป

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

เม.ย. 60
เม.ย. 60
พ.ค. 60

โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
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แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่ายหน่วยงาน
6.2.5 แผนงานหน่วยงาน งานนิเทศการสอน ฝ่ายวิชาการ
แผนงาน
จานวนเงิน
ลาดับ
ประเภท
รายการ
ตาม
ที่
บาท ส.ต. งบประมาณ
มาตรฐาน
1. นิเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้
2
2,000 ดาเนินการ

รวมประมาณการค่าใช้จา่ ย
(สองพันบาทถ้วน)
สรุปประเภทงบประมาณ
 ดาเนินการ 2,000 บาท

 งบลงทุน..................บาท

2,000

-

 งบพัฒนา................บาท

ลงชื่อ..........................................................
(นางสาวจีรนันท์ เทียนประเสริฐ)
ผู้เสนองาน

ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ.........................................................
(เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ)์
ผู้อานวยการ

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
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แบบแสดงประมาณค่าใช้จ่ายงาน/กิจกรรม
7.2.5.1 งาน/กิจกรรม นิเทศกลุม่ สารการเรียนรู้
แผนงานตามมาตรฐานที่ 1 234 5
แผนงานหน่วยงาน งานนิเทศการสอน ฝ่าย วิชาการ
ประมาณการงบประมาณ
งบประมาณ
รายการ
ปี 2559
2560
2561
2562
รายรับ
-จากสถานศึกษา
2,000
2,150
2,300
2,500
-อื่น ๆ
รวม
2,000
2,150
2,300
2,500
รายจ่าย
ค่าวัสดุ
-ค่ากระดาษ
800
900
1.000
1,100
ค่าใช้สอย
-ค่าถ่ายเอกสาร
400
420
430
450
-ค่าเย็บเล่ม
500
520
550
600
ค่าพาหนะ
-ค่ารถ
300
310
320
350
ค่าครุภัณฑ์
รวม

2,000

2,150

2,300

2,500

ลงชื่อ..........................................................
(นางสาวจีรนันท์ เทียนประเสริฐ)
ผู้เสนองาน

ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ.........................................................
(เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ)์
ผู้อานวยการ

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
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ลาดับที่ 6 แผนงานหน่วยงาน งานวิจัยและพัฒนา
แผนงานตามโครงสร้าง
ฝ่ายวิชาการ
แผนงานตามมาตรฐาน
 แผนงานด้านคุณภาพผูเ้ รียน
 แผนงานด้านการจัดการศึกษา
 แผนงานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
 แผนงานด้านอัตลักษณ์ (จิตตาภิบาล)
 แผนงานด้านมาตรการส่งเสริม
ผู้รับผิดชอบ
นางบุญสม ไพศาลพานิช
ตอบสนอง
พันธกิจที…
่ …… ยุทธศาสตร์ท…
ี่ …..… กลยุทธ์ที่………
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา EDBA : มาตรฐานที่ 7 ตัวบ่งชี/้ เกณฑ์ หลักที่ 7.7 ร่วม ประเด็นการพิจารณา/เกณฑ์ย่อยที่ หลัก 7.7.1 ร่วม.............
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน : มาตรฐานที่...........ตัวบ่งชี้หลักที่............ร่วม...................
เกณฑ์ที่........................................................................................................
ระยะเวลา
วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย
กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)
วัตถุประสงค์
1. ขั้นวางแผน
1. เพื่อให้ครูรู้นโยบายเกี่ยวกับการวิจัยของ 1.1 ประชาสัมพันธ์ให้ครูเห็นความสาคัญ
มิ.ย.59
โรงเรียน
ของการวิจัยในชัน้ เรียน
2.เพื่อให้มีผลงานวิจัยของโรงเรียน
1.2วางแผนการทาวิจัยในชั้นเรียน
มิ.ย.59
3. เพื่อให้ผลงานวิจัยของบุคลากรและของ
2. ขั้นดาเนินการ (ภาระงานประจา/ภาระ
โรงเรียนได้รับการเผยแพร่
งานร่วม/โครงการ)
4. เพื่อให้ครูมีการศึกษา วิจัยและ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตน
2.1 ภาระงานประจา
รับผิดชอบและใช้ผลในการปรับการสอน
1.งานวิจัยในชัน้ เรียน
1) วางเค้าโครงงานวิจยั
30 มิ.ย.59
เป้าหมายเชิงปริมาณ
2) ศึกษาความเป็นมาและความสาคัญ
29 ก.ค.59
1.ผลงานการวิจัยในชัน้ เรียนจานวน
ของปัญหา
65ผลงาน
3) ศึกษาเอกสารทีเกีย่ วข้องกับงานวิจัย
31 ส.ค.59
2.ผลงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่จานวน.
4) วิธีดาเนินการวิจัยโดยใช้เครื่องมือที่
20 ก.ย.59
50 ผลงาน
สร้างขึ้น
5) เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล
พ.ย. – ธ.ค.59
และบันทึกผลการวิเคราะห์ข้อมูล
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
6) สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล
31 ม.ค.60
1. ครูรับทราบนโยบายเกี่ยวกับการวิจยั
2. เผยแพร่ผลงานการวิจัยในชั้นเรียนสู่
แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
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วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย
ของโรงเรียนอยู่ในระดับดี
2. ครูมีผลงานวิจัยในชั้นเรียนที่มี
ประสิทธิภาพ
3. ผลงานวิจัยของครูได้รับการเผยแพร่
อย่างมีระบบ
4.ครูนาผลการศึกษาวิจยั มาพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ภายนอก
2.2 ภาระงานตาม ตบช.
1. ครูมีการศึกษาวิจัยและ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตน
รับผิดชอบและใช้ผลในปรับการสอน (7.7)
2.3 ภาระร่วม
2.4 งาน/โครงการ/กิจกรรม
-

ตลอดปีการศึกษา

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ครูร้อยละ 95 รับทราบนโยบายเกีย่ วกับ
การวิจัยของโรงเรียน
2. ครูผู้สอนร้อยละ 90 มีผลงานวิจัยใน
ชั้นเรียน
3. ผลงานวิจัยของครู ร้อยละ 80
ได้รับการเผยแพร่อย่างเป็นระบบ
3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล
4.ครูร้อยละ 80 นาผลการศึกษาวิจัยมา
พัฒนาการเรียนรู้
3.1 ตรวจสอบติดตามการทาวิจัยในชั้นเรียน
3.2 ปรับปรุงแก้ไขงานวิจัยทีย่ ังไม่สมบูรณ์
เครื่องมือการติดตาม/ประเมินผล
3.3 ประเมินผลการทาวิจัย
1. แบบบันทึกผลงานวิจยั ของครู
2. แบบสรุปผลงานการวิจัยของครู
4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา
4.1 สรุปผลงานวิจัยรายบุคคลและภาพรวม
4.2 จัดทารายงานผลการวิจัย
4.3 นาผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนา
ในปีการศึกษาต่อไป

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

ก.พ.60
ก.พ.60
มี.ค.60

มี.ค.60
มี.ค.60
มี.ค.60
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แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่ายหน่วยงาน
6.2.6 แผนงานหน่วยงาน งานวิจัยและพัฒนา ฝ่าย วิชาการ
จานวนเงิน
ลาดับ
แผนงานตาม
ประเภท
รายการ
ที่
มาตรฐาน
บาท ส.ต. งบประมาณ
1. วิจัยในชัน้ เรียน
2
5,000 - ดาเนินการ

รวมประมาณการค่าใช้จา่ ย
(ห้าพันบาทถ้วน)
สรุปประเภทงบประมาณ
 ดาเนินการ 5,000 บาท

 งบลงทุน..................บาท

5,000

-

 งบพัฒนา................บาท

ลงชื่อ..........................................................
(นางบุญสม ไพศาลพานิช)
ผู้เสนองาน
ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ.........................................................
(เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ)์
ผู้อานวยการ

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559
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แบบแสดงประมาณค่าใช้จ่ายงาน/กิจกรรม
7.2.6.1 งาน/กิจกรรม วิจยั ในชั้นเรียน
แผนงานตามมาตรฐานที่ 1 234 5
แผนงานหน่วยงาน งานวิจัยและพัฒนา ฝ่าย วิชาการ
ประมาณการงบประมาณ
งบประมาณ
รายการ
ปี 2559
2560
2561
2562
รายรับ
-จากสถานศึกษา
5,000
5,300
5,600
5,900
-อื่น ๆ
รวม
5,000
5,300
5,600
5,900
รายจ่าย
ค่าวัสดุ
1,000
1,050
1,100
1,500
-ค่ากระดาษ
ค่าใช้สอย
-ค่าถ่ายเอกสาร
-ค่าเย็บเล่ม
ค่าพาหนะ
-ค่ารถ
รวม

1,000
2,500

1,050
2,600

1,100
2,700

1,500
3,000

500

600

700

900

5,000

5,300

5,600

5,900

ลงชื่อ..........................................................
(นางบุญสม ไพศาลพานิช)
ผู้เสนองาน
ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ.........................................................
(เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ)์
ผู้อานวยการ

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559
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ลาดับที่ 7 แผนงานหน่วยงาน งานห้องสมุด
แผนงานตามโครงสร้าง
ฝ่ายวิชาการ
แผนงานตามมาตรฐาน
 แผนงานด้านคุณภาพผู้เรียน
 แผนงานด้านการจัดการศึกษา
 แผนงานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
 แผนงานด้านอัตลักษณ์ (จิตตาภิบาล)
 แผนงานด้านมาตรการส่งเสริม
ผู้รับผิดชอบ
นางสาวกิตติยา สัตยวณิช
ตอบสนอง
พันธกิจที…
่ …… ยุทธศาสตร์ท…
ี่ ……… กลยุทธ์ที่…………
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา EDBA : มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ หลักที่ 3.1 ร่วม........
ประเด็นการพิจารณา/เกณฑ์ย่อยที่ หลัก.............ร่วม........................
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน : มาตรฐานที่..........ตัวบ่งชี้หลักที่..........ร่วม......................
เกณฑ์ที่.............................................................................
ระยะเวลา
วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย
กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)
วัตถุประสงค์
1. ขั้นวางแผน
1. เพื่อจัดทาปฏิทนิ ปฏิบัติงาน และคู่มือใน 1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการห้องสมุด
เม.ย.59
การปฏิบัติงาน
1.2 ประชุมคณะกรรมการห้องสมุด
เม.ย.59
2. เพื่อจัดปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุดและให้ 1.3 ประชุมชี้แจงการดาเนินงานห้องสมุด
พ.ค.59
ความรู้เบื้องต้นในการใช้ห้องสมุดแก่
1.4 ปฏิบัติงานตามแผนงาน
นักเรียน
3. เพื่อจัดทาตารางการใช้ห้องสมุดในการ 2. ขั้นดาเนินการ (ภาระงานประจา/ภาระ
งานร่วม/โครงการ)
เรียนการสอน
4. เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่
2.1 ภาระงานประจา
หลากหลายให้กบั ผู้เรียน
1.จัดทาปฏิทินปฏิบัติงาน และคู่มือในการ
เม.ย.59
5. เพื่อบารุงรักษาวัสดุสารนิเทศให้อยู่ใน ปฏิบัติงาน
สภาพที่พร้อมให้บริการอยูเ่ สมอ
2.จัดปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด เพื่อให้
มิ.ย.59
6.เพื่อให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่านและ
ความรู้เบื้องต้นในการใช้ห้องสมุดแก่นักเรียน
แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด
3.มีการจัดทาตารางการใช้ห้องสมุดเพื่อ
พ.ค.59
แหล่งเรียนรู้และสื่อต่าง ๆ รอบตัว (3.1)
การเรียนการสอน
4. จัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ
ปลายภาคเรียน
5. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สาหรับงานเทคนิค
พ.ค.59
เป้าหมายเชิงปริมาณ
6. จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่
ตลอดปีการศึกษา
1. แผนงานการใช้และพัฒนาห้องสมุด
หลากหลายเพื่อส่งเสริมการอ่านของผู้เรียน
แผนปฏิบัติการประจาปี 2559
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กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

จานวน 1 แผน
2. ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด 1ครั้ง/ปี
การศึกษา
3. นักเรียนจานวน 30 ห้องเรียน ใช้
ห้องสมุดเพื่อการเรียนการสอน
4. นักเรียนจานวน 1,070คน เข้าร่วม
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
5. การบารุงรักษาหนังสือเทอมละ 1 ครั้ง

7.จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่าน
8.บารุงรักษาวัสดุสารนิเทศให้อยู่ใน
สภาพที่พร้อมให้บริการอยูเ่ สมอ
2.2 ภาระงานตาม ตบช.
1. จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้
ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้
ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และสื่อ
ต่างๆ รอบตัว (3.1)
1)อ่านหนังสือบทความหรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1. แผนงานการใช้ห้องสมุดได้รับการ
ทุกทีเ่ มื่อมีเวลาและโอกาส
พัฒนาและนาไปใช้อย่างมีคณ
ุ ภาพ
2)ยืมหนังสือสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือ
2. ห้องสมุดดาเนินการปฐมนิเทศการใช้
สิ่งพิมพ์จากห้องสมุดหรือแหล่งเรียนรู้ไปอ่าน
ห้องสมุดให้กับนักเรียนอย่างมี
เพิ่มเติม
ประสิทธิภาพ
3)สืบเสาะหาความรูท้ ี่ผู้เรียนริเริ่ม
3. ครูใช้ห้องสมุดเพื่อการเรียนการสอน
ด้วยตนเองตามความสนใจ
4. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการ
4)ค้นหาความรูจ้ ากห้องสมุด
อ่านตามความสนใจ
แหล่งเรียนรู้หรือสื่อต่างๆ
5. ห้องสมุดมีการบารุงรักษาวัสดุสารนิเทศ 2.3 ภาระงานร่วม
6.นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน และแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่ง 2.4 งาน/โครงการ/กิจกรรม
เรียนรูแ้ ละสื่อต่าง ๆ รอบตัว
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. แผนงานการใช้และการพัฒนาห้องสมุด
ถูกนาไปใช้ร้อยละ 100
2. นักเรียนได้รับการปฐมนิเทศการใช้
ห้องสมุดร้อยละ 100
3. ครูใช้ห้องสมุดเพื่อการเรียนการสอน
ร้อยละ 81
4. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรส่งเสริมการอ่าน
แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล
3.1 ตรวจสอบการดาเนินงานตามแผน
3.2 ปรับปรุง แก้ไข การดาเนินงานที่ยังไม่
สมบูรณ์
3.3 จัดทาเครื่องมือประเมินต่าง ๆ
3.4 ประเมินผลการจัดกิจกรรม
4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา
4.1สรุปผลการดาเนินงาน/ กิจกรรมต่าง ๆ

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)
มิ.ย. 59
ปลายภาคเรียน

ตลอดปีการศึกษา

ปลายภาคเรียน
ปลายภาคเรียน
ปลายภาคเรียน
สิ้นสุดโครงการ
มี.ค.60
เม.ย. 60
เม.ย.60

โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา

299

วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)

ที่ห้องสมุดจัดขึ้น ร้อยละ 81
ของห้องสมุด
5. ห้องสมุดบารุงรักษาวัสดุสารนิเทศ
4.2 จัดทารายงานผลการดาเนินงานของ
ร้อยละ 81
ห้องสมุดในภาพรวม
6.นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน และแสวงหา 4.3 นาผลการประเมินมาปรับปรุงและ
ความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด
พัฒนางานในปีการศึกษาต่อไป
แหล่งเรียนรู้และสื่อต่างๆรอบตัวร้อยละ 81
เครื่องมือการติดตาม/ประเมินผล
1.แบบประเมินผลการดาเนินงาน
2. แบบบันทึกการใช้ห้องสมุด
3. สถิติต่าง ๆ ของห้องสมุด
4. แบบประเมินความพึงพอใจ

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559
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6.2.7 แผนงานหน่วยงาน งานห้องสมุด
ฝ่าย วิชาการ
แผนงาน จานวนเงิน
ลาดับ
รายการ
ตาม
ที่
บาท
ส.ต.
มาตรฐาน
1. กิจกรรมปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด
1
1,000
2. กิจกรรมจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ
160,000
3. กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
18,000
รวมประมาณการค่าใช้จา่ ย
179,000
(หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

สรุปประเภทงบประมาณ
 ดาเนินการ 1,000 บาท

 งบลงทุน 160,000 บาท

ประเภท
งบประมาณ
ดาเนินการ
ลงทุน
พัฒนา

 งบพัฒนา 18,000 บาท

ลงชื่อ..........................................................
(นางสาวกิตติยา สัตยวณิช)
ผู้เสนองาน
ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ.........................................................
(เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ)์
ผู้อานวยการ

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา

301

แบบแสดงประมาณค่าใช้จ่ายงาน/กิจกรรม
7.2.7.1 งาน/กิจกรรม ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด
แผนงานตามมาตรฐานที่ 1  2 3 4  5
แผนงานหน่วยงาน งานห้องสมุด
ฝ่าย วิชาการ
ประมาณการงบประมาณ
งบประมาณ
รายการ
ปี 2559
2560
2561
2562
รายรับ
-จากสถานศึกษา
1,000
1,100
1,200
1,300
-อื่น ๆ
รวม
1,000
1,100
1,200
1,300
รายจ่าย
ค่าวัสดุ
-ค่ากระดาษ
300
350
400
450
-ค่าหมึกพิมพ์
700
750
800
850
รวม

1,000

1,100

1,200

1,300

ลงชื่อ..........................................................
(นางสาวกิตติยา สัตยวณิช)
ผู้เสนองาน
ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ.........................................................
(เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ)์
ผู้อานวยการ

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559
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7.2.7.2 งาน/กิจกรรม จัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ
แผนงานตามมาตรฐานที่ 1  2 3 4  5
แผนงานหน่วยงาน งานห้องสมุด
ฝ่าย วิชาการ
ประมาณการงบประมาณ
งบประมาณ
รายการ
ปี 2559
2560
2561
2562
รายรับ
160,000 168,000
176,400
185,220
-จากสถานศึกษา
-อื่น ๆ
รวม
160,000 168,000
176,400
185,220
รายจ่าย
ค่าวัสดุ
- ค่าหนังสือ
145,000 152,750
160,500
168,890
- ค่าสมาชิกวารสาร
6,000
6,100
6,200
6,300
- พลาสติกสาหรับห่อปก
3,000
3,100
3,200
3,300
- กาวลาเท็กซ์
300
320
340
350
- สกอตเทปใส ขนาด 1 นิ้ว
500
520
540
550
- สกอตเทปใส ขนาด 2 นิ้ว
500
520
540
550
- ด้ายสาหรับเย็บหนังสือ
300
320
340
350
- สติกเกอร์สาหรับติดสันหนังสือ
500
520
540
550
- ใบคัตเตอร์
300
350
400
450
- เทปผ้าติดสันหนังสือ
500
520
540
550
- ลูกแม็กซ์ No.10
400
420
440
450
- กรรไกร
200
210
220
230
- หมึกพิมพ์
1,200
1,250
1,300
1,400
ค่าพาหนะ
-ค่ารถ
1,000
1,100
1,200
1,300
รวม
160,000 168,000
176,400
185,220
ลงชื่อ..........................................................
(นางสาวกิตติยา สัตยวณิช)
ผู้เสนองาน ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ.........................................................
(เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ)์
ผู้อานวยการ
แผนปฏิบัติการประจาปี 2559
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7.2.7.3 งาน/กิจกรรม ส่งเสริมการอ่าน
แผนงานตามมาตรฐานที่ 1  2 3 4  5
แผนงานหน่วยงาน งานห้องสมุด ฝ่ายวิชาการ
ประมาณการงบประมาณ
งบประมาณ
รายการ
ปี 2559
2560
2561
2562
รายรับ
-จากสถานศึกษา
18,000
19,000
20,000
2,1000
-อื่น ๆ
รวม
18,000
19,000
20,000
2,1000
รายจ่าย
ค่าวัสดุ
- กระดาษโปสเตอร์
500
520
540
560
- กระดาษโปสเตอร์แข็ง
500
520
540
560
- เทปกาว 2 หน้าบาง 1 ซม
300
320
340
360
- เทปกาว 2 หน้าบาง 1/2 ซม
300
320
340
350
- เทปโฟมหนา 3m
300
320
340
350
- การะดาษ A4/ สี
1,000
1,050
1,100
1,150
- เทปกาว 2 หน้าบาง 1 ซม
400
420
440
450
- เทปกาว 2 หน้าบาง 1/2 ซม
300
320
340
350
- เทปโฟมหนา 3m
300
320
340
350
- การะดาษ A4/ สี
200
210
300
400
- กาว UHU
300
320
340
350
- ของรางวัล
6,000
6,200
6,300
6,400
- ลูกแม็กซ์No.10
300
320
340
350
- ฟิวเจอร์บอร์ด
300
320
340
350
- โฟมอัด
300
320
340
350
- ริบบิ้น
1,500
1,550
1,600
1,650
- หมึกพิมพ์
1,200
1,250
1,300
1,350
- เชือกปอ
200
230
240
280
- ปากกาหัวตัด
200
230
240
280
- พลาสติกสาหรับเคลือบงาน
500
500
560
580
-สติกเกอร์ตัดตัวอักษร
800
850
900
1,000
แผนปฏิบัติการประจาปี 2559
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งบประมาณ
ปี 2559
1,000
400
300
300

รายการ
-กระดาษพริสมา
-กระดาษ 100 ปอนด์
-ไส้ปืนกาว
-ปืนกาว
ค่าพาหนะ
-ค่ารถ
รวม

300
18,000

ประมาณการงบประมาณ
2560
2561
2562
1,100
1,200
1,300
450
500
580
320
340
350
320
340
350
400
19,000

500
20,000

600
2,1000

ลงชื่อ..........................................................
(นางสาวกิตติยา สัตยวณิช)
ผู้เสนองาน
ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ.........................................................
(เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ)์
ผู้อานวยการ
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ตารางที่ 4.3 สรุปรายรับ-รายจ่ายตามแผนงานหน่วยงาน ปีการศึกษา 2559
ฝ่าย กิจการนักเรียน
ที่

แผนงานหน่วยงาน

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

งานด้านระเบียบวินัย
กิจกรรมสวัสดีคณ
ุ ครู
กิจกรรมจัดระเบียบแถว
กิจกรรมเข้าคิวสร้างวินัย
กิจกรรมปฐมนิเทศ
กิจกรรมตอนเช้าที่หน้าเสาธง
กิจกรรมสร้างวินัยในการมาเรียน
โครงการ Grow to know
-กิจกรรมคัดกรองนักเรียน
-กิจกรรมแก้ปญ
ั หาความเสีย่ ง
-กิจกรรมสร้างนิสัยห่างไกลความ
เสี่ยง
2 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2.1 กิจกรรมแนะแนว
2.2 กิจกรรมโลกกว้างทางการศึกษา
2.3 กิจกรรมวันสาคัญทางลูกเสือ
2.4 กิจกรรมชุมนุม
2.5 กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย
และสภานักเรียน
กิจกรรมทาเนียบคนเก่ง
2.6 โครงการสร้างเสริมทักษะชีวติ แก่
ผู้เรียน
-กิจกรรม Dancing Team
-กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ
-กิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี
2.7 โครงการสร้างเสริมศักยภาพ

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

แผนงาน
ตาม
มาตรฐาน

สรุปรายรับ
จากสถาน จากที่
ศึกษา
อื่น

รวม

สรุป
รายจ่าย

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

4,000
4,000
3,500
3,500
4,500
3,000

4,000
4,000
3,500
3,500
4,500
3,000

4,000
4,000
3,500
3,500
4,500
3,000

3,000
10,000
30,000

3,000
10,000
30,000

3,000
10,000
30,000

1
1
1
1
1

7,000
5,000
9,000
5,500
8,500

7,000
5,000
9,000
5,500
8,500

7,000
5,000
9,000
5,500
8,500

1
1

5,500

5,500

5,500

1
1
1

5,000

7,000
125,000
875,000

7,000
125,000
875,000

2,000
125,000
875,000

1
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ผู้เรียนด้านสุนทรียภาพ
-กิจกรรมสร้างสรรค์งานดนตรี
-กิจกรรมส่งเสริมทักษะด้าน
นาฏศิลป์
-กิจกรรมฝึกฝนคนเก่ง
ด้านศิลปะ
3 งานสวัสดิภาพผู้เรียน
3.1 กิจกรรมลูกเสือสวัสดิการ
3.2 กิจกรรมรักษาความปลอดภัยใน
โรงเรียน
3.3 โครงการเฝ้าระวังสารเสพติดใน
โรงเรียน
-กิจกรรมวันงดสูบบุหรีโลก
-กิจกรรมวันต่อต้านสารเสพติด
โลก
-กิจกรรมให้ความรู้เรื่องสาร
เสพติด
-กิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติด
-กิจกรรมตรวจสารเสพติด
3.4 โครงการ SC วัยใสใส่ใจสุขภาพ
พัฒนาความฉลาดทางสุขภาวะ
-กิจกรรมวันศุกร์กับสุขภาพ
-กิจกรรมฝึกซ้อมกีฬาแข่งขันเพื่อ
พัฒนานักกีฬาสู่อาชีพ
-กิจกรรมกีฬาสีภายใน
(เฟื่องฟ้าเกมส์)
-กิจกรรมให้ความรู้และตรวจ
สุขภาพ
4 งานสัมพันธ์ชุมชน
4.1 กิจกรรมวันไหว้ครู
4.2 กิจกรรมวันครู
4.3 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

1
1

33,500
16,000

33,500
16,000

33,500
16,000

1

5,500

5,500

5,500

1
1

5,000
8,000

5,000
8,000

5,000
8,000

1
1

2,000
2,000

2,000
2,000

2,000
2,000

1

5,000

5,000

5,000

1
1
1

10,000
4,000

10,000
6,000

10,000
6,000

1
1

2,000
120,000

2,000
120,000

2,000
120,000

1

30,000

30,000

30,000

17,000

17,000

6,000
8,000
25,000

6,000
8,000
25,000

1

1

3
3
3

2,000

7,000 10,000

6,000
8,000
25,000
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4.4 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
4.5 กิจกรรมวันเด็ก
4.6 โครงการส่งเสริมการสร้างภาคี
เครือข่ายร่วมพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
-กิจกรรมผู้ปกครองเครือข่าย
-กิจกรรมประชุมผูป้ กครอง
-กิจกรรมภูมิปัญญาชุมชนสู่
โรงเรียน(ครูนอกห้อง)
-กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน
4.7 โครงการวิถีงามตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
-กิจกรรมของหายได้คนื
-กิจกรรมห้องเรียนพอเพียง
-กิจกรรมประหยัดน้า ไฟ

3
3
3

25,000
10,000

25,000
10,000

25,000
10,000

3
3
3

4,000
15,000
12,000

4,000
15,000
12,000

4,000
15,000
12,000

3
3

6,000

6,000

6,000

3
3
3

3,000
12,000
4,000

3,000
12,000
4,000

3,000
12,000
4,000

1,505,000

1,505,000

491,000 1,014,000

ลงชื่อ..................................................ผู้รับรอง
( เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ์ )
ผู้อานวยการ
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ตารางที่ 5.3 สรุปรายรับ-รายจ่ายตามแผนงานหน่วยงาน (งาน/กิจกรรม/โครงการ) ปีการศึกษา 2559
ของ ฝ่ายกิจการนักเรียน
5.3.1 แผนงานหน่วยงาน งานระเบียบวินยั ฝ่ายกิจการนักเรียน
ที่
งาน/กิจกรรม/โครงการ
สรุปรายรับ
แผนงาน
ตาม
สรุปรายจ่าย
จาก
จากที่อื่น
รวม
มาตรฐาน สถานศึกษา
1. กิจกรรมจัดระเบียบแถว
1
4,000
4,000
2. กิจกรรมเข้าคิวสร้างวินัย
1
3,500
3,500
3. กิจกรรมสวัสดีคณ
ุ ครู
1
4,000
4,000
4. กิจกรรมตอนเช้าที่หน้าเสาธง
1
4,500
4,500
5. กิจกรรมปฐมนิเทศ
1
3,500
3,500
6. กิจกรรมสร้างวินัยในการ
1
3,000
3,000
มาเรียน
7. โครงการ Grow to know
1
-กิจกรรมคัดกรองนักเรียน
1
3,000
3,000
-กิจกรรมแก้ปญ
ั หาความเสีย่ ง
1
10,000
10,000
-กิจกรรมสร้างนิสัยห่างไกล
1
30,000
30,000
ความเสี่ยง
รวม
65,500
65,500
5.3.2 แผนงานหน่วยงาน งานกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน ฝ่ายกิจการนักเรียน
ที่
งาน/กิจกรรม/โครงการ
แผนงาน
สรุปรายรับ
ตาม
สรุปรายจ่าย
จากโรงเรียน จากที่อื่น
รวม
มาตรฐาน
1. กิจกรรมแนะแนว
1
7,000
7,000
2. กิจกรรมโลกกว้างทาง
1
5,000
5,000
การศึกษา
3. กิจกรรมวันสาคัญทางลูกเสือ
1
9,000
9,000
4. กิจกรรมชุมนุม
1
5,500
5,500
5. กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย
1
8,500
8,500
และสภานักเรียน
6. กิจกรรมทาเนียบคนเก่ง
1
5,500
5,500
7. โครงการสร้างเสริมทักษะชีวติ
1
แก่ผู้เรียน
แผนปฏิบัติการประจาปี 2559
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-กิจกรรมDancing Team
1
5,000
2,000
-กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ
1
125,000
กิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือ1
875,000
- เนตรนารี
8. โครงการสร้างเสริมศักยภาพ
1
55,000
ผู้เรียนด้านสุนทรียภาพ
-กิจกรรมสร้างสรรค์งานดนตรี
1
33,500
-กิจกรรมส่งเสริมทักษะด้าน
1
16,000
นาฏศิลป์
-กิจกรรมฝึกฝนคนเก่ง
1
5,500
ด้านศิลปะ
รวม
110,000 1,002,000
5.3.3 แผนงานหน่วยงาน งานสวัสดิภาพผู้เรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน
ที่
งาน/กิจกรรม/โครงการ
แผนงาน
สรุปรายรับ
ตาม
จากโรงเรียน จากที่อื่น
มาตรฐาน
1. กิจกรรมลูกเสือสวัสดิการ
1
5,000
2. กิจกรรมรักษาความปลอดภัย
1
8,000
ในโรงเรียน
3. โครงการเฝ้าระวังสารเสพติด
1
ในโรงเรียน
-กิจกรรมวันงดสูบบุหรีโลก
1
2,000
-กิจกรรมวันต่อต้านสารเสพติด
1
2,000
โลก
-กิจกรรมให้ความรู้เรื่องสาร
1
5,000
เสพติด
-กิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติด
1
10,000
-กิจกรรมตรวจสารเสพติด
1
6,000
4. โครงการ SC วัยใสใส่ใจสุขภาพ
1
พัฒนาความฉลาดทางสุขภาวะ
-กิจกรรมวันศุกร์กับสุขภาพ
1
2,000
-กิจกรรมฝึกซ้อมกีฬาแข่งขัน
1
120,000
เพื่อพัฒนานักกีฬาสู่อาชีพ
แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

7,000
125,000
875,000
55,000
33,500
16,000
5,500
1,157,500

รวม

สรุปรายจ่าย
5,000
8,000

2,000
2,000
5,000
10,000
6,000

2,000
120,000
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-กิจกรรมกีฬาสีภายใน
1
30,000
(เฟื่องฟ้าเกมส์)
-กิจกรรมให้ความรู้และตรวจ
1
17,000
สุขภาพ
รวม
207,000
5.3.4 แผนงานหน่วยงาน งานสัมพันธ์ชุมชน ฝ่ายกิจการนักเรียน
ที่
งาน/กิจกรรม/โครงการ
แผนงาน
สรุปรายรับ
ตาม จากโรงเรียน จากที่อื่น
มาตรฐาน
1. กิจกรรมวันไหว้ครู
3
6,000
2. กิจกรรมวันครู
3
8,000
3. กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
3
25,000
4. กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
3
25,000
5. กิจกรรมวันเด็ก
3
10,000
6. โครงการส่งเสริมการสร้างภาคี
3
เครือข่ายร่วมพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
-กิจกรรมผู้ปกครองเครือข่าย
3
4,000
-กิจกรรมประชุมผูป้ กครอง
3
15,000
-กิจกรรมภูมิปัญญาชุมชนสู่
3
12,000
โรงเรียน(ครูนอกห้อง)
-กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน
3
6,000
7. โครงการวิถีงามตามหลักปรัชญา
3
เศรษฐกิจพอเพียง
-กิจกรรมของหายได้คืน
3
3,000
-กิจกรรมห้องเรียนพอเพียง
3
12,000
-กิจกรรมประหยัดน้า ไฟ
3
4,000
รวม
130,000

30,000
17,000
207,000

รวม

สรุปรายจ่าย
6,000
8,000
25,000
25,000
10,000

4,000
15,000
12,000
6,000

3,000
12,000
4,000
130,000

ลงชื่อ ..............................................................ผู้รับรอง
(นายอนันต์ ใจเอื้อย)
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายกิจการนักเรียน
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ลาดับที่ 1 แผนงานหน่วยงาน งานด้านระเบียบวินัย
แผนงานตามโครงสร้าง
ฝ่ายกิจการนักเรียน
แผนงานตามงบประมาณ
แผนงานคุณภาพผู้เรียน
แผนงานการจัดการศึกษา
แผนงานสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
แผนงาน(อัตลักษณ์)จิตตาภิบาล
แผนงานมาตรการส่งเสริม
ผู้รับผิดชอบ
นายอนันต์ ใจเอื้อย
ตอบสนอง
พันธกิจที่ 6
ยุทธศาสตร์ที่ 8 กลยุทธ์ที่ 8.1
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา EDBA มาตรฐานที่ 8 ตัวบ่งชี้ /เกณฑ์ หลัก ……………. ร่วม
…….. ประเด็นการพิจารณา/เกณฑ์ย่อยที่ หลัก 8.3.2 ร่วม ………
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน มาตรฐานที่ - ตัวบ่งชี้หลัก - ตัวบ่งชี้ร่วม
เกณฑ์ที่ ระยะเวลา
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)
วัตถุประสงค์
1.ขั้นวางแผน
1.เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผูเ้ รียนให้
1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานด้านระเบียบวินัย
พ.ค. 59
เป็นผู้มีระเบียบวินัยในตนเอง
สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อ
บังคับของโรงเรียนได้อย่างถูกต้อง
2. เพื่อปลูกฝังให้ผเู้ รียนเคารพ
สิทธิของตนเองและผู้อื่น มีทักษะ
ชีวิต หมู่คณะและสามารถอยู่ร่วม

1.2 ประชุมคณะกรรมการวางแผน
1.3 ประชุมชี้แจงการดาเนินงานตามกิจกรรม
1.4 จัดทาเอกสารทีเ่ กี่ยวข้องกับกิจกรรมและข้อมูล
กากับการดาเนินงาน

กับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
3. เพื่อติดตามความประพฤติ

2.1. ภาระงานประจา
1. จัดกิจกรรมสวัสดีคุณครู

ปฏิบัติของนักเรียนให้ถกู ต้องตาม
กฎระเบียบข้อบังคับของโรงเรียน
4. เพื่อให้ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรง แต่งกายสะอาดเรียบร้อย
เครื่องแต่งกายและเครื่องใช้ส่วนตัว
สะอาด
6.เพื่อระบุและจัดอันดับความเสีย่ ง
ภายใน/ภายนอก ทั้งเชิงปริมาณ/เชิง
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

1) วิทยากรให้ความรู้และสาธิต
2)จัดป้ายนิเทศ
2. จัดกิจกรรมฝึกระเบียบแถว
1)ฝึกระเบียบรวมหน้าเสาธง
2)จัดประกวด
3. จัดกิจกรรมเข้าคิวสร้างวินัย
1)จัดทาป้ายนิเทศ
2)สภานักเรียนช่วยกากับติดตาม
กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
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พ.ค. 59
เดือนละ1ครั้ง
พ.ค.59 – มี.ค.60

2.ขั้นดาเนินการ(ภาระงานประจา/ภาระงานร่วมโครงการ)
พ.ค.59 – มี.ค.60

พ.ค.59 – มี.ค.60

พ.ค.59 – มี.ค.60

ระยะเวลา
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(วัน/เดือน/ปี)
พ.ค.59 – มี.ค.60
พ.ค.59 – มี.ค.60

คุณภาพ
4. จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน
7.เพื่อกาหนดกลยุทธ์และเป้าหมายใน 5. จัดกิจกรรมตอนเช้าที่หน้าเสาธง
การบริหารความเสี่ยง
1)คุณพ่อ , เซอร์ อบรม
8.เพื่อกาหนดวิธกี าร มาตรการ กลไก
2)วิทยากรให้ความรู้
การควบคุมไม่ให้เกิด และลดความเสี่ยง
3)ครูอบรมหน้าเสาธง
ให้น้อยลง
4)สนทนาภาษาอังกฤษ
เป้าหมายเชิงปริมาณ
6. จัดกิจกรรมสร้างวินัยในการมาเรียน

พ.ค 59

1.ผู้เรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 1 -

1)เช็คชื่อและทาสถิตินักเรียนที่มาสาย

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้เข้าร่วม

2)รณรงค์และติดตามห้ผู้เรียนมาเรียนทันเวลา

กิจกรรม

2.2 ภาระงานตาม ตบช/เกณฑ์

2.มีกิจกรรมจานวน 6 กิจกรรม

2.3 ภาระงานร่วม
1. มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออก
กาลังกายสม่าเสมอ(1.1)
2. เอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มี
พระคุณ( 2.2)

เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1.ผู้เรียนเป็นผู้มีระเบียบวินัยใน

3.จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มี

ตนเองสามารถปฏิบตั ิตามกฎ

ประสิทธิภาพและครอบคลุมผู้เรียนทุกคน(10.6)

ระเบียบข้อบังคับของโรงเรียนได้

2.4 โครงการ

อย่างถูกต้อง

-

2. ผู้เรียนเคารพสิทธิของตนเอง

2.5 โครงการตามแผนพัฒนาฯ

และผู้อื่น มีทักษะชีวิต หมู่คณะ
และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่น

1 .โครงการ Grow to know
3.ขั้นตรวจสอบ / ติดตาม / ประเมินผล

ได้อย่างมีความสุข

3.1 ตรวจสอบติดตามการดาเนินงานตามแผน

3. มีการติดตามความประพฤติ

3.2 ประเมินการจัดกิจกรรม

ปฏิบัติของผู้เรียนให้ถูกต้องตาม

3.3 ปรับปรุงแก้ไขการดาเนินงานทีย่ ังไม่สมบูรณ์

พ.ค.59
พ.ค.59 – มี.ค.60
มี.ค.59
ปลายภาคเรียน1,2

กฎระเบียบข้อบังคับของโรงเรียน
4. ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกาย

4.ขั้นสรุป รายงาน ปรับปรุง พัฒนา

แข็งแรง แต่งกายสะอาดเรียบร้อย

4.1สรุปผลตามกิจกรรมเป็นภาพรวม

พ.ค.- เม.ย.60

เครื่องแต่งกายและเครื่องใช้ส่วนตัว

4.2จัดทารายงานผลดาเนินงานของ

เม.ย. 60
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สะอาด

หน่วยงาน

5. มีการประเมินผลการจัดกิจกรรม

4.3นาผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนา

เม.ย. 60

ป้องกัน แก้ไข และพัฒนาผูเ้ รียน
6.มีการระบุและจัดอันดับความเสี่ยง
ภายใน/ภายนอก ทั้งเชิง้ ปริมาณ/เชิง
คุณภาพ
7.มีการกาหนดกลยุทธ์และเป้าหมายใน
การบริหารความเสี่ยง
8.มีการกาหนดวิธีการ มาตรการ กลไก
การควบคุมไม่ให้เกิด และลดความเสี่ยง
ให้น้อยลง
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1.ผู้เรียนร้อยละ 90เป็นผู้มีระเบียบ
วินัยในตนเองสามารถปฏิบัติตาม
กฎระเบียบข้อบังคับของโรงเรียนได้
อย่างถูกต้อง
2. ผู้เรียนร้อยละ 90 เคารพสิทธิของ
ตนเองและผู้อื่น มีทักษะชีวิต
หมู่คณะและสามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
3. มีการติดตามความประพฤติ
ปฏิบัติของผู้เรียนทุกคนให้ถูกต้องตาม
กฎระเบียบข้อบังคับของโรงเรียน
4. ผู้เรียนร้อยละ 90 มีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง แต่งกายสะอาด
เรียบร้อย เครื่องแต่งกายและ
เครื่องใช้ส่วนตัวสะอาด
5. มีการประเมินผลการจัดกิจกรรม
ป้องกัน แก้ไข และพัฒนาผูเ้ รียนทุกคน
6.มีการระบุและจัดอันดับความเสี่ยง
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ภายใน/ภายนอก ทั้งเชิง้ ปริมาณ/เชิง
คุณภาพทุกคน
7.มีการกาหนดกลยุทธ์และเป้าหมายใน
การบริหารความเสี่ยง
8.มีการกาหนดวิธีการ มาตรการ กลไก
การควบคุมไม่ให้เกิด และลดความเสี่ยง
ให้น้อยลง
เครื่องมือการติดตาม/ประเมินผล
1. แบบสังเกตพฤติกรรมผูเ้ รียน
2. แบบประเมินผลของการจัดกิจกรรม
3. แบบสัมภาษณ์
4. จากข้อมูลหรือสถิติ
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ตารางที่ 6.3 แบบแสดงประมาณการค่าใช้จา่ ยแผนงานหน่วยงาน ปีการศึกษา 2559
ของฝ่ายกิจการนักเรียน
6.3.1 แผนงานหน่วยงาน

งานด้านระเบียบวินัย
ลาดับ
แผนงานตาม
รายการ
ที่
มาตรฐาน
1 กิจกรรมสวัสดีคณ
ุ ครู
1
2 กิจกรรมฝึกระเบียบแถว
1
3 กิจกรรมเข้าคิวสร้างวินัย
1
4 กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน
1
5 กิจกรรมตอนเช้าที่หน้าเสาธง
1
6 กิจกรรมสร้างวินยั ในการมาเรียน
1
7 โครงการ Grow to know
2
รวมประมาณการค่าใช้จา่ ย
( หกหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)
สรุปประเภทงบประมาณ
 ดาเนินการ 22,500 บาท

 งบลงทุน .-

ลงชื่อ..................................................
( นายอนันต์ ใจเอื้อย )
ผูเ้ สนอ

ฝ่าย กิจการนักเรียน
จานวนเงิน
ประเภทงบ
บาท
ส.ต.
4,000
ดาเนินการ
4,000
ดาเนินการ
3,500
ดาเนินการ
3,500
ดาเนินการ
4,500
ดาเนินการ
3,000
ดาเนินการ
43,000
พัฒนา
65,500

-

บาท  งบพัฒนา 43,000 บาท
ลงชื่อ....................................................
( นายอนันต์ ใจเอื้อย )
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายกิจการนักเรียน

ผูอ้ นุมัติ
ลงชื่อ................... .................................
(เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ์.)
ผู้อานวยการ
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ตารางที่ 7.3 แบบแสดงประมาณการ รับ-จ่าย งาน/กิจกรรม ฝ่ายกิจการนักเรียน
7.3.1.1 งาน/กิจกรรม สวัสดีคุณครู
แผนงานมาตรฐานที่ 1  2  3 4 5 
แผนงานหน่วยงาน งานด้านระเบียบวินัย
รายการ
งบประมาณ
2559
รายรับ
1.จากโรงเรียน
4,000
2.อื่นๆ
รวม
4,000
รายจ่าย
1.ค่าวัสดุ
-ค่าเอกสาร / กระดาษสี/โปสเตอร์
1,200
-ค่าเกียรติบัตร/ของรางวัล
2.ค่าใช้สอย
-ค่าล้างรูป
3.ค่าตอบแทน
-ค่าวิทยากร

ฝ่าย กิจการนักเรียน
ประมาณการงบประมาณ
2560
2561
2562
4,200

4,400

4600

4,300

4,510

4,740

1,260

1,320

1,390

1,000

1,150

1,200

1,260

300

320

340

360

1,500

1,570

1,650

1,730

4,000

4,300

4,510

4,740

4.ค่าพาหนะ
4.ค่าครุภัณฑ์
รวม
ลงชื่อ..................................................
( นางวิภาวี ชื่นสมบัติ )
ผูเ้ สนองาน

ลงชื่อ....................................................
( นายอนันต์ ใจเอื้อย )
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายกิจการนักเรียน

ผูอ้ นุมัติ
ลงชื่อ....................................................
(เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ์.)
ผู้อานวยการ
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แบบแสดงประมาณการ รับ-จ่าย งาน/กิจกรรม ฝ่ายกิจการนักเรียน
7.3.1.2 งาน / กิจกรรม จัดระเบียบแถว
แผนงานมาตรฐานที่ 1  2  3 4 5 
แผนงานหน่วยงาน งานด้านระเบียบวินัย
ฝ่าย กิจการนักเรียน
งบประมาณ ประมาณการงบประมาณ
รายการ
2559
2560
2561
2562
รายรับ
1.จากโรงเรียน
4,000
4,200
4,400
4600
2.อื่นๆ
รวม
4,000
4,300
4,510
4,740
รายจ่าย
1.ค่าวัสดุ
-ค่าเอกสาร/ค่ากระดาษสี/ค่าโปสเตอร์
1,260
1,320
1,390
1,200
-ค่าแฟ้ม
-ค่าของรางวัลในการจัดกิจกรรม
2.ค่าใช้สอย
3.ค่าตอบแทน
-ค่าวิทยากร

300
1,000

320
1,150

340
1,200

360
1,260

1,500

1,570

1,650

1,730

4,000

4,300

4,510

4,740

4.ค่าพาหนะ
5.ค่าครุภัณฑ์
รวม
ลงชื่อ..................................................
( นายอนันต์ ใจเอื้อย )
ผูเ้ สนองาน

ลงชื่อ....................................................
( นายอนันต์ ใจเอื้อย )
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายกิจการนักเรียน

ผูอ้ นุมัติ
ลงชื่อ....................................................
(เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ์)
ผู้อานวยการ
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แบบแสดงประมาณการ รับ-จ่าย งาน/กิจกรรม ฝ่ายกิจการนักเรียน
7.3.1.3 งาน / กิจกรรม เข้าคิวสร้างวินัย
แผนงานมาตรฐานที่ 1  2  3 4 5 
แผนงานหน่วยงาน งานด้านระเบียบวินัย
ฝ่าย กิจการนักเรียน
รายการ
งบประมาณ
ประมาณการงบประมาณ
2559
2560
2561
2562
รายรับ
1.จากโรงเรียน
3,500
3,160
3,320
3,480
2.อื่นๆ
รวม
3,500
3,680
3,860
4,020
รายจ่าย
1.ค่าวัสดุ
-ค่าจัดทาป้ายนิเทศก์
1,200
1,260
1,320
1,380
-ค่าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์
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..................................................
( นางวิภาวี ชื่นสมบัติ )
ผูเ้ สนองาน

ลงชื่อ....................................................
( นายอนันต์ ใจเอื้อย )
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายกิจการนักเรียน

ผูอ้ นุมัติ
ลงชื่อ....................................................
(เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ์)
ผู้อานวยการ
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แบบแสดงประมาณการ รับ-จ่าย งาน/กิจกรรม ฝ่ายกิจการนักเรียน
7.3.1.4 งาน / กิจกรรม ปฐมนิเทศนักเรียน
แผนงานมาตรฐานที่ 1  2  3 4 5 
แผนงานหน่วยงาน งานด้านระเบียบวินัย
ฝ่าย กิจการนักเรียน
รายการ
งบประมาณ ประมาณการงบประมาณ
2559
2560
2561
2562
รายรับ
-จากโรงเรียน
3,500
3,160
3,320
3,480
รวม
3,500
3,680
3,860
4,020
รายจ่าย
ค่าวัสดุ
-ค่าเอกสาร / โปสเตอร์
500
530
560
590
-ค่าอุปกรณ์ตกแต่งเวที
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

ลงชื่อ..................................................
( นายอนันต์ ใจเอื้อย )
ผูเ้ สนองาน

3,500

3,680

3,860

4,020

ลงชื่อ....................................................
( นายอนันต์ ใจเอื้อย )
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายกิจการนักเรียน

ผูอ้ นุมัติ
ลงชื่อ....................................................
(เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ์.)
ผู้อานวยการ
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แบบแสดงประมาณการ รับ-จ่าย งาน/กิจกรรม ฝ่ายกิจการนักเรียน
7.3.1.5 งาน / กิจกรรม ตอนเช้าที่หน้าเสาธง
แผนงานมาตรฐานที่ 1  2  3 4 5 
แผนงานหน่วยงาน งานด้านระเบียบวินัย ฝ่าย กิจการนักเรียน
รายการ
งบประมาณ
ประมาณการงบประมาณ
2559
2560
2561
2562
รายรับ
1.จากโรงเรียน
4,500
4720
4940
5,160
2.อื่นๆ
รวม
4,500
4,720
4,940
5,160
รายจ่าย
1.ค่าวัสดุ
-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

ลงชื่อ..................................................
( นายอนันต์ ใจเอื้อย )
ผูเ้ สนองาน

4,500

4,720

4940

5,160

ลงชื่อ....................................................
( นายอนันต์ ใจเอื้อย )
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายกิจการนักเรียน

ผูอ้ นุมัติ
ลงชื่อ................ ....................................
(เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ์)
ผู้อานวยการ
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แบบแสดงประมาณการ รับ-จ่าย งาน/กิจกรรม ฝ่ายกิจการนักเรียน
7.3.1.6 งาน / กิจกรรม สร้างวินัยในการมาเรียน
แผนงานมาตรฐานที่ 1  2  3 4 5 
แผนงานหน่วยงาน งานด้านระเบียบวินัย
ฝ่าย กิจการนักเรียน
รายการ
งบประมาณ
ประมาณการงบประมาณ
2559
2560
2561
2562
รายรับ
1.จากโรงเรียน
3,000
3,150
3,300
3,450
2.อื่นๆ
รวม
3,000
3,150
3,300
3,450
รายจ่าย
1.ค่าวัสดุ
-ค่าเอกสาร / สื่ออุปกรณ์
1,500
1,580
1,660
1,740
-ค่าจัดทาป้ายนิเทศก์
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..................................................
( นางนารี
นักปี่ )
ผูเ้ สนองาน

ลงชื่อ....................................................
( นายอนันต์ ใจเอื้อย )
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายกิจการนักเรียน

ผูอ้ นุมัติ
ลงชื่อ............................... .....................
(เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ์.)
ผู้อานวยการ
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แผนงานตามโครงสร้าง
แผนงานตามมาตรฐาน

แผนงานด้านระเบียบวินัย
แผนงานด้านคุณภาพผู้เรียน
แผนงานด้านการจัดการศึกษา
แผนงานด้านสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
แผนงานด้านอัตลักษณ์(จิตตาภิบาล)
แผนงานด้านมาตรการส่งเสริม
ชื่อโครงการ
Grow to know. “เจริญเติบโต เพื่อการเรียนรู”้
ลักษณะโครงการ
 ประจา  ต่อเนื่อง ใหม่
หน่วยงาน
ฝ่ายกิจการนักเรียน
ผู้รับผิดชอบ
นายอนันต์ ใจเอื้อย
ตอบสนอง
พันธกิจที่ 5
ยุทธศาสตร์ที่ 2
กลยุทธ์ที่ 2.1
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา EDBA มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ ทางตรง 8.3.2 ทางอ้อม
............. ประเด็นการพิจารณา/เกณฑ์ย่อยที่ ทางตรง ............................ทางอ้อม........................
1. หลักการและเหตุผล
โรงเรียนเป็นสถาบันการศึกษาที่สาคัญยิง่ ในการมีส่วนส่งเสริมและปลูกฝังนิยมในด้านต่างๆ
โดยเฉพาะด้านคุณธรรม จริยธรรม การสานึกความเป็นไทย อันจะเป็นพื้นฐานในการปฏิบัติตนให้ผู้เรียน
มีคุณธรรม จริยธรรม โดยเฉพาะความเสี่ยงที่ผู้เรียนต้องมีภูมิคุ้มกันทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ซึ่งถ้า
ผู้เรียนมีความพร้อมหรือได้รับการพัฒนาเป็นอย่างดี ผู้เรียนก็จะพ้นภัยต่างๆ ทั้งพฤติกรรมการเรียน การ
ควบคุมอารมณ์ การทะเลาะวิวาท การมั่วสุมสารเสพติด การติดเกม เป็นต้น ดังนัน้ เพื่อเป็นการสร้าง
แนวทางให้ผู้เรียนได้ฝึกและพัฒนาตนเอง เตรียมความพร้อมให้เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ จึงจัดให้
มีกิจกรรมนี้ขึ้นมาโดยมีครูและนักเรียนมีส่วนร่วมในการทากิจกรรม
2.วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เรียนมีการระบุและจัดอันดับความเสีย่ งภายในและภายนอกโรงเรียนทั้งเชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพ
2. เพื่อกาหนดกลยุทธ์และเป้าหมายในการบริหารความเสีย่ ง
3. เพื่อมีการกาหนดวิธกี าร มาตรการ กลไกการควบคุมไม่ให้เกิดและละความเสี่ยงให้น้อยลง
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
1. ผู้เรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จานวน 1,000 คน
3.2 เชิงคุณภาพ
1. ผู้เรียนมีการระบุและจัดอันดับความเสี่ยงภายในและภายนอกโรงเรียนทั้งเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ
2. ผู้เรียนกาหนดกลยุทธ์และเป้าหมายในการบริหารความเสี่ยง
3. การกาหนดวิธีการ มาตรการ กลไกการควบคุมไม่ให้เกิดและละความเสี่ยงให้น้อยลง
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3.3 ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
1. ผู้เรียนร้อยละ 81 มีการระบุและจัดอันดับความเสี่ยงภายในและภายนอกโรงเรียนทั้งเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ
2. ผู้เรียนร้อยละ 81 กาหนดกลยุทธ์และเป้าหมายในการบริหารความเสี่ยง
3. ผู้เรียนร้อยละ 81 มีการกาหนดวิธีการ มาตรการ กลไกการควบคุมไม่ให้เกิดและละความ
เสี่ยงให้น้อยลง
4. ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
1. กิจกรรม คัดกรอง
กิจกรรม
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
นางสาวนวลจันทร์สีดอกบวบ
1. ขั้นเตรียมการ
พ.ค.59
1.1ประชุมวางแผน แต่งตั้งคณะกรรมการ
1.2เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. ขั้นดาเนินการ/กิจกรรมที่จัด
มิ.ย.59
2.1ประชาสัมพันธ์
2.2จัดกิจกรรมคัดกรองนักเรียน
2.3แยกกลุ่มตามประเภทของนักเรียน
2.4ส่งต่อไปจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
ก.ค.59
3. ขั้นติดตามและประเมินผล
ส.ค.59
3.1สังเกต พฤติกรรมผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม
3.2ประเมินความพึงพอใจ
2. กิจกรรมแก้ปัญหาความเสี่ยง ( ค่ายคุณธรรม )
กิจกรรม
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
1. ขั้นเตรียมการ
ก.ค.59
นายอนันต์ ใจเอื้อย
1.1ประชุมวางแผน แต่งตั้งคณะกรรมการ
1.2เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. ขั้นดาเนินการ/กิจกรรมที่จัด
ส.ค.59
2.1ประชาสัมพันธ์
2.2จัดกิจกรรมแก้ปัญหาความเสี่ยงของนักเรียน
ก.ย.59
2.3นักเรียนปฏิบัติกจิ กรรมตามกลุ่มของความเสี่ยงที่ได้จาก
พ.ย.59
การคัดกรองโดยการเข้าค่ายคุณธรรม
3. ขั้นติดตามและประเมินผล
3.1สังเกต พฤติกรรมผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม
พ.ย.59
3.2ประเมินความพึงพอใจ
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3. กิจกรรมสร้างนิสัย ห่างไกลความเสี่ยง
กิจกรรม
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
1. ขั้นเตรียมการ
ต.ค.59
นายบัญชา ไตรรส
1.2เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. ขั้นดาเนินการ/กิจกรรมที่จดั
พ.ย.59
2.1ประชาสัมพันธ์/รับสมัคร
2.2จัดกิจกรรมสร้างนิสัย ห่างไกลความเสี่ยงโดยจัดกิจกรรม
ค่ายอาสาเพื่อจิตสาธารณะ
2.3 นานักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
พ.ย.59
3. ขั้นติดตามและประเมินผล
ส.ค.59
3.1สังเกต พฤติกรรมผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม
3.2ประเมินความพึงพอใจ
5. สถานที่ดาเนินงาน
5.1 กิจกรรมคัดกรองนักเรียน โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
5.2 กิจกรรมแก้ปัญหาความเสีย่ ง (ค่ายคุณธรรม) โรงเรียนซางตาครู้สศึกษาและวัดยานนาวา
5.3 กิจกรรมสร้างนิสัย ห่างไกลความเสี่ยง โรงเรียนซางตาครู้สศึกษาและภายนอกโรงเรียน
6. ระยะเวลาในการดาเนินงาน
6.1 กิจกรรมคัดกรองนักเรียน พฤษภาคม 2559 – สิงหาคม 2559
6.2 กิจกรรมแก้ปัญหาความเสี่ยง ( ค่ายคุณธรรม ) กรกฎาคม 2559 – พฤศจิกายน 2559
6.3 กิจกรรมสร้างนิสัย ห่างไกลความเสี่ยง ตุลาคม 2559 – สิงหาคม 2559
7. งบประมาณ
งบประมาณ
2559

รายการ
รายรับ
1. จากโรงเรียน
2. อื่น ๆ
รวม
รายจ่าย
1.กิจกรรมคัดกรองนักเรียน
- ค่าจัดทาเอกสาร
- ค่าป้ายนิเทศ
- ค่าหมึกพิมพ์
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รายการ
- ค่าล้างภาพ
- ค่าอื่น ๆ

งบประมาณ
2559
200

ประมาณการงบประมาณ
2560
2561 2562
210
220
230

รวม
3,000
3,250 3,410 3,560
2.กิจกรรมแก้ปัญหาความเสี่ยง ( ค่ายคุณธรรม )
- ค่าจัดทาเอกสาร
1,000
1,050 1,100 1,150
- ค่าป้ายนิเทศ
500
525
550
570
- ค่าหมึกพิมพ์
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 ห่างไกลความเสี่ยง
- ค่าจัดทาเอกสาร
1,000
1,050 1,100 1,150
- ค่าป้ายนิเทศ
500
525
550
570
- ค่าหมึกพิมพ์
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
- ค่าสถานที่
2,000
2,200 2,310 2,425
รวม
30,000 31,700 33,280 34,923
รวมทั้งสิ้น
43,000 45,450 47,700 53,573
8. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล
1.แบบประเมินผลการดาเนินงาน
2.จากการเช้าร่วมในกิจกรรมต่างๆทั้งในและนอกโรงเรียน
3.แบบสอบถามผู้เกี่ยวข้อง
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้เรียนมีการระบุและจัดอันดับความเสี่ยงภายในและภายนอกโรงเรียนทั้งเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ
2. ผู้เรียนกาหนดกลยุทธ์และเป้าหมายในการบริหารความเสี่ยง
3. ผู้เรียนมีการกาหนดวิธีการ มาตรการ กลไกการควบคุมไม่ให้เกิดและละความเสีย่ งให้น้อยลง
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10. ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข
………………………………………………………………………………………………..………
…………………………………………………………………………………………………………………
ผู้เสนอโครงการ

ผู้พิจารณาโครงการ

……………………………………
(นายอนันต์ ใจเอื้อย)

……………………………………
(นายอนันต์ ใจเอื้อย)
ผู้อนุมัติโครงการ

……………………………………
(เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ์)
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ลาดับที่ 2 แผนงานหน่วยงาน งานกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน
แผนงานตามโครงสร้าง
ฝ่ายกิจการนักเรียน
แผนงานตามงบประมาณ
 แผนงานคุณภาพผู้เรียน
 แผนงานการจัดการศึกษา
 แผนงานสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
 แผนงานด้านอัตลักษณ์(จิตตาภิบาล)
 แผนงานมาตรการส่งเสริม
ผู้รับผิดชอบ
นางสาวนวลจันทร์ สีดอกบวบ
ตอบสนอง
พันธกิจที่ 7
ยุทธศาสตร์ที่ 8 กลยุทธ์ที่ 8.1
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา EDBA มาตรฐานที่ 1 ,7,10 ตัวบ่งชี้ /เกณฑ์ หลัก 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
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน มาตรฐานที่
ตัวบ่งชี้ - เกณฑ์ที่ ระยะเวลา
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)
วัตถุประสงค์
1.ขั้นวางแผน
1. เพื่อให้ครูผู้สอนกิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี
1.1 แต่งตั้งคณะกรรมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
18 พ.ค.59
และงานลูกเสือ – เนตรนารี ปฏิบตั ิตามข้อบังคับ 1.2 ประชุมคณะกรรมการกิจกรรมพัฒนา
เดือนละ 1 ครั้ง
ของคณะลูกเสือแห่งชาติ
ผู้เรียน
2. เพื่อให้ครูแต่ละสายชั้นจัดกิจกรรมชุมนุมเพื่อ 1.3 ประชุมชี้แจงการดาเนินการจัดกิจกรรม
พัฒนาศักยภาพผูเ้ รียนตามความถนัดและความ พัฒนาผู้เรียน
23 พ.ค. 59
สนใจของผูเ้ รียน
1.4 จัดทาเอกสารทีเ่ กี่ยวข้องกับกิจกรรม
พ.ค.59-มี.ค.60
3. เพื่อนาผลการประเมินการนิเทศมาปรับปรุง
พัฒนาผู้เรียน
การจัดชุมนุม
4. เพื่อให้ผู้เรียนได้นาเสนอผลงานในแต่ละ
2 ขั้นดาเนินการ(ภาระงานประจา/ภาระงานร่วม/
ชุมนุม
5. เพื่อได้รับข้อมูล / จัดกิจกรรมแนะแนวที่พัฒนา
บุคลิกภาพของผู้เรียน ผู้เรียนรู้จักตนเอง
สามารถตัดสินใจและแก้ปญ
ั หาด้วยตนเอง
ตลอดจนช่วยเหลือแก้ไขและฝึกประสบการณ์ที่
เหมาะสม
6.เพื่อได้รับข้อมูล / จัดกิจกรรมแนะแนว
การศึกษาและการวางแผนการเรียน
7. เพื่อได้รับข้อมูล / จัดกิจกรรมแนะแนวอาชีพให้
แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

โครงการ)
2.1 ภาระงานประจา
1.กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี
1)กากับดูแลครูผู้สอนกิจกรรมลูกเสือ– เนตรนารี
และงานลูกเสือ – เนตรนารี ให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับของคณะลูกเสือแห่งชาติ
2.กิจกรรมชุมนุม
1)กากับดูแลครูในแต่ละสายชัน้ ในการจัด
กิจกรรม
โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
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ผู้เรียนรูจ้ ักอาชีพที่หลากหลายและเหมาะสมกับ
ความถนัด
8.เพื่อให้มีสภานักเรียนที่มาจากการเลือกตั้ง
9.เพื่อให้สภานักเรียนได้รับคาปรึกษาแนะนาใน
การปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ
10.เพื่อให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าในตนเอง มีความ
มั่นใจ กล้า แสดงออกอย่างเหมาะสม ( 1.4 )
11.เพื่อให้ผู้เรียนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้
เกียรติผู้อนื่ ( 1.5 )
12. เพื่อสร้างผลงานจากเข้ากิจกรรมด้านศิลปะ
ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการตามจินตนาการ
(1.6)
13. เพื่อให้คาแนะนา คาปรึกษา และแก้ไข
ปัญหาให้แก่ผเู้ รียนทั้งด้านการเรียนและคุณภาพ
ชีวิตด้วยความเสมอภาค ( 7.6 )
14. เพื่อจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและ
ตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความ
ถนัดและความสนใจของผูเ้ รียน (10.3 )
15. จัดระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้ รียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมผู้เรียนทุกคน ( 10.6 )
16.เพื่อให้ผู้เรียนมีคณ
ุ ลักษณะที่พึงประสงค์ตาม
ตามหลักสูตร
เป้าหมายเชิงปริมาณ
1.ครูจานวน66 คนที่สอนกิจกรรมลูกเสือ – เนตร
นารีและงานลูกเสือ – เนตรนารีตามข้อบังคับ
ของคณะลูกเสือแห่งชาติ
2..ผู้เรียนจานวน 1,264 คนทุกคนได้รับข้อมูล /
จัดกิจกรรมแนะแนวทั้งด้านสุขภาพกาย
สุขภาพจิต สังคม และสติปัญญา
ร่วมทั้งส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ
แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)

2)ชุมนุมให้เป็นไปเพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียน
ตามความถนัดและความสนใจของนักเรียน
3)นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดกิจกรรม
ชุมนุม
4)จัดนิทรรศการนาเสนอผลงานนักเรียนของ
โรงเรียนแต่ละชุมนุม
3.กิจกรรมแนะแนว
1)ให้ข้อมูล / จัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนา
บุคลิกภาพให้นักเรียนรูจ้ ักตนเอง สามารถ
ตัดสินใจและแก้ปญ
ั หาด้วยตนเอง ตลอดจน
ช่วยเหลือแก้ไขและฝึกประสบการณ์ทเี่ หมาะสม
2)ให้ข้อมูล / จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาและ
การวางแผนการเรียน
3)ให้ข้อมูล / จัดกิจกรรมแนะแนวอาชีพให้
ผู้เรียนรูจ้ ักอาชีพที่หลากหลายและเหมาะสมกับ
ความถนัด
4.กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยและสภา
นักเรียน
1)จัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการสภา
นักเรียน
2)ให้คาปรึกษาแนะนาแก่สภานักเรียนในการ
ปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ
3)ให้ความรูเ้ กี่ยวกับการดาเนินชีวิตตามหลัก
ประชาธิปไตย
5. กิจกรรมงานแนะแนว
6.กิจกรรมโลกกว้างทางการศึกษา
7.กิจกรรมวันสาคัญทางลูกเสือ
8.กิจกรรมชุมนุม
9.กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยและสภา
นักเรียน
10.กิจกรรมทาเนียบคนเก่ง
โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา

329

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
ความสามารถ ความถนัดและความสนใจของ
ผู้เรียน
3.ผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ
มัธยมศึกษาปีที่ 3 จานวน 270 คน ได้รับข้อมูล /
จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาและการวางแผน
การเรียน
4.ผู้เรียนทุกคนได้รับข้อมูล / จัดกิจกรรมแนะแนวอาชีพให้ผเู้ รียนรู้จักอาชีพทีห่ ลากหลายและ
เหมาะสมกับความถนัด
5.สภานักเรียนที่มาจากการเลือกตั้งได้รับคา
ปรึกษาแนะนาในการปฏิบัติกจิ กรรมต่าง ๆ
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
6.จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนทีมีประสิทธิภาพ
และครอบคลุมผู้เรียนทุกคน
7.ผู้เรียนทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรมทุกคนเห็นคุณค่าใน
ตนเอง มีความมั่นใจกล้า แสดงออกอย่าง
เหมาะสม
8.ผู้เรียนทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรมทุกคนมีมนุษยสัมพันธ์
ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น
9. ผู้เรียนทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 80 ได้รับโอกาส
ในด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการ
ตามจินตนาการ
10. ครูทุกคนให้คาแนะนา คาปรึกษา และแก้ไข
ปัญหาให้แก่ผเู้ รียนทั้งด้านการเรียนและคุณภาพ
ชีวิตด้วยความเสมอภาค
11. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียนที่
ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ ความ
สามารถ ความถนัดและความสนใจของผู้เรียน
12.สถานศึกษามีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมผู้เรียนทุก
หลักสูตรสามารถ ความถนัดและความสนใจของ
แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)

2.2 ภาระงานตาม ตบช/เกณฑ์)
1. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติ
ผู้อื่น(1.5)
2.ครูให้คาแนะนา คาปรึกษา และ
แก้ไขปัญหาให้แก่ผเู้ รียนทางด้านการเรียนและ
คุณภาพ ชีวิตด้วยความเสมอภาค (7.6)
3.ร้อยของผู้เรียนทีเ่ ข้าร่วม
กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตประเภทต่างๆได้แก่
กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารียุวกาชาด รักษา
ดินแดนส่งเสริมการรักษาสิ่งแวดล้อม เมตตาต่อ
สัตว์ ประหยัดพลังงาน ลดปัญหาความขัดแย้ง
ปรับตัวให้เหมาะกับยุคสมัย ต่อต้านยาเสพติด
ต่อต้านคอรับชัน่ และกิจกรรมส่งเสริมศิลปะเพื่อ
มวลมนุษย์(10.3.1)
4.จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่
มีประสิทธิภาพและครอบคลุมผูเ้ รียนทุกคน
(10.6)
2.3ภาระงานร่วม(ใบงานที่ 5)
1. เอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวที
ต่อผู้มีพระคุณ( 2.2)
2.จัดรายวิชาเพิ่มเติมที่
หลากหลายให้ผเู้ รียนเลือกเรียนตามความถนัด
ความสามารถและความสนใจ (10.2)
2.4โครงการ

1. โครงการสร้างเสริมทักษะชีวิตแก่ผเู้ รียน
2. โครงการสร้างเสริมศักยภาพผู้เรียนด้าน
สุนทรีภาพ
โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
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ผู้เรียนทุกคน
13.ผู้เรียนทุกคนมีคณ
ุ ลักษณะที่พงึ ประสงค์ตาม
ตามหลักสูตร
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1.ครูผู้สอนกิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี
และงานลูกเสือ – เนตรนารี ปฏิบตั ิตามข้อบังคับ
ของคณะลูกเสือแห่งชาติ
2.ครูแต่ละสายชั้นจัดกิจกรรมชุมนุมเพื่อ
พัฒนาศักยภาพผูเ้ รียนตามความถนัดและความ
สนใจของผูเ้ รียนอย่างสม่าเสมอ
3.ผลการประเมินการนิเทศได้รับการปรับปรุงและ
แก้ไขในการจัดชุมนุมอย่างครบถ้วน
4.ผู้เรียนแต่ละชุมนุมได้นาเสนอผลงานของ
ตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.ผู้เรียนได้รับข้อมูล / จัดกิจกรรมแนะแนวที่
พัฒนาบุคลิกภาพของผู้เรียน ผู้เรียนรูจ้ ัก
ตนเองสามารถตัดสินใจและแก้ปัญหาด้วยตนเอง
ตลอดจนช่วยเหลือแก้ไขและฝึกประสบการณ์ที่
เหมาะสม
6. ผู้เรียนได้รับโอกาสในการสร้างผลงานจากเข้า
กิจกรรมด้าน ศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/
นันทนาการตามจินตนาการ
7.ผู้เรียนได้รับข้อมูล / จัดกิจกรรมแนะแนว
การศึกษาและการวางแผนการเรียนอย่าง
ครบถ้วน
8.ผู้เรียนได้รับข้อมูล / จัดกิจกรรมแนะแนว
อาชีพให้ผเู้ รียนรูจ้ ักอาชีพที่หลากหลายและ
เหมาะสมกับความถนัดเป็นอย่างดี
9.สภานักเรียนมาจากการเลือกตั้งอย่างถูกต้อง
10.สภานักเรียนได้รับคาปรึกษาแนะนาใน
การปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆอย่างครบถ้วน
แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)

2.5 โครงการตามแผนพัฒนาฯ

3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล
3.1 ตรวจสอบ ติดตามการดาเนินงานตาม
แผน

พ.ค.59-มี.ค.60

โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
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11. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียนที่
ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ ความ
สามารถ ความถนัดและความสนใจของผู้เรียน
12. สถานศึกษามีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมผู้เรียน
ทุกคน
13.ผู้เรียนทุกคนมีคณ
ุ ลักษณะที่พงึ ประสงค์ตาม
ตามหลักสูตร
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1.ครูผู้สอนกิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี
และงานลูกเสือ – เนตรนารีร้อยละ 100 ปฏิบัติ
ตามข้อบังคับของคณะลูกเสือแห่งชาติ
2.ครูในแต่ละระดับชั้นร้อยละ 100 จัดกิจกรรม
ชุมนุมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนตามความ
ถนัดและความสนใจของนักเรียน
3.ผลการประเมินการนิเทศร้อยละ 100 ได้รับการ
ปรับปรุง
4.ผู้เรียนทุกชุมนุมได้นาเสนอผลงานภาคเรียน
ละ 1 ครั้ง
5.ผู้เรียนร้อยละ 100 รับข้อมูล / จัดกิจกรรม
แนะแนวที่พัฒนาบุคลิกภาพของผู้เรียน ผูเ้ รียน
รู้จักตนเองสามารถตัดสินใจและแก้ปญ
ั หาด้วย
ตนเอง ตลอดจนช่วยเหลือแก้ไขและฝึก
ประสบการณ์ที่เหมาะสม
6.ผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ร้อยละ 100ได้รับข้อมูล / จัด
กิจกรรมแนะแนวการศึกษาและการวางแผนการ
เรียนอย่างเหมาะสมกับศักยภาพของตนเอง
7.ผู้เรียนร้อยละ 100 ได้รับข้อมูล / จัดกิจกรรม
แนะแนวอาชีพให้ผู้เรียนรูจ้ ักอาชีพที่หลากหลาย
และเหมาะสมกับความถนัด
แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
3.2 ปรับปรุง แก้ไข การดาเนินงานที่ยังไม่
สมบูรณ์
3.3 ประเมินผลการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน
3.4 ประเมินผลโครงการ

4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา
4.1 สรุปผลการประเมินงานกิจกรรมนักเรียน
4.2 จัดทารายงานผลการดาเนินงาน
4.3 นาผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนา
งานในปีการศึกษาต่อไป

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)
พ.ค.59-มี.ค.60
พ.ค.58-มี.ค.59
พ.ค.58-มี.ค.59

ก.พ. 60
ก.พ. 60
ก.พ. 60
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วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)

8.สภานักเรียนมาจากการเลือกตั้งร้อยละ100
9.สภานักเรียนได้รับคาปรึกษาแนะนาใน
การปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
10.ผู้เรียนร้อยละ90 เห็นคุณค่าในตนเอง มี
ความมั่นใจกล้า แสดงออกอย่างเหมาะสม
11.ผู้เรียนร้อยละ90 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้
เกียรติผู้อนื่
12. ผู้เรียนร้อยละ80 ที่เข้าร่วมกิจกรรมสร้าง
ผลงานจากเข้ากิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/
นาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการตามจินตนาการ
13.สถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียนที่
ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ ความ
สามารถ ความถนัดและความสนใจของผู้เรียน
ทุกคน
14. สถานศึกษามีระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่
มีประสิทธิภาพและครอบคลุมผูเ้ รียนทุกคน
15.ผู้เรียนทุกคนมีคณ
ุ ลักษณะที่พงึ ประสงค์ตาม
ตามหลักสูตร
เครื่องมือการติดตาม/ประเมินผล
1.แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม
2.แบบประเมินผลกิจกรรม
3.แบบสัมภาษณ์นักเรียน
4.แบบบันทึกพฤติกรรมนักเรียน
5.บันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน
6.บันทึกการให้คาปรึกษา

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559
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ตารางที่ 6.3 แบบแสดงประมาณการค่าใช้จา่ ยแผนงานหน่วยงาน ปีการศึกษา 2559
ของฝ่ายกิจการนักเรียน
6.3.2 แผนงานหน่วยงาน งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ฝ่าย กิจการนักเรียน
จานวนเงิน
ลาดับ
แผนงานตาม
ประเภท
รายการ
ที่
มาตรฐาน
บาท
ส.ต. งบประมาณ
1. กิจกรรมแนะแนว
1
7,000 ดาเนินการ
2. กิจกรรมโลกกว้างทางการศึกษา
1
5,000 ดาเนินการ
3. กิจกรรมวันสาคัญทางลูกเสือ
1
9,000 ดาเนินการ
4. กิจกรรมชุมนุม
1
5,500 ดาเนินการ
5. กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยและสภานักเรียน
1
8,500 ดาเนินการ
6. กิจกรรมทาเนียบคนเก่ง
1
5,500 ดาเนินการ
7. โครงการสร้างเสริมทักษะชีวติ แก่ผู้เรียน
1
1,007,000 พัฒนา
8. โครงการสร้างเสริมศักยภาพนักเรียน
1
55,000 พัฒนา
ด้านสุนทรียภาพ
รวมประมาณการค่าใช้จา่ ย
1,102,500 (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)
สรุปประเภทงบประมาณ
 ดาเนินการ 1,102,500 บาท  งบลงทุน ลงชื่อ..................................................
(นางสาวนวลจันทร์ สีดอกบวบ)
ผู้เสนองาน

บาท  งบพัฒนา - บาท
ลงชื่อ....................................................
( นายอนันต์ ใจเอื้อย )
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายกิจการนักเรียน

ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ ....................................................
(เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ)์
ผู้อานวยการ

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559
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ตารางที่ 7.3 แบบแสดงประมาณการ รับ-จ่าย งาน/กิจกรรม ฝ่ายกิจการนักเรียน
7.3.2.1งาน/กิจกรรม แนะแนว
แผนงานมาตรฐานที่ 1  2  3 4 5 
แผนงานหน่วยงาน งานกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน
ฝ่าย กิจการนักเรียน
รายการ
งบประมาณ
ประมาณการงบประมาณ
2559
2560
2561
2562
รายรับ
-จากโรงเรียน
7,000
7,350
7,720
8,100
รวม
7,000
7,350
7,910
8,285
รายจ่าย
1.ค่าวัสดุ
-ค่าแฟ้ม
500
525
550
580
-ค่ากระดาษสี /ค่าโปสเตอร์/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

7,000

7,350

7,910

8,285

4.ค่าพาหนะ
5.ค่าครุภัณฑ์
รวม
ลงชื่อ..................................................
( นางสาวนวลจันทร์ สีดอกบวบ )
ผู้เสนองาน

ลงชื่อ....................................................
( นายอนันต์ ใจเอื้อย )
หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน
ผูอ้ นุมัติ
ลงชื่อ
( เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ)์
ผู้อานวยการ

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559
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แบบแสดงประมาณการ รับ-จ่าย งาน/กิจกรรม ฝ่ายกิจการนักเรียน
7.3.2.2 งาน/กิจกรรม โลกกว้างทางการศึกษา
แผนงานมาตรฐานที่ 1  2  3 4 5 
แผนงานหน่วยงาน งานกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน
ฝ่าย กิจการนักเรียน
รายการ
งบประมาณ
ประมาณการงบประมาณ
2559
2560
2561
2562
รายรับ
-จากโรงเรียน
5,000
5,245
5,505
5,765
รวม
5,000
5,245
5,505
5,765
รายจ่าย
1.ค่าวัสดุ
-ค่าเอกสาร / กระดาษสี
1,000 1,050 1,105 1,160
2.ค่าใช้สอย
-ค่าอาหาร / เครื่องดื่ม
-ค่าล้างรูป
-ค่าของที่ระลึก / ของขวัญ
3.ค่าตอบแทน
-ค่าวิทยากร

1,000

1,050

1,105

1,160

250
750

260
785

270
825

280
865

2,000

2,100

2,200

2,300

5,000

5,245

5,505

5,765

4.ค่าพาหนะ
5.ค่าครุภัณฑ์
รวม
ลงชื่อ..................................................
( นางสาวนวลจันทร์ สีดอกบวบ )
ผู้เสนองาน

ลงชื่อ....................................................
( นายอนันต์ ใจเอื้อย )
หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน

ผูอ้ นุมัติ
ลงชื่อ ................. ........................................
( เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ)์
ผู้อานวยการ
แผนปฏิบัติการประจาปี 2559
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แบบแสดงประมาณการ รับ-จ่าย งาน/กิจกรรม ฝ่ายกิจการนักเรียน
7.3.2.3 งาน/กิจกรรม วันสาคัญทางลูกเสือ
แผนงานมาตรฐานที่ 1  2  3 4 5 
แผนงานหน่วยงาน งานกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน
ฝ่าย กิจการนักเรียน
รายการ
งบประมาณ
ประมาณการงบประมาณ
2559
2560
2561
2562
รายรับ
-จากโรงเรียน
9,000
9,450
9,940 10,445
รวม
9,000
9,450
9,940 10,445
รายจ่าย
1.ค่าวัสดุ
-ค่าอุปกรณ์ตกแต่งเวที
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 / เกียรติบัตร
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....................................................
( นายบัญชา ไตรรส )
( นายอนันต์ ใจเอื้อย )
ผู้เสนองาน
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายกิจการนักเรียน
ผูอ้ นุมัติ
ลงชื่อ ................................................
(เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ)์
ผู้อานวยการ
แผนปฏิบัติการประจาปี 2559
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แบบแสดงประมาณการ รับ-จ่าย งาน/กิจกรรม ฝ่ายกิจการนักเรียน
7.3.2.4 งาน/กิจกรรม ชุมนุม
แผนงานมาตรฐานที่ 1  2  3 4 5 
แผนงานหน่วยงาน งานกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน
ฝ่าย กิจการนักเรียน
รายการ
งบประมาณ
ประมาณการงบประมาณ
2559
2560
2561
2562
รายรับ
-จากโรงเรียน
5,500
5,775
6,065
6,355
รวม
5,500
5,775
6,065
6,355
รายจ่าย
1.ค่าวัสดุ
-ค่าจัดทาเอกสาร / คู่มือ / แผนการสอน
1,000
1,050
1,105
1,160
-ค่าอุปกรณ์ในการจัดนิทรรศการแสดงผลงาน
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..................................................
( นายภูวรินทร์ ภูมิ่งดาว )
ผู้เสนองาน

ลงชื่อ....................................................
( นายอนันต์ ใจเอื้อย)
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายกิจการนักเรียน
ผูอ้ นุมัติ

ลงชื่อ ................................. ...............
(เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ)์
ผู้อานวยการ
แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา

338

แบบแสดงประมาณการ รับ-จ่าย งาน/กิจกรรม ฝ่ายกิจการนักเรียน
7.3.2.5 งาน/กิจกรรม ส่งเสริมประชาธิปไตยและสภานักเรียน
แผนงานมาตรฐานที่ 1  2  3 4 5 
แผนงานหน่วยงาน งานกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน
ฝ่าย กิจการนักเรียน
รายการ
งบประมาณ
ประมาณการงบประมาณ
2559
2560
2561
2562
รายรับ
-จากโรงเรียน
8,500
8,925
9,390
9,870
รวม
8,500
8,925
9,390
9,870
รายจ่าย
1.ค่าวัสดุ
-ค่าเอกสาร / โปสเตอร์
2,000
2,100
2,205
2,315
-ค่าอุปกรณ์จัดทากล่องใส่บัตรเลือกตั้ง
500
525
555
585
-ค่าอุปกรณ์ตกแต่งเวที
1,500
1,575
1,655
1,740
-ค่าอุปกรณ์ตรวจนับคะแนน
500
525
555
585
-ค่าวิทยากร
2,000
2,100
2,205
2,315
-ค่าแฟ้มงาน
525
555
585
500
-ค่าอาหาร/เครื่องดื่ม
-ค่าประกาศนียบัตร/ปลอกแขน

500
1,000

525

555

585

1,050

1,105

1,160

8,500

8,925

9,390

9,870

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

ภูวรินทร์ ภูมิ่งดาว
ลงชื่อ..................................................
ลงชื่อ....................................................
( นายภูวรินทร์ ภูมิ่งดาว)
( นายอนันต์ ใจเอื้อย )
ผู้เสนองาน
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายกิจการนักเรียน
ผูอ้ นุมัติ
ลงชื่อ ............... ....................................
(เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ)์
ผู้อานวยการ
แผนปฏิบัติการประจาปี 2559
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แบบแสดงประมาณการ รับ-จ่าย งาน/กิจกรรม ฝ่ายกิจการนักเรียน
7.3.2.6 งาน/กิจกรรม ทาเนียบคนเก่ง
แผนงานมาตรฐานที่ 1  2  3 4 5 
แผนงานหน่วยงาน งานกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน
ฝ่าย กิจการนักเรียน
รายการ
งบประมาณ
ประมาณการงบประมาณ
2559
2560
2561
2562
รายรับ
-จากโรงเรียน
5,500
5,775
6,065
6,370
รวม
5,500
5,775
6,070
6,375
รายจ่าย
1.ค่าวัสดุ
-ค่าเอกสาร
1,500
1,575
1,655
1,740
-ค่าแฟ้ม
2,000
2,100
2,205
2,315
-ค่ากระดาษสี /ค่าโปสเตอร์
1,000
1,050
1,105
1,160
2.ค่าใช้สอย
-จัดทา/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 )
( นายอนันต์ ใจเอื้อย )
ผู้เสนองาน
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายกิจการนักเรียน
ผูอ้ นุมัติ
ลงชื่อ ................ ................................
(เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ)์
ผู้อานวยการ
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แผนงานตามโครงสร้าง
แผนงานตามงบประมาณ

ฝ่ายกิจการนักเรียน
 แผนงานคุณภาพผู้เรียน แผนงานการจัดการศึกษา
 แผนงานสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  แผนงานจิตตาภิบาล
 แผนงานมาตรการส่งเสริม
ชื่อโครงการ
สร้างเสริมทักษะชีวิตแก่ผู้เรียน
ลักษณะโครงการ/งาน
 ประจา  ต่อเนื่อง  ใหม่
หน่วยงาน
งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ผู้รับผิดชอบ
นางสาวนวลจันทร์ สีดอกบวบ
ตอบสนอง
พันธกิจที่ 6,7 ยุทธศาสตร์ที่ 8 กลยุทธ์ที่ 8.1
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา EDBA มาตรฐานที่ 1
ตัวบ่งชี้ทางตรง 1.4,1.5 ทางอ้อม
ประเด็นพิจารณา / เกณฑ์ทางตรง 1.5 ข้อ 1 ทางอ้อม ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน มาตรฐานที่ - ตัวบ่งชี้ - เกณฑ์ที่ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.หลักการและเหตุผล
หลัก สูตรแกนกลางการศึ กษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้ก าหนดทักษะชีวิตเป็ น
สมรรถนะสาคัญ ที่ผู้เรียนทุกคนพึงได้รับการพัฒนา ซึ่งทักษะชีวิต เป็นความสามารถของบุคคลที่จะ
จัดการกับปัญหาต่างๆรอบตัวในสภาพสังคมปัจจุบัน และเตรียมพร้อมสาหรับการปรับตัวในอนาคตสพฐ.
ได้กาหนดองค์ประกอบทักษะชีวิตไว้ 4 องค์ประกอบ ดังนี้ 1. การตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและ
ผู้อื่น 2. การคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ และแก้ปั ญหาอย่างสร้างสรรค์ 3. การจัดการกั บอารมณ์และ
ความเครียด 4. การสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่นโดย มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญและผู้เรียนเป็นผู้ได้รับ
ประโยชน์จ ากการพั ฒนาเสริมสร้างทัก ษะชีวิต เพื่อให้สอดคล้องกั บ หลั ก สูตรแกนกลางการศึก ษาขั้ น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และพันธกิจของโรงเรียน ข้อที่ 5 ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีทักษะชีวิต และ
อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขทางฝ่ายกิจการนักเรียนจึงดาเนินการจัดโครงการสร้างเสริมทักษะชีวิตแก่
ผู้เรียนขึ้นโดยมุ่งหวังให้ผู้เรียนมีภูมิคุ้มกันในการดาเนินชีวิตพร้อมเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้ผเู้ รียน เห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม
2.2 เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักการคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
2.3 เพื่อส่งเสริมความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน
2.4 เพื่อให้ผู้เรียนมีสุนทรียภาพ และมีสุขภาพจิตที่ดี
2.5 เพื่อเสริมสร้างให้นกั เรียนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น
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3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ ผู้เรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 จานวน 1,277 คน
3.2 เชิงคุณภาพ
1. ผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่าง
เหมาะสม
2. ผู้เรียนทีเ่ ข้าร่วมโครงการรู้จักการคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ และแก้ปญ
ั หาอย่างสร้างสรรค์
3. ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน
4. ผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการมีสุนทรียภาพ และมีสุขภาพจิตที่ดี
5. ผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการได้รับการเสริมสร้างให้มีมนุษยสัมพันธ์ทดี่ ีและให้เกียรติผู้อื่น
3.3 ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ผู้เรียนร้อยละ 85 เห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น มีความมั่นใจ แสดงออกอย่างเหมาะสม
2. ผูเ้ รียนร้อยละ 85 รู้จักการคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
3. ผูเ้ รียนร้อยละ 85 ได้รับการส่งเสริมความสามารถ ความถนัด และความสนใจ
ของผู้เรียน
4. ผู้เรียนร้อยละ 85 มีสุนทรียภาพ และมีสุขภาพจิตที่ดี
5. ผู้เรียนร้อยละ 85 ได้รับการเสริมสร้างให้มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อนื่
4. ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
1.กิจกรรม Dancing Team
กิจกรรม
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
1. ขั้นเตรียมการ
1.1 ประชุมวางแผน/แต่งตั้งคณะกรรมการ
พ. ย 59
นางสาวนารี นักปี่
1.2 เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ
2. ขั้นดาเนินการ / 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/ฝึกฝนเพื่อให้
เกิดความชานาญ / ส่งประกวดภายนอก
3. ขั้นติดตามและประเมินผล
-สังเกตพฤติกรรมผู้เข้าร่วมกิจกรรม
มี.ค. 60
-ประเมินความพึงพอใจผู้เข้าร่วมกิจกรรม
2.กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ
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กิจกรรม
1. ขั้นเตรียมการ
1.1 สารวจข้อมูลจากการจัดกิจกรรมในปีที่ผ่านมา
1.2 ประชุมวางแผน
1.3 จัดทากิจกรรมเพื่อขออนุมัติ
2. ขั้นดาเนินการ / กิจกรรมทีจ่ ัด
2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
2.2 ประชาสัมพันธ์รูปแบบการจัดกิจกรรม
2.3 จัดรูปแบบกิจกรรมและทาเอกสาร
2.4 ดาเนินงานตามกิจกรรม
2.4.1 ออกจดหมายเวียนถึงผูป้ กครอง
2.4.2 นาผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมกิจกรรม
ปัจฉิมนิเทศ
3. ขั้นติดตามประเมินผล
3.1 แบบประเมินโครงการ
3.2 สังเกตจากการปฏิบัตจิ ริง
3.กิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี
กิจกรรม
1. ขั้นเตรียมการ
1.1 ประชุมวางแผน
1.2 กาหนดแผนงาน
1.3 เสนอกิจกรรมเพื่อขออนุมัติ
1.4 ติดต่อสถานที่เข้าค่าย
1.5 กาหนดวันเข้าค่ายของแต่ละระดับชั้น
1.6 กาหนดวันเข้าค่ายของแต่ละระดับชั้น
1.7 แจ้งให้สถานศึกษาทราบ
2. ขั้นดาเนินการ / กิจกรรมที่จัด
2.1 ประชุมชี้แจงครูผู้สอนลูกเสือ / หัวหน้าสายชั้น
2.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
2.3 จัดทาเอกสาร
- หนังสือแจ้งผู้ปกครอง
- หนังสือขออนุญาตกระทรวง
- หนังสือขออนุญาตจอดรถ
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ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

พ.ย. 59

นายอนันต์ ใจเอื้อย

ธ.ค. 59
ธ.ค. 59

ม.ค. 60
ก.พ. 60

มี.ค. 60

ระยะเวลา
ก.ย. 59

ผู้รับผิดชอบ
นายบัญชา ไตรรส

ต.ค. 59
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- หนังสือขอรถตารวจนาขบวน
2.4 ประชุมชี้แจงผู้เรียน
2.5 ดาเนินการเข้าค่ายพักแรมตามวัน เวลาทีก่ าหนด
ของแต่ละระดับชั้น
3. ขั้นติดตามและประเมินผล
3.1 แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม
3.2 แบบประเมินความพึงพอใจกิจกรรม

พ.ย. 59
พ.ย. 59

ธ.ค. 59

5. สถานที่ดาเนินการ
โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
สถานทีใ่ นการพาผูเ้ รียนไปปัจฉิมนิเทศ และเข้าค่ายพักแรม
6. ระยะเวลาในการดาเนินการ
พฤษภาคม 2559 – มีนาคม 2560
7. งบประมาณ
ประมาณการงบประมาณ
งบประมาณ
รายการ
ปี 2559
2560
2561
รายรับ
1.จากสถานศึกษา
5,000
5,250
5,510
2.จากผู้เกี่ยวข้อง
1,002,000
1,052,080
1104,707
รวม
1,007,000
15,057,330
111,0217
รายจ่าย
1.กิจกรรมDancing Team
- ค่าเอกสาร
500
525
555
- ค่าของรางวัล
5,500
5,775
6,065
- ค่าตกแต่งเวที
1,000
1,050
1,100
รวม
7,000
7,350
7,720
2.กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ
- ค่าเอกสาร / คู่มือ
2,500
2,625
2,750
- ค่าพาหนะ
43,000
45,150
47,400
- ค่าอาหาร / ที่พัก
64,500
67,725
71,112
- ค่าวิทยากร
15,000
15,750
16,540
รวม
125,000
131,250
137,802
3.กิจกรรมค่ายพักแรม
แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

2562
5,790
1159,940
1,165,730

580
6,370
1,160
8,110
2,895
49,780
74,670
17,365
144,710
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ลูกเสือ-เนตรนารี
- ค่าเอกสาร
27,000
28,350
29,770
31,260
- ค่าอุปกรณ์ตกแต่งเวที
5,000
5,250
5,515
5,790
- ค่าอุปกรณ์เข้าค่าย
47,000
49,350
51,820
54,410
- ค่าดอกไม้/ ธูปเทียน / พวงมาลัย
2,000
2,100
2,200
2,300
- ค่าที่พัก / อาหาร / เครื่องดื่ม
376,500
395,325
415,090
435,850
- ค่าสถานที่
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/สารวจ
12,000
12,600
13,230
13,890
- ค่ารถนาขบวน/เจ้าหน้าที่
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
รวมทั้งสิ้น
1,007,000
15,057,330
111,0217
1,165,730
8. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล
8.1 แบบสอบถามการเข้าร่วมกิจกรรม
8.2 แบบประเมินความพึงพอใจของผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 ผู้เรียนทีเ่ ข้าร่วมโครงการ เห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น มีความมั่นใจ แสดงออก
อย่างเหมาะสม
9.2 ผู้เรียนทีเ่ ข้าร่วมโครงการ รู้จักการคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
9.3 ผู้เรียนทีเ่ ข้าร่วมโครงการ ได้รับการส่งเสริมความสามารถ ความถนัด และความสนใจ
9.4 ผู้เรียนทีเ่ ข้าร่วมโครงการ มีสุนทรียภาพ และมีสุขภาพจิตที่ดี
9.5 ผู้เรียนทีเ่ ข้าร่วมโครงการ ได้รับการเสริมสร้างให้มมี นุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น
9.6 ผู้เรียนทีเ่ ข้าร่วมโครงการ ยึดมั่นในวิถชี ีวิตและการปกครองระบอบประชาธิปไตย
10. ปัญหา / อุปสรรค แนวทางแก้ไข
ผู้เสนอโครงการ
ผู้พิจารณาโครงการ
....... ................................................
........................................................
( นางสาวนวลจันทร์ สีดอกบวบ ) อนุมัติโครงการ
( นายอนันต์ ใจเอื้อย )
( เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ์ )

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา

345

แผนงานตามโครงสร้าง
แผนงานตามงบประมาณ

ฝ่ายกิจการนักเรียน
แผนงานคุณภาพผู้เรียน
แผนงานการจัดการศึกษา
แผนงานสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
แผนงานจิตตาภิบาล
แผนงานมาตรการส่งเสริม
ชื่อโครงการ
สร้างเสริมศักยภาพนักเรียนด้านสุนทรียภาพ
ลักษณะโครงการ/งาน
 ประจา  ต่อเนื่อง  ใหม่
หน่วยงาน
งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ผู้รับผิดชอบ
นางสาวนารี นักปี่
ตอบสนอง
พันธกิจที่ 6
ยุทธศาสตร์ที่ 8 กลยุทธ์ที่ 8.1
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา EDBA มาตรฐานที่ 1 ,2 ตัวบ่งชี้ทางตรง 1.4-1.6,2.4 ทางอ้อม ประเด็นการพิจารณา/เกณฑ์ ทางตรง 1.6.1 , 1.6.2 ,2.4.1 ทางอ้อม ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน มาตรฐานที่ - ตัวบ่งชี้ - เกณฑ์ที่ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
เนื่องด้วยในปัจจุบันโรงเรียนซางตาครู้สศึกษาได้เล็งเห็นความสาคัญในการเสริมสร้างศักยภาพ
ผู้เรียนด้านสุนทรีภาพได้แก่ศิลปะดนตรีและนาฏศิลป์จึงได้จัดกิจกรรมให้แก่ผู้เรียนเรียนได้รู้จักการพัฒนา
ความสามารถของตนเองในด้านต่างๆ การคิดอย่างเป็นระบบ การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์การฝึกสมาธิ
การฝึก ให้มีค วามอดทน การเป็ น ผู้น าและผู้ตามที่ดี ความสามัคคี การอยู่ ร่วมกั น เป็ น หมู่คณะ กล้ า
แสดงออกในทางที่ถูกต้อง อีกทั้งยังเป็นการฝึกทักษะต่างๆอีกหลายด้าน
ทางฝ่ายกิจการนักเรียนได้ตระหนักและเห็นความสาคัญของกิจกรรมที่ส่งเสริมศักยภาพในด้าน
สุน ทรีย ภาพ จึงได้ มีก ารจัด ตั้ งโครงการเสริมสร้างศัก ยภาพผู้เ รีย นด้านสุน ทรีย ภาพขึ้น เพื่อตอบสนอง
นโยบายและส่งเสริมพัฒนาให้ผู้เรียนได้เติมเต็มตามศักยภาพและเพื่อรองรับกับงานภายในสถานศึกษา
งานสัมพันธ์ชุมชน และงานสาคัญในระดับประเทศต่อไป
2.วัตถุประสงค์
1. เพื่อฝึกทักษะให้ผเู้ รียนมีความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรมการแสดง (1.6 )
2. เพื่อส่งเสริมให้ผเู้ รียนสามารถประกวดแข่งขันร่วมกิจกรรมภายในสถานศึกษาและนอก
สถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ (1.4 )
3. เพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลจากสิ่งเสพติด (1.3 )
3.เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
ผู้เรียนทุกคนในโรงเรียนซางตาครู้สศึกษาจานวน 1,277คน
3.2เชิงคุณภาพ
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1.ผู้เรียนมีทักษะพิเศษ ความรู้และสามารถสร้างผลงานทางด้านศิลปะ นาฏศิลป์, ดนตรี คิดเป็น
ร้อยละ 90ของผู้เข้าร่วมโครงการ
2. สามารถเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมการแสดงและสร้างงานศิลปะมีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่าง
เหมาะสม คิดเป็น ร้อยละ 90ของผู้เข้าร่วมโครงการ
3.ผู้เรียนเกิดสุนทรียะในการทากิจกรรม สามารถคิดอย่างเป็นระบบ รู้จักการทางานเป็นหมู่คณะ
และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลยาเสพติด คิดเป็น ร้อยละ 80
3.3ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. มีทักษะพิเศษ ความรู้และสามารถสร้างผลงานทางด้านศิลปะนาฏศิลป์, ดนตรีไทย ดนตรีสากล
2. สามารถเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมการแสดงและสร้างงานศิลปะมีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่าง
เหมาะสม
3. เกิดสุนทรียะในการทากิจกรรม สามารถคิดอย่างเป็นระบบ รู้จักการทางานเป็นหมู่คณะและ
ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลยาเสพติด
4.ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
4.1 กิจกรรมสร้างสรรค์งานดนตรี
กิจกรรม
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
1. ขั้นเตรียมการ
มิ.ย.59
นายฐากร วัฒนากูล
1.1 สารวจและรวบรวมข้อมูลผู้เรียนและเครื่องดนตรีทใี่ ช้
นายภูวรินทร์ ภูมิ่งดาว
1.2 วางแผนกาหนดแนวทางในการฝึกซ้อม
2. ขั้นดาเนินการ/กิจกรรมที่จดั
ก.ค.59
2.1 ประชาสัมพันธ์
2.2 รับสมัครผู้เรียนตั้งแต่ระดับชั้น ป.4-ม.3
2.3 ฝึกซ้อมตามแผนงานที่กาหนด
2.4 ออกแสดงร่วมกับกิจกรรมภายในโรงเรียนและชุมชน
2.5 คัดเลือกผู้เรียนทีเ่ หมาะสมในการรับทุนส่งเสริม
2.6 มอบทุนส่งเสริม
3. ขั้นติดตามและประเมินผล
ก.พ.60
3.1 จากการพัฒนาความรู้ความสามารถในด้านทักษะ
การปฏิบัติ
3.2 จากการออกร่วมแสดงในงานกิจกรรมต่าง ๆ ของ
โรงเรียนและชุมชน
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4.2 ฝึกฝนทักษะด้านนาฏศิลป์
กิจกรรม
1. ขั้นเตรียมการ
1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการการรับผิดชอบ
1.2 จัดเตรียมตัวอย่างแฟ้มผลงาน
1.3 จัดทาเกณฑ์การให้คะแนน
1.4 จัดเตรียมใบสมัคร
1.5 จัดตารางการเรียน การฝึกซ้อม
2. ขั้นดาเนินการ/กิจกรรมที่จดั
2.1 ประชาสัมพันธ์แผนงานของโครงการ
2.2 เปิดรับสมัคร
2.2 จัดการเรียนการสอนนาฏศิลป์ไทย,นาฏศิลป์

ระยะเวลา
มิ.ย.59

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวปรารถนา กรานแก้ว

นางสาวนารี นักปี่

ก.ค.59

สากล,ดนตรีไทย
2.3 ให้ความรู้ด้านการจัดแฟ้มผลงาน (นาตัวอย่างที่
สมบูรณ์ให้ดู )
2.4 คัดเลือกผู้ที่มีสมบัติตามกาหนด จัดทาแฟ้ม
ผลงานของตนเอง
2.5 คณะกรรมการการประเมินผลงานคัดเลือก
ผู้รับทุนจากแฟ้มผลงาน
2.6 ประกาศผลผู้รับทุน

ก.พ.59

3. ขั้นติดตามและประเมินผล
3.1 จากการแสดงทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา
3.2 แบบสอบถาม
4.3 ฝึกฝนคนเก่งด้านศิลปะ
กิจกรรม
1.ขั้นเตรียมการ
1.1ประชุมวางแผน
1.2ประชาสัมพันธ์
1.3สารวจความถนัดของผู้เรียนและความสามารถ

มี.ค.59

ระยะเวลา
มิ.ย.59

ผู้รับผิดชอบ
นางประทุมทิพย์ ศรีเผด็จ

ในเชิงสร้างสรรค์ทางด้านศิลปะ
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2. ขั้นดาเนินการ/ กิจกรรมที่จัด
ก.ค – ธ.ค. 59
2.1 คัดเลือกผู้เรียนที่มีความสามารถด้านวาด/
ปั้น / เพ้นท์ระดับชั้น ป. 5 - มัธยม
2.2 ฝึกซ้อมตามแผนงานที่กาหนด
2.3 จัดแข่งขันกิจกรรม วาด ปัน้ เพ้นท์
2.4 แบ่งกลุ่มฝึกซ้อมตามประเภทของงาน
2.5 จัดการสาธิต วาด ปั้น เพ้นท์
3. ขั้นติดตามและประเมินผล
ก.พ.60
3.1จัดกิจกรรมสาธิตผลงาน วาด ปั้นเพ้นท์ของผู้เรียน
3.2แบบประเมินความพึงพอใจ
5. สถานที่ดาเนินงาน
โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
6. ระยะเวลาในการดาเนินงาน
6.1 ระยะเวลาในการดาเนินงาน กิจกรรมสร้างสรรค์งานดนตรี
มิถุนายน 2559 - กุมภาพันธ์ 2560
6.2 ระยะเวลาในการดาเนินงาน กิจรรมฝึกฝนทักษะด้านนาฏศิลป์ มิถุนายน 2559 - กุมภาพันธ์ 2560
6.3 ระยะเวลาในการดาเนินงาน กิจรรมฝึกฝนคนเก่งด้านศิลปะ มิถุนายน 2559 - กุมภาพันธ์ 2560
7. งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณการงบประมาณ
รายการ
ปี 2559
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)และสื่อการเรียนรู้
10,000
10,500 11,025 11,570
-ค่าเทียบเสียงเครื่องดนตรี
- ค่าอุปกรณ์ในการเทียบเสียง ( ตะกั่ว )
- ค่าพาหนะ
- ค่าอาหารและน้าดื่ม
- ค่าวิทยากร
- ทุนส่งเสริมนักเรียน
รวม
แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

6,000
2,500
6,000
5,000
3,000
1,000
33,500

6,300
2,625
6,300
5,250
3,150
1,050
35,175

6,615
2,760
6,615
5,515
3,310
1,105
38,945

6,945
2,895
6,945
5,790
3,475
1,160
38,780
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2. ฝึกฝนทักษะด้านนาฏศิลป์
- เทป, VCD เพลง
- ชุดการแสดง+อุปกรณ์ เครื่องประดับ
- เครื่องสาอาง

2,500
8,500
2,000

- ค่าซ่อมบารุงจัดทาอุปกรณ์การแสดง
- ทุนส่งเสริมนักเรียน
รวม
3. ฝึกฝนคนเก่งด้านศิลปะ
1. ค่าจัดทาเอกสารใบความรู้
2. ค่าอุปกรณ์การฝึกซ้อม
- อุปกรณ์วาดภาพ / ดินปั้น
รวม

2,625
8,925

2,750
9,350

2,875
9,775

2,000

2,100
2,100

2,200
2,200

2,300
2,300

1,000
16,000

1,150
16,900

1,200
17,700

1,250
18,500

1,500

1,580

1,660

1,740

4,000
5,500

4,200

4,400

4,600

5,780

6,060

6,340

รวมทั้งสิ้น
55,000
57,855 62,705
63,620
8. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล
- แบบประเมินและผลการดาเนินงาน
จากการเข้าร่วมแสดงในกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้เรียนมีทักษะพิเศษและความรู้ทางด้านศิลปะนาฏศิลป์,ดนตรี
2. ผู้เรียนสามารถออกงานบริการทั้งภายในและนอกสถานศึกษาได้
3. ผู้เรียนเกิดสุนทรียะในการทากิจกรรม ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
4. ผู้เรียนสามารถพัฒนาเป็นวิชาชีพเพื่อเลีย้ งชีพหรือเพื่อเป็นหนทางนาไปสู่การแสดงทางด้าน
สุนทรียะในระดับประเทศและในระดับโลกต่อไปในอนาคต
10. ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข
………………………………………………………………………………………..………………………
ผู้เสนอโครงการ
ผู้พิจารณาโครงการ
.......................................................
……………………………
(นางสาวนารี นักปี่)
( นายอนันต์ ใจเอื้อย )
ผู้อนุมัติโครงการ
.. ....................................
( เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ์ )
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ลาดับที่ 3 แผนงานหน่วยงาน งานด้านสวัสดิภาพผู้เรียน
แผนงานตามโครงสร้าง
ฝ่ายกิจการนักเรียน
แผนงานตามงบประมาณ
แผนงานคุณภาพผู้เรียน
แผนงานการจัดการศึกษา
แผนงานสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
แผนงานด้านอัตลักษณ์(จิตตาภิบาล)
แผนงานมาตรการส่งเสริม
ผู้รับผิดชอบ
นายฐากร วัฒนากูล
ตอบสนอง
พันธกิจที่ 7 ยุทธ์ศาสตร์ที่ 8
กลยุทธ์ที่ 8.1
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา EDBA มาตรฐานที่ 1
ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ หลัก 1.1.2 ร่วม ประเด็นการพิจารณา/เกณฑ์ย่อยที่ หลัก - ร่วม 9.3.1 ข้อ 2.2-2.3 ,11.2 ข้อ 1-2
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน มาตรฐานที่ - ตัวบ่งชี้หลัก - ร่วม –
ระยะเวลา
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)
วัตถุประสงค์
1. ขั้นวางแผน
1. เพื่อให้ครูดูแลความปลอดภัยแก่นักเรียนตาม 1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการ
พ.ค.59
บริเวณต่าง ๆ ของโรงเรียนและอานวยความ
1.2 ประชุมคณะกรรมการ
สะดวกแก่ผู้ปกครองและบุคคลที่มาติดต่อ
1.3 ประชุมชี้แจงการดาเนินการ
2. เพื่อให้บริการทางด้านการรักษาพยาบาลแก่ 1.4 จัดทาเอกสารทีเ่ กี่ยวข้อง
นักเรียน ครู และบุคลากรของโรงเรียน
3. เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันต่าง ๆ และตรวจสุขภาพ
2. ขั้นดาเนินการ (ภาระงานประจา/ภาระงานร่วม/
นักเรียนโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและแพทย์
โครงการ)
4. เพื่อให้มีการตรวจหาสิ่งเสพติดและอบายมุข 2.1 ภาระงานประจา
ทั้งปวง
1.จัดให้มีครูดูแลความปลอดภัยแก่นกั เรียนตาม
5.มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ และออกกาลังกาย บริเวณต่าง ๆ ของโรงเรียนและอานวยความแก่
สม่าเสมอ (1.1)
ผู้ปกครองและบุคคลที่มาติดต่อ
6.มีน้าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกาย 2.จัดบริการทางด้านการรักษาพยาบาลแก่นกั เรียน
ตามเกณฑ์มาตรฐาน (1.2)
ครู และบุคลากรของโรงเรียน
7.ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีก 3.จัดให้มกี ารสร้างภูมิคุ้มกันต่าง ๆ และตรวจ
เลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสีย่ งต่อความรุนแรง โรค สุขภาพนักเรียนโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข/แพทย์
ภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ(1.3)
4.จัดให้มกี ารตรวจหาสิ่งเสพติดและอบายมุขทั้งปวง
เป้าหมายเชิงปริมาณ
5.กิจกรรมลูกเสือสวัสดิภาพ
1. เพื่อให้ครูดูแลความปลอดภัยแก่นักเรียนตาม 6.กิจกรรมรักษาความปลอดภัยในโรงเรียน
บริเวณต่าง ๆ ของโรงเรียนและอานวยความ
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วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
สะดวกแก่ผู้ปกครองและบุคคลที่มาติดต่อ
2. เพื่อให้บริการทางด้านการรักษาพยาบาลแก่
นักเรียน ครู และบุคลากรของโรงเรียน
3. เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันต่าง ๆ และตรวจสุขภาพ
นักเรียนโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและแพทย์
4. เพื่อให้มีการตรวจหาสิ่งเสพติดและอบายมุข
ทั้งปวง

เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1. ครูดูแลความปลอดภัยแก่นักเรียนตาม
บริเวณต่าง ๆ ของโรงเรียนและอานวยความ
สะดวกแก่ผู้ปกครองและบุคคลที่มาติดต่อ
2. บริการทางด้านการรักษาพยาบาลแก่
นักเรียน ครู และบุคลากรของโรงเรียน
3. สร้างภูมิคุ้มกันต่าง ๆ และตรวจสุขภาพ
นักเรียนโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและแพทย์
4. มีการตรวจหาสิ่งเสพติดและอบายมุข
ทั้งปวง
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ครูร้อยละ 100ดูแลความปลอดภัยแก่นักเรียน
ตามบริเวณต่าง ๆ ของโรงเรียนและอานวยความ
สะดวกแก่ผู้ปกครองและบุคคลที่มาติดต่อ
2. เพื่อให้บริการทางด้านการรักษาพยาบาลแก่
นักเรียน ครู และบุคลากรของโรงเรียนร้อยละ100
3. เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันต่าง ๆ และตรวจสุขภาพ
นักเรียนโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและแพทย์ร้อย
ละ 95
4. เพื่อให้มีการตรวจหาสิ่งเสพติดและอบายมุข
แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)

2.2 ภาระงานตาม ตบช/เกณฑ์
1.ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษ
และหลีกเลีย่ งตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความ
รุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ
(1.3)

2.3 ภาระงานตาม ตบช/เกณฑ์
1. การให้ความร่วมมือกับชุมชน/
ที่ส่งผลต่อสถานศึกษา
2. จัดโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริม
สุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน
ประเด็นการพิจารณา(1.1.2)
2.4 โครงการ
1.โครงการเฝ้าระวังสารเสพติดในโรงเรียน
2.5 โครงการตามแผนพัฒนาฯ
1.โครงการ scวัยใสใส่ใจสุขภาพ พัฒนาความฉลาด
ทางสุขภาวะ

3.ขั้นตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล
3.1ตรวจสอบ ติดตามการดาเนินงานตาม
แผนงาน
3.2ปรับปรุงแก้ไข การดาเนินงานทีย่ ังไม่
สมบูรณ์
3.3ประเมินผลของกิจกรรม
3.4ประเมินผลโครงการ

แยกตามกิจกรรม
ปลายภาคเรียน
สิ้นสุดโครงการ

4.ขั้นสรุป รายงาน ปรับปรุง พัฒนา
โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
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ทั้งปวงร้อยละ 100
เครื่องมือการติดตาม/ประเมินผล
-แบบประเมินการจัดกิจกรรม
-แบบสังเกตจากสภาพจริง

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
4.1สรุปผลตามกิจกรรมเป็นภาพรวม
4.2จัดทารายงานผลดาเนินงานของ
หน่วยงาน
4.3นาผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนา

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)
พ.ค.- เม.ย.60
เม.ย. 60
เม.ย. 60
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ตารางที่ 6.3 แบบแสดงประมาณการค่าใช้จา่ ยแผนงานหน่วยงาน ปีการศึกษา 2559
ของฝ่ายกิจการนักเรียน
6.3.3 แผนงานหน่วยงาน งานสวัสดิภาพผูเ้ รียน
ฝ่าย กิจการนักเรียน
แผนงาน จานวนเงิน
ลาดับ
ประเภท
รายการ
ตาม
ที่
บาท ส.ต. งบประมาณ
มาตรฐาน
1 กิจกรรมลูกเสือสวัสดิการ
1
5,000 - ดาเนินการ
2 กิจกรรมรักษาความปลอดภัยในโรงเรียน
1
8,000 - ดาเนินการ
3 โครงการเฝ้าระวังสารเสพติดในโรงเรียน
1
20,500 พัฒนา
4 โครงการ sc วัยใสใส่ใจสุขภาพ พัฒนาความฉลาดทาง
1
169,000 พัฒนา
สุขภาวะ
รวมประมาณการค่าใช้จ่าย
202,500 (สองแสนสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)
สรุปประเภทงบประมาณ
 ดาเนินการ บาท
 งบลงทุน -  งบพัฒนา 202,500 บาท
ลงชื่อ…...................................................
(นายฐากร วัฒนากูล)
ผู้เสนองาน

ลงชื่อ …..................................................
( นายอนันต์ ใจเอื้อย )
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายกิจการนักเรียน

ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ ................... ..................................
( เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ์ )
ผู้อานวยการ
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ตารางที่ 7.3 แบบแสดงประมาณการ รับ-จ่าย งาน/กิจกรรม ฝ่ายกิจการนักเรียน
7.3.3.1 งาน/กิจกรรม ลูกเสือสวัสดิการ
แผนงานมาตรฐานที่ 1  2 3 4 5 
แผนงานหน่วยงาน งานสวัสดิภาพผู้เรียน
ฝ่าย กิจการนักเรียน
รายการ
งบประมาณ
ประมาณการงบประมาณ
2559
2560
2561
2562
รายรับ
-จากโรงเรียน
5,000
5,250
5,515
5,790
รวม
5,000
5,250
5,515
5,790
รายจ่าย
1.ค่าวัสดุ
-ค่าเอกสาร
1,000
1,050
1,105
1,160
-ค่าใบประกาศนียบัตร
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 ใจเอื้อย )
ผู้เสนองาน
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายกิจการนักเรียน
ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ ................. ...................................
( เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ์ )
ผู้อานวยการ
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แบบแสดงประมาณการ รับ-จ่าย งาน/กิจกรรม ฝ่ายกิจการนักเรียน
7.3.3.2 งาน/กิจกรรม รักษาความปลอดภัยในโรงเรียน
แผนงานมาตรฐานที่ 1  2 3 4 5 
แผนงานหน่วยงาน งานสวัสดิภาพผู้เรียน
ฝ่าย กิจการนักเรียน
รายการ
งบประมาณ
ประมาณการงบประมาณ
2559
2560
2561
2562
รายรับ
-จากโรงเรียน
8,000 8,400 8,820 9,260
รวม
รายจ่าย
1.ค่าวัสดุ
-ค่าจัดทาเอกสาร/ป้ายนิเทศ
-สมุดบันทึกประจาวัน
2.ค่าใช้สอย
-กรวยจราจร/รั้วกั้น
-อื่น ๆ
3.ค่าตอบแทน
4.ค่าพาหนะ
5.ค่าครุภัณฑ์
รวม
ลงชื่อ…...................................................
(นายฐากร วัฒนากูล)
ผู้เสนองาน

8,000

8,400

8,830

9,270

1,500
1,000

1,575
1,050

1,655
1,105

1,740
1,160

4,500
1,000

4,725
1,050

4,965
1,105

5,210
1,160

8,000

8,400

8,830

9,270

ลงชื่อ …..................................................
( นายอนันต์ ใจเอื้อย )
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายกิจการนักเรียน

ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ .....................................................
( เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ์ )
ผู้อานวยการ

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา

356

แผนงานตามโครงสร้าง
แผนงานตามงบประมาณ

ฝ่ายกิจการนักเรียน
แผนงานคุณภาพผู้เรียน
แผนงานการจัดการศึกษา
แผนงานสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
แผนงานด้านอัตลักษณ์(จิตตาภิบาล)
 แผนงานมาตรการส่งเสริม
ชื่อโครงการ
เฝ้าระวังสารเสพติดในโรงเรียน
ลักษณะโครงการ
ประจา ต่อเนื่อง ใหม่
หน่วยงาน
งานด้านสวัสดิภาพผู้เรียน
ผู้รับผิดชอบ
นายปัญญา
ปราบเสียง
ตอบสนอง
พันธกิจที่ 7
ยุทธศาสตร์ที่ 8
กลยุทธ์ที่ 8.1
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา EDBA มาตรฐานที่ 1
ตัวบ่งชี้ทางตรง - ทางอ้อม 1.1.2
ประเด็นพิจารณา / เกณฑ์ทางตรง
ทางอ้อม1.1.2
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน มาตรฐานที่ - ตัวบ่งชี้ - เกณฑ์ที่ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติฉบับปีพุทธศักราช 2542 มาตรา 24 วรรค 3 ว่าด้วยการจัดกิจกรรมให้ ผู้เรียนได้
เรียนรู้จ ากเหตุก ารณ์จ ริง การฝึก ปฏิบัติ โดยให้คิดเป็น ท าเป็น รักการอ่าน และก่ อให้เ กิดการใฝ่รู้อย่ าง
ต่อเนื่อง ทางฝ่ายรัฐบาลและทุกหน่วยงานต่างรณรงค์ให้ประชาชนหันมาสนใจกับการรักษาสุขภาพ พร้อม
ทั้งเตือนเยาวชนให้เห็นถึงพิษภัยของยาเสพติด
ดังนั้นโรงเรียนซางตาครู้สศึกษาโดยทางฝ่ายกิจการนักเรียนได้ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลที่จะ
ให้เด็กไทยห่างไกลยาเสพติดทุกชนิด จึงได้จัดโครงการกีฬาต้านยาเสพติดขึ้นในโรงเรียนเพื่อที่ผู้เรียนและ
บุคลากรของสถานศึกษาจะได้ตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด
2.วัตถุประสงค์
2.1เพื่อให้ผู้เรียนได้รู้ถึงพิษภัยของยาเสพติด
2.2 เพื่อเผยแพร่และรณรงค์เรื่องยาเสพติดในโรงเรียนและชุมชน
2.3 เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน
2.4 เพื่อให้ผู้เรียนได้รู้จักวิธกี ารหลีกเลี่ยงและระวังภัยจากสารเสพติด ( 1.4 )
3.เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
ผู้เรียนระดับชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 จานวน1,270 คน
3.2 เชิงคุณภาพ
1. ผู้เรียนได้รู้ถึงพิษภัยของยาเสพติด
2. ผู้เรียนได้เผยแพร่และรณรงค์เรื่องยาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชน
3. ผู้เรียนได้สร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนและบุคลากรในสถานศึกษา
แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา

357

4. ผู้เรียนได้รู้จักวิธกี ารหลีกเลี่ยงและระวังภัยจากสารเสพติด
3.3 ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ผู้เรียนร้อยละ 85 ได้รู้ถึงพิษภัยของยาเสพติด
2. ผู้เรียนร้อยละ 85 ได้เผยแพร่และรณรงค์เรื่องยาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชน
3. ผู้เรียนร้อยละ 85 ได้สร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนและบุคลากรในโรงเรียน
4. ผู้เรียนร้อยละ 85 ได้รู้จักวิธีการหลีกเลี่ยงและระวังภัยจากสารเสพติด
4. ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
4.1 กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก
ที่
กิจกรรม
ระยะเวลาดาเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
1. ประชาสัมพันธ์ / จัดบุคลากรรับผิดชอบ
พ.ค.59
นางสาวณัชชา หนูสีแก้ว
/กาหนดสถานที่
ครูฝ่ายกิจการนักเรียน
2. ดาเนินงานตามโครงการ
พ.ค.59
3. สรุปและประเมินผล
พ.ค.59
4.2 กิจกรรมให้ความรู้เรื่องสารเสพติด
ที่
กิจกรรม
1. ประชาสัมพันธ์ / จัดบุคลากรรับผิดชอบ
/กาหนดสถานที่
2. ดาเนินงานตามโครงการ
3. สรุปและประเมินผล

ระยะเวลาดาเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
มิ.ย.59
นายปัญญา ปราบเสียง
ครูฝ่ายกิจการนักเรียน
มิ.ย.59
มิ.ย.59

4.3 กิจกรรมต่อต้านสารเสพติดโลก
ที่
กิจกรรม
1. ประชาสัมพันธ์ / จัดบุคลากรรับผิดชอบ
/กาหนดสถานที่
2. ดาเนินงานตามโครงการ
3. สรุปและประเมินผล

ระยะเวลาดาเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
มิ.ย.59
นางอรวรรณ เพ่งพิศ
ครูฝ่ายกิจการนักเรียน
มิ.ย.59
มิ.ย.59
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4.4 กิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติด
ที่
กิจกรรม
1 ประชาสัมพันธ์ / จัดบุคลากรรับผิดชอบ
/กาหนดสถานที่
2. ดาเนินงานตามโครงการ
3. สรุปและประเมินผล

ระยะเวลาดาเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
มิ.ย.59
นายรุ่งโรจน์ ปฐมทัศน์
ครูฝ่ายกิจการนักเรียน
มิ.ย.59
มิ.ย.59

4.5 กิจกรรมตรวจสารเสพติด
ที่
กิจกรรม
1 ประชาสัมพันธ์ / จัดบุคลากรรับผิดชอบ
/กาหนดสถานที่
2. ดาเนินงานตามโครงการ
3. สรุปและประเมินผล

ระยะเวลาดาเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
มิ.ย.59
นายปัญญา ปราบเสียง
ครูฝ่ายกิจการนักเรียน
มิ.ย.59
มิ.ย.59

5.สถานที่ดาเนินงาน
โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
6.ระยะเวลาในการดาเนินงาน
พฤษภาคม 2559 – มิถุนายน 2560
7.งบประมาณ
รายการ
งบประมาณปี
2559
รายรับ
-จากโรงเรียน
23,000
-จากผูเ้ รียน
2,000
รวม

ประมาณการงบประมาณ
2560
2561
2562
24,150

25,335

26,560

25,000

2,100
26,250

2,200
27,535

2,310
28,870

1,000
700

1,050
735

1,105
775

1,160
800

300
2,000

315
2,100

335
2,205

350
2,310

รายจ่าย
1. กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก
- ค่าวิทยากร
- ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ / เอกสาร/สารเคมี
- ค่าธุรการ อื่นๆ
รวม
2. กิจกรรมให้ความรู้เรื่องสารเสพติด
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- ค่าวิทยากร
- ค่าอาหาร

3,000
500

3,150
525

3,310
555

3,475
580

- ค่ายานพาหนะ

1,000
500
5,000

1,050
525
5,250

1,100
555
5,515

1,150
580
5,785

1,000
500

1,050
525
525

1,105
555
555

1,150
580
580

2,100

2,215

2,310

4,000

4,200

4,400

4,600

3,000
2,000
1,000
10,000

3,150

3,300

3,465

2,100

2,200

2,300

1,050

1,100

1,150

10,500

11,000

11,515

ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ / เอกสาร/สารเคมี
4,000
4,200
4,400
ค่าวิทยากร
1,000
1,050
1,100
ค่าอาหาร/ เครื่องดื่ม
500
525
550
ค่าติดติอประสานงาน
500
525
550
รวม
6,000
6,300
6,600
รวมทั้งสิ้น
25,000
26,250
27,535
8. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล
1. แบบสอบถามผูเ้ กี่ยวข้อง
2. จากการสังเกตการณ์ดาเนินกิจกรรม
9. ผลที่คาดว่าจะได้รบั
1. ผู้เรียนได้รู้ถึงพิษภัยของยาเสพติด
2. ผู้เรียนได้รู้จักวิธกี ารหลีกเลี่ยงและระวังภัยจากสารเสพติด
3. ผู้เรียนได้เผยแพร่และรณรงค์เรื่องยาเสพติดในโรงเรียนและชุมชน
4. ผู้เรียนได้สร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนและบุคลากรในโรงเรียน

4,600
1,200
580
570
6,950

- ค่าวัสดุ / อุปกรณ์ / เอกสาร
รวม
3. กิจกรรมต่อต้านสารเสพติดโลก
- ค่าถ้วยรางวัล
- ค่าวัสดุ / อุปกรณ์ / เอกสาร
- ค่าธุรการ อื่นๆ
รวม

500
2,000

4.กิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติด
- ค่าถ้วยรางวัล/ ค่ารางวัล
- ค่าอุปกรณ์
- ค่าของที่ระลึก
- ค่าอาหาร/เครื่องดื่ม
รวม
5.กิจกรรมตรวจสารเสพติด
-
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10. ปัญหา / อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
ผู้เสนอโครงการ

ผู้พิจารณาโครงการ

……………………………………
(นายปัญญา ปราบเสียง )

……………………………………
( นายอนันต์ ใจเอื้อย )
อนุมัติโครงการ

................................................
( เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ์)
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แผนงานตามโครงสร้าง
แผนงานตามงบประมาณ

ฝ่ายกิจการนักเรียน
แผนงานคุณภาพผู้เรียน
แผนงานการจัดการศึกษา
แผนงานสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
แผนงานจิตตาภิบาล
แผนงานมาตรการส่งเสริม
ชื่อโครงการ
sc วัยใสใส่ใจสุขภาพ พัฒนาความฉลาดทางสุขภาวะ
ลักษณะโครงการ/งาน
 ประจา  ต่อเนื่อง  ใหม่
หน่วยงาน
งานสวัสดิภาพผู้เรียน
ผู้รับผิดชอบ
นายรุ่งโรจน์ ปฐมทัศน์
ตอบสนอง
พันธกิจที่ 6
ยุทธศาสตร์ที่ 8 กลยุทธ์ที่ 8.1
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา EDBA มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ทางตรง 1.3,1.4,1.5,1.6
ทางอ้อม - ประเด็นพิจารณา / เกณฑ์ทางตรง 1 ทางอ้อม ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน มาตรฐานที่ - ตัวบ่งชี้ - เกณฑ์ที่ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้กาหนดทักษะชีวิตเป็นสมรรถนะ
สาคัญ ที่ผู้เรียนทุกคนพึงได้รับการพัฒนา ซึ่งทักษะชีวิต เป็นความสามารถของบุคคลที่จะจัดการกับ
ปั ญ หาต่างๆรอบตั วในสภาพสัง คมปั จ จุบั น และเตรีย มพร้อมสาหรั บ การปรับ ตัวในอนาคต เพื่อให้
สอดคล้องกับ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ มาตรา 6 ว่า “การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคน
ไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญาความรู้ คุณธรรมจริยธรรม และวัฒนธรรมในการ
ดาเนินชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข”
นั่นคื อ คนไทยต้องมีสุขภาวะทั้ง 4 มิติ ทั้งทางกาย จิต สังคม และปัญ ญาที่เป็ นพื้น ฐานต่อการ
นาไปสู่การดูแลชีวิตตนเอง และครอบครัวอย่างพอเพียง ในการจัดการเรียนการสอนต้องจัดให้เป็นคนเก่งมี
ความรู้ด้านวิชาการ มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุนทรียภาพ ลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา
อย่างเต็มศักยภาพ
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เรียน เห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม ( 1.4 )
2. เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติด เสี่ยงต่อความรุนแรงโรคภัย อุบัติเหตุและ
ปัญหาทางเพศ ( 1.3)
3. เพื่อให้นักเรียนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น ( 1.5)
4. เพื่อเพิ่มพฤติกรรมความฉลาดทางสุขภาวะของเด็ก เยาวชน และครอบครัว
5. เพื่อให้ได้ความรู้ปฏิบัติ เรื่อง การสร้างเสริมความฉลาดทางสุขภาวะของเด็ก เยาวชนและครอบครัว
6. เพื่อให้ได้รับข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการสร้างเสริมความฉลาดทางสุขภาวะของเด็ก เยาวชน และ
ครอบครัวจากองค์กรที่เกี่ยวข้อง
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7. เพื่อฝึกทักษะให้ผู้เรียนมีความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรมการแสดง (1.6 )
8. เพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลจากสิ่งเสพติด (1.3 )
9.เพื่อให้ผู้เรียนรู้ เข้าใจ และคิดวิเคราะห์สมรรถภาพทางกายและความสามารถทางด้าน
ร่างกาย รวมทั้งกระบวนการเสริมสร้างและแก้ไขสมรรถภาพทางร่างกาย
10.เพื่อให้ผเู้ รียนมีสมรรถภาพทางร่างกาย และน้าหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของ
กรมพลศึกษา
3. เป้าหมาย
3.1เชิงปริมาณ
ผู้เรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 จานวน 1,270 คน
3.2เชิงคุณภาพ
1. เพื่อให้ผู้เรียน เห็นคุณค่าในตนเองดังนั้นทางฝ่ายกิจการนักเรียนจึงได้จัดทาโครงการ SCวัยใส
ใส่ใจคุณภาพขึ้นเพื่อ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม
2. เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติด เสี่ยงต่อความรุนแรงโรคภัย อุบัติเหตุและ
ปัญหาทางเพศ
3. เพื่อให้นักเรียนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น
4. เพื่อเพิ่มพฤติกรรมความฉลาดทางสุขภาวะของเด็ก เยาวชน และครอบครัว
5. เพื่อให้ได้ ความรู้ปฏิบั ติ เรื่อง การสร้างเสริมความฉลาดทางสุขภาวะของเด็ก เยาวชนและ
ครอบครัว
6. เพื่อให้ได้รับข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการสร้างเสริมความฉลาดทางสุขภาวะของเด็ก เยาวชน
และ ครอบครัวจากองค์กรที่เกี่ยวข้อง
7. เพื่อฝึกทักษะให้ผู้เรียนมีความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรมการแสดง
8. เพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลจากสิ่งเสพติด
9.เพื่อให้ผู้เรียนรู้ เข้าใจ และคิดวิเคราะห์สมรรถภาพทางกายและความสามารถทางด้าน ร่างกาย
รวมทั้งกระบวนการเสริมสร้างและแก้ไขสมรรถภาพทางร่างกาย
10.เพื่อให้ผู้เรียนมีสมรรถภาพทางร่างกาย และน้าหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของ กรม
พลศึกษา
3.3ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ผู้เรียนร้อยละ 81 เห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น มีความมั่นใจ แสดงออกอย่างเหมาะสม
2. ผู้เรียนร้อยละ 81 รู้จักป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติด เสีย่ งต่อความรุนแรงโรคภัย อุบัติเหตุและ
ปัญหาทางเพศ
3. ผู้เรียนร้อยละ 81 มีมนุษยสัมพันธ์ทดี่ ีและให้เกียรติผู้อื่น
4. ผู้เรียนร้อยละ 81 มีพฤติกรรมความฉลาดทางสุขภาวะของเด็ก เยาวชน และครอบครัว
5. ผู้เรียนร้อยละ 81 มีความรู้ปฏิบัติ เรื่อง การสร้างเสริมความฉลาดทางสุขภาวะของเด็ก เยาวชน
และครอบครัว
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6. ผู้เรียนร้อยละ 81 ได้รับข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการสร้างเสริมความฉลาดทางสุขภาวะของเด็ก
เยาวชน และ ครอบครัวจากองค์กรทีเ่ กี่ยวข้อง
7. ผู้เรียนร้อยละ 81 ฝึกทักษะความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรมการแสดง
8. ผู้เรียนร้อยละ 81 ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลจากสิ่งเสพติด
9. ผู้เรียนร้อยละ 81 รู้ เข้าใจ และคิดวิเคราะห์สมรรถภาพทางกายและความสามารถทางด้าน
ร่างกาย รวมทั้งกระบวนการเสริมสร้างและแก้ไขสมรรถภาพทางร่างกาย
10. ผู้เรียนร้อยละ 81 มีสมรรถภาพทางร่างกาย และน้าหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของ
กรมพลศึกษา
4. ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
4.1 กิจกรรมวันศุกร์กบั สุขภาพ
กิจกรรม
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
1. ขั้นเตรียมการ
นายรุ่งโรจน์ ปฐมทัศน์
1.1 ประชุมวางแผน/แต่งตั้งคณะกรรมการ
พ.ค.. 59
1.2 เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ
2. ขั้นดาเนินการ / กิจกรรมที่จดั
2.1 ประชาสัมพันธ์
พ..ค. 59
2.2 จัดการเตรียมเพลงและฝึกผู้นา
พ.ค. 59
2.3 ดาเนินการกิจกรรมในวันศุกร์หลังเคารพธงชาติ
มิ.ย. 59
2.4 ติดตามผลงานของผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม
มิ.ย. 59
3. ขั้นติดตามและประเมินผล
3.1 สรุปและประเมินผลจากแบบประเมินความพึงพอใจ
มี.ค. 60
3.2สังเกตจากการปฏิบตั ิจริง
4.2 กิจกรรมฝึกซ้อมกีฬาแข่งขันเพื่อพัฒนานักกีฬาสู่อาชีพ
กิจกรรม
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
1. ขั้นเตรียมการ
1.1 สารวจข้อมูลจากการจัดกิจกรรมในปีที่ผ่านมา
พ.ค. 59
นายบัญชา ไตรรส
1.2 ประชุมวางแผน
1.3 จัดทากิจกรรมเพื่อขออนุมัติ
2. ขั้นดาเนินการ / กิจกรรมที่จดั
2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
พ.ค. 59
2.2 ประชาสัมพันธ์รูปแบบการจัดกิจกรรม
พ.ค. 59
2.3 จัดรูปแบบกิจกรรมและทาเอกสาร
2.4 ดาเนินงานตามกิจกรรม
มิ.ย. 59
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2.4.1 ออกจดหมายเวียนถึงผูป้ กครอง/ รับสมัคร
2.4.2 ดาเนินการกิจกรรมช่วงหลังเลิกเรียน
2.4.3 ส่งเข้าร่วมแข่งขัน
3. ขั้นติดตามประเมินผล
3.1 แบบประเมิน
3.2 สังเกตจากการปฏิบัตจิ ริง
4.3 กิจกรรมกีฬาสีภายใน (เฟื่องฟ้าเกมส์)
กิจกรรม
1. ขั้นเตรียมการ
1.1 ประชุมวางแผน
1.2 กาหนดแผนงาน
1.3 เสนอกิจกรรมเพื่อขออนุมัติ
2. ขั้นดาเนินการ / กิจกรรมที่จดั
2.1 ประชุมชี้แจงทุกฝ่าย
2.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
2.3 จัดทาเอกสารและติดตามงาน
-แบ่งสี 4 สีทั้งนักเรียนและครู
-กาหนดรูปแบบโดยเชิญประธานสีและแม่สเี ข้าประชุม
-ออกเอกสารประเภทต่าง ๆ ทีจ่ ัด เกณฑ์การให้คะแนน
-กาหนดวันซ้อมและประชุมสี
2.4 ดาเนินการจัดการแข่งขัน
3. ขั้นติดตามและประเมินผล
3.1 ผลการดาเนินการ
3.2 แบบประเมินความพึงพอใจ
4.4 กิจกรรมให้ความรู้และตรวจสุขภาพ
กิจกรรม
1. ขั้นเตรียมการ
1.1 ประชุมวางแผน/แต่งตั้งคณะกรรมการ
1.2 เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ
2. ขั้นดาเนินการ / กิจกรรมที่จดั
2.1 ประชาสัมพันธ์
2.2 ติดต่อหน่วยงานที่มาตรวจสุขภาพ/ เชิญวิทยากรให้ความรู้
2.3 กาหนดวันและชั้นเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม
แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

มิ.ย. 59
มิ.ย. 59
มิ.ย.59- มี.ค.60
มี.ค. 60

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

พ..ย. 59

นายอนันต์ ใจเอื้อย

ธ.ค. 59
ธ.ค. 59
ธ.ค. 59

ม.ค. 60
ม.ค. 60

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

พ.ค. 59

นางสาวบานชื่น อินทสาร

พ.ค. 59
มิ.ย. 59
มิ.ย. -ธ.ค.59
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2.4 จัดนิทรรศการรณณรงค์
3. ขั้นติดตามและประเมินผล
ดูสถิติการเจ็บป่วยของนักเรียน / สรุปและประเมินผลจากแบบ
ประเมินความพึงพอใจ
5. สถานที่ดาเนินการ
5.1 โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
5.2 หน่วยงานทีจ่ ัดการแข่งขัน
6. ระยะเวลาในการดาเนินการ
พฤษภาคม 2559 – มีนาคม 2560
7.งบประมาณ
งบประมาณ
รายการ
ปี 2559
รายรับ
-จากผูเ้ กี่ยวข้อง
10,000
-จากโรงเรียน
159,000
รวม
169,000
รายจ่าย
1.กิจกรรมวันศุกร์กบั สุขภาพ
- ค่าเอกสาร
500
- ค่าของรางวัล
1,000
- ค่าเบ็ดเตล็ด
500
รวม
2,000
2.กิจกรรมฝึกซ้อมกีฬา
แข่งขันเพื่อพัฒนานักกีฬาสู่
อาชีพ
- ค่าเช่าสถานที่ฝกึ ซ้อม
10,000
- ค่าพาหนะ
30,000
- ค่าอาหาร / ที่พัก
30,000
- ค่าวิทยากร
- ค่าสมัครเข้าร่วมแข่งขัน
รวม
3.กิจกรรมกีฬาสีภายใน
(เฟื่องฟ้าเกมส์)
- ค่าบารุงสี / เต้นท์
แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

ม.ค. 60
มี.ค. 60

ประมาณการงบประมาณ
2560
2561
2562
11,000
166,450
177,450

12,000
174,940
186,940

13,000
183,065
196,065

525
1,050
525
2,100

550
1,100
550
2,200

575
1,150
575
2,300

10,500
31,500
31,500

11,025
33,075
33,075

11,575
34,675
34,675

40,000
10,000
120,000

42,000
10,500
126,000

44,100
11,025
132,300

46,300
11,575
138,800

10,000

10,500

11,025

11,575
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1,000
15,000
2,000
2,000
30,000

1,050
15,750
2,100
2,100
31,500

1,105
16,540
2,200
2,200
33,070

1,160
17,340
2,300
2,300
34,675

4.กิจกรรมให้ความรู้และ
ตรวจสุขภาพ
- ค่าเอกสาร / คู่มือ

1,000

- ค่าพาหนะ

1,000

- ค่าอาหาร รับรอง

1,000

- ค่าวิทยากร

1,000

1,050
1,050
1,050
1,050

1,105
1,105
1,105
1,105

1,160
1,160
1,160
1,160

13,000

13,650

14,950

15,650

17,000

17,850

19,370

20,290

169,000

177,450

186,940

196,065

- ค่าพาหนะ
- ค่าของรางวัล/ของที่ระลึก
- ค่าอาหาร
- ค่าตกแต่งสถานที่และเวที
รวม

ค่าตรวจสุขภาพ
รวม
รวมทั้งสิ้น

8. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล
1. แบบสอบถาม
2. แบบประเมินความพึงพอใจ
9. ผลที่คาดว่าจะได้รบั
1. ผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการร้อยละ 85 เห็น คุณค่าในตนเองและผู้อื่น มีความมั่นใจ แสดงออก
อย่างเหมาะสม
2. ผูเ้ รียนทีเ่ ข้าร่วมโครงการร้อยละ 85 รู้จักการคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ และแก้ปญ
ั หาอย่าง
สร้างสรรค์
3. ผูเ้ รียนที่เข้าร่วมโครงการร้อยละ85 ได้รับการส่งเสริมความสามารถ ความถนัด และความ
สนใจ ของผูเ้ รียน
4. ผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการร้อยละ 85 มีสุนทรียภาพ และมีสุขภาพจิตที่ดี
5. ผู้เรียนทีเ่ ข้าร่วมโครงการร้อยละ 85 มีพฤติกรรมความฉลาดทางสุขภาวะของเด็ก เยาวชน และ
ครอบครัว
6. ผู้เรียนทีเ่ ข้าร่วมโครงการร้อยละ 85 ได้ความรู้ปฏิบัติ เรื่อง การสร้างเสริมความฉลาดทางสุข
ภาวะของเด็ก เยาวชนและครอบครัว
7. ผู้เรียนทีเ่ ข้าร่วมโครงการร้อยละ 85 ได้รับข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการสร้างเสริมความฉลาด
ทางสุขภาวะของเด็ก เยาวชน และครอบครัวจากองค์กรทีเ่ กี่ยวข้อง
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8. ผูเ้ รียนร้อยละ 85 ได้ฝึกทักษะให้ผเู้ รียนมีความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรมการแสดง
9. ผู้เรียนร้อยละ 85 สามารถประกวดแข่งขันร่วมกิจกรรมภายในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
10. ผู้เรียนร้อยละ 85 ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลจากสิ่งเสพติด
11. ผู้เรียนร้อยละ 85 รู้เข้าใจ และคิดวิเคราะห์สมรรถภาพทางกายและความสามารถทางด้าน
ร่างกาย รวมทั้งกระบวนการเสริมสร้างและแก้ไขสมรรถภาพทางร่างกาย
12. ผู้เรียนร้อยละ 85 มีสมรรถภาพทางร่างกาย และน้าหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
ของ กรมพลศึกษา
10. ปัญหา / อุปสรรค แนวทางแก้ไข
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
ผู้เสนอโครงการ
รุ่งโรจน์ ปฐมทัศน์
.......................................................
(นายรุ่งโรจน์ ปฐมทัศน์)

ผูพ้ ิจารณาโครงการ
.........................................................
( นายอนันต์ ใจเอื้อย )
ผู้อนุมัติโครงการ

................................................
( เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ์ )
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ลาดับที่ 4 แผนงานหน่วยงาน งานสัมพันธ์ชมุ ชน
แผนงานตามโครงสร้าง
ฝ่ายกิจการนักเรียน
แผนงานตามงบประมาณ
แผนงานคุณภาพผู้เรียน
แผนงานการจัดการศึกษา
แผนงานสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
แผนงานด้านอัตลักษณ์(จิตตาภิบาล)
แผนงานมาตรการส่งเสริม
ผู้รับผิดชอบ
นางสาวปรารถนา กรานแก้ว
ตอบสนอง
พันธกิจที่ 9 ยุทธศาสตร์ที่ 10 กลยุทธ์ที่ 10.1
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา EDBA มาตรฐานที่ 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 หลัก
9.3.1,9.3.2,15.1.2 ร่วม 10.3.3ข้อ, 13.2 ข้อ 2-4 , 11.2
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน มาตรฐานที่ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์ ระยะเวลา
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)
วัตถุประสงค์
1.ขั้นวางแผน
1.เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์และได้รับความ 1.1 สารวจข้อมูลย้อนหลัง
ร่วมมือกับชุมชนวัดสถาบันทางวิชาการ
1.2 ทาแผน/ โครงการนาเสนอ
องค์กรภาครัฐเอกชน
1.3 แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนิน
2.เพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรูจ้ ากแหล่งเรียนรู้ 1.4. ประชุมวางแผน
ในชุมชนโดยมีผู้มีความรู้ในชุมชนเป็นครูให้ 1.5. จัดเตรียมเอกสาร ข้อมูลกากับการ
3.เพื่อให้คณะกรรมการสถานศึกษารู้และ
ดาเนินงาน
ปฏิบัติหน้าที่ตามทีระเบียบกาหนด (9.1)
4.เพื่อให้ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม 2. ขั้นดาเนินการ (ภาระงานประจา/ภาระงานร่วม/
ในการพัฒนาสถานศึกษา (9.3 )
โครงการ)
5เพื่อมีการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ระหว่าง
2.1 ภาระงานประจา
บุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่าง
1.จัดกิจกรรมร่วมกับชุมชนและสถาบันต่างๆเพื่อ
สถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กร การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามความ
ที่เกีย่ วข้อง (13.2 )
เหมาะสม
6.เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
2.ดาเนินการให้โรงเรียนใช้ประโยชน์จาก
คุณภาพด้านอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก ทรัพยากรท้องถิ่นบุคคล วัสดุ อุปกรณ์สถานที่
(16.3 )
และสิ่งแวดล้อมในชุมชนอย่างเหมาะสม
7.เพื่อให้ผู้เรียนดาเนินชีวิตอย่างเรียบง่าย
3.ประชาสัมพันธ์ผลงานดีเด่นของโรงเรียนของ
พอเพียง(16.1)
คณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียนผู้ปกครอง ศิษย์
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เก่าและพนักงาน
4. กิจกรรมประชุมผูป้ กครอง
เป้าหมายเชิงปริมาณ
1. มีการส่งเสริมความสัมพันธ์และได้รับความ 5.กิจกรรมผู้ปกครองเครือข่าย
ร่วมมือกับชุมชนวัดสถาบันทางวิชาการ
6.กิจกรรมวันไหว้ครู
องค์กรภาครัฐ เอกชน
7.กิจกรรมวันครู
2.นักเรียนได้รับความรู้จากแหล่งเรียนรู้ใน 8.กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
ชุมชน
9.กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
10.กิจกรรมวันเด็ก
2.2 ภาระงานตาม ตบช/เกณฑ์
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1. มีการส่งเสริมความสัมพันธ์และได้รับความ 1. ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามี
ร่วมมือกับชุมชนวัดสถาบันทางวิชาการ
ส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา(9.3)
องค์กรภาครัฐ เอกชนเป็นอย่างดี
2.มีโครงการตัวอย่างที่ประสบความสาเร็จที่สุด
2.นักเรียนได้รับความรู้จากแหล่งเรียนรู้ใน อย่างน้อย 1 โครงการ ในประเด็นต่อไปนี้
ชุมชนได้เป็นอย่างดี
2.1มีผลการวิเคราะห์ปจั จัยความสาเร็จ ในกา
3.คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบตั ิ
ร่วมมือกับชุมชน สังคม
หน้าที่ตามทีระเบียบกาหนด
2.2มีการเผยแพร่และขยายผลในสถานศึกษา
4.ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ อื่นๆ อย่างน้อย 9 แห่ง
พัฒนาสถานศึกษา
2.3ได้รับรางวัล/การยอมรับ/ยกย่องจากชุมชน
5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
สังคม
บุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่าง
2.การให้ความร่วมมือที่ส่งผลต่อ
สถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กร ชุมชน/สังคม ( 9.3.2)
ที่เกีย่ วข้อง
2)โครงการที่ประสบความสาเร็จที่สุด อย่างน้อย
6.ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพด้าน 1 โครงการ ในประเด็นต่อไปนี้
อัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก
2.1มีความต่อเนื่องในการดาเนินงานอย่างไม่
7.ผู้เรียนดาเนินชีวิตอย่างเรียบง่าย พอเพียง น้อยกว่า 3 ปี
2.2มีความยั่งยืน พึ่งพาตนเอง ดาเนินการได้โดย
ไม่ใช้งบประมาณสถานศึกษา
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. มีการส่งเสริมความสัมพันธ์และได้รับความ 2.3ได้รับรางวัล/การยอมรับ/ยกย่อง จากชุมชน
ร่วมมือกับชุมชนวัดสถาบันทางวิชาการ
สังคม
องค์กรภาครัฐ เอกชนร้อยละ 85
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โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา

370

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

ระยะเวลา
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2.นักเรียนได้รับความรู้จากแหล่งเรียนรู้ใน 3.การส่งเสริมสนับสนุนศิลปะและ
ชุมชนร้อยละ 85
วัฒนธรรม ( 10.3.3)
3.คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบตั ิ
4. มาตรการส่งเสริม(ภายนอก
หน้าที่พัฒนาสถานศึกษา ร้อยละ85
สถานศึกษา)
4.ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ 5. ผลการดาเนินงานบรรลุตาม
พัฒนาสถานศึกษา ร้อยละ 85
เป้าหมาย ( 15.2)
5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
2.3 ภาระงานตาม ตบช/เกณฑ์
บุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่าง
1.ครูเป็นคนดี มีความสามารถ
สถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กร 2.จัดโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริม
ที่เกีย่ วข้อง ร้อยละ85
สุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน
6.ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพด้าน (11.2)
อัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก ร้อยละ85
3.ตัวบ่งชี้ 13.2 มีการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ระหว่าง
7.ผู้เรียนดาเนินชีวิตอย่างเรียบง่าย พอเพียง บุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษา
กับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง
2.4 โครงการ
เครื่องมือการติดตาม/ประเมินผล
1. ใช้การสังเกตจากผู้เข้าร่วมกิจกรรม
2. แบบประเมินผลกิจกรรม
2.5 โครงการตามแผนพัฒนา
3..ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา
1. โครงการส่งเสริมการสร้างภาคีเครือข่าย
ร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษา
2.4 โครงการ
3.ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล
1.ประชุมคณะกรรมการทุกฝ่ายที่รับผิด
ชอบเพื่อการประเมินผล
2. รับทราบปัญหาทีเ่ กิดเพื่อแก้ปญ
ั หา
หรือใช้เป็นข้อมูลในการดาเนินงาน
เพื่อพัฒนางาน
3 .ทาแบบประเมิน
4. สังเกตผลหลังการทากิจกรรม
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4.ขั้นสรุป / รายงาน / ปรับปรุง / พัฒนา
1.นาผลการประเมินเข้าที่ประชุม
แสดงความเห็นอีกครั้ง
2.นาข้อเสนอแนะและข้อดีมาเป็นข้อมูล
ในการทางานต่อไป
3.สรุปและรายงานผล
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ตารางที่ 6.3 แบบแสดงประมาณการค่าใช้จา่ ยแผนงานหน่วยงาน ปีการศึกษา 2559
ของฝ่ายกิจการนักเรียน
6.3.4 แผนงานหน่วยงาน งานสัมพันธ์ชมุ ชน
ฝ่าย กิจการนักเรียน
จานวนเงิน
ลาดับ
แผนงานตาม
ประเภท
รายการ
ที่
มาตรฐาน
บาท
ส.ต. งบประมาณ
1 กิจกรรมไหว้ครู
3
6,000 ดาเนินการ
2 กิจกรรมวันครู
3
8,000 ดาเนินการ
3 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
3
25,000 ดาเนินการ
4 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
3
25,000 ดาเนินการ
5 กิจกรรมวันเด็ก
3
10,000 ดาเนินการ
6 โครงการส่งเสริมการสร้างภาคีเครือข่าย
3
37,000 พัฒนา
ร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษา
7 โครงการวิถีงามตามหลักปรัชญา
3
19,000 พัฒนา
เศรษฐกิจพอเพียง
รวมประมาณการค่าใช้จา่ ย
130,000 ( หนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน )
สรุปประเภทงบประมาณ
 ดาเนินการ 130,000 บาท
ลงชื่อ

 งบลงทุน -  งบพัฒนา 19,000 บาท

.
(นางสาวปรารถนา กรานแก้ว)
ผู้เสนองาน

ลงชื่อ ..........................................
( นายอนันต์ ใจเอื้อย )
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายกิจการนักเรียน

ผูอ้ นุมัติ
ลงชื่อ .............. .......................................
( เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ์ )
ผู้อานวยการ
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ตารางที่ 7.3 แบบแสดงประมาณการ รับ-จ่าย งาน/กิจกรรม ฝ่ายกิจการนักเรียน
7.3.4.1 งาน/กิจกรรม ไหว้ครู
แผนงานมาตรฐานที่ 1  2 3 4 5 
แผนงานหน่วยงาน งานสัมพันธ์ชุมชน
ฝ่าย กิจการนักเรียน
รายการ
งบประมาณ
ประมาณการงบประมาณ
2559
2560
2561
2562
รายรับ
-จากโรงเรียน
6,000 6,300
6,615 6,945
รวม
6,000 6,300
6,615 6,945
รายจ่าย
1.ค่าวัสดุ
-ค่าดอกไม้/ตกแต่งเวที
2,500 2,625
2,760 2,895
-ค่าพวงมาลัยประธาน
700
735
775
810
-ค่าอุปกรณ์/เอกสาร
800
840
885
925
-ค่าเต้นท์ผ้าใบ
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…........................................
(นางปานทิพย์ ใจเอื้อย)
ผู้เสนองาน

ลงชื่อ ..........................................
( นายอนันต์ ใจเอื้อย )
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายกิจการนักเรียน

ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ .....................................................
( เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ์ )
ผู้อานวยการ
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แบบแสดงประมาณการ รับ-จ่าย งาน/กิจกรรม ฝ่ายกิจการนักเรียน
7.3.4.2 งาน/กิจกรรม วันครู
แผนงานมาตรฐานที่ 1  2 3 4 5 
แผนงานหน่วยงาน งานสัมพันธ์ชุมชน
ฝ่าย กิจการนักเรียน
รายการ
งบประมาณ
ประมาณการงบประมาณ
2559
2560
2561
2562
รายรับ
-จากโรงเรียน
8,000
8,400 8,820
9,210
รวม
8,000
8,400 8,820
9,210
รายจ่าย
1.ค่าวัสดุ
-ค่าวัสดุอุปกรณ์
1,,000
1,050 1.120
1,160
2.ค่าใช้สอย
-ค่าอาหาร
2,000
2,100 2,200
2300
-ค่าของขวัญวันครู
5,000
5,250 5,500
5,750
3.ค่าตอบแทน
4.ค่าพาหนะ
5.ค่าครุภัณฑ์
รวม
ลงชื่อ…............................................
(นางปานทิพย์ ใจเอื้อย)
ผู้เสนองาน

8,000

8,400

8,820

9,210

ลงชื่อ ..........................................
( นายอนันต์ ใจเอื้อย )
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายกิจการนักเรียน

ผูอ้ นุมัติ
ลงชื่อ .....................................................
( เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ์ )
ผู้อานวยการ
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แบบแสดงประมาณการ รับ-จ่าย งาน/กิจกรรม ฝ่ายกิจการนักเรียน
7.3.4.3 งาน/กิจกรรม วันพ่อแห่งชาติ
แผนงานมาตรฐานที่ 1  2 34 5 
แผนงานหน่วยงาน งานสัมพันธ์ชุมชน
ฝ่าย กิจการนักเรียน
รายการ
งบประมาณ
ประมาณการงบประมาณ
2559
2560
2561
2562
รายรับ
-จากโรงเรียน
25,000 26,250 27,565 28,945
รวม
25,000 26,250 27,565 28,945
รายจ่าย
1.ค่าวัสดุ
-ค่าเอกสาร
500
525
555
580
-ค่าตกแต่งสถานทีจ่ ัดงาน
3,000
3150
3310 3,475
-ค่าทาโล่
12,000 12600 13230 13,892
-ค่าอาหาร เครื่องดื่ม
4,000
4200
4410 4,630
-ค่าใบประกาศ การแข่งขัน
500
525
555
580
-ค่าธุรการอื่นๆ
500
525
555
580
2.ค่าใช้สอย
-ค่าบริการเต้นท์
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…............................................
(นางสาวปรารถนา กรานแก้ว)
ผู้เสนองาน
ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

ลงชื่อ ..........................................
( นายอนันต์ ใจเอื้อย )
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายกิจการนักเรียน
( เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ์ )
ผู้อานวยการ
โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา

376

แบบแสดงประมาณการ รับ-จ่าย งาน/กิจกรรม ฝ่ายกิจการนักเรียน
7.3.4.4 งาน/กิจกรรม วันแม่แห่งชาติ
แผนงานมาตรฐานที่ 1  2 3 4 5 
แผนงานหน่วยงาน งานสัมพันธ์ชุมชน
ฝ่าย กิจการนักเรียน
รายการ
งบประมาณ
ประมาณการงบประมาณ
2559
2560
2561
2562
รายรับ
-จากโรงเรียน
25,000 26,250 27,565 28,945
รวม
25,000 26,250 27,565 28,945
รายจ่าย
1.ค่าวัสดุ
-ค่าเอกสาร
500
525
555
580
-ค่าตกแต่งสถานทีจ่ ัดงาน
3,000
3150
3310 3,475
-ค่าทาโล่
12,000 12600 13230 13,892
-ค่าอาหาร เครื่องดื่ม
4,000
4200
4410 4,630
-ค่าธุรการอื่นๆ
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 ใจเอื้อย )
ผู้เสนองาน
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายกิจการนักเรียน
ผู้อนุมตั ิ
ลงชื่อ .....................................................
( เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ์ )
ผู้อานวยการ
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แบบแสดงประมาณการ รับ-จ่าย งาน/กิจกรรม ฝ่ายกิจการนักเรียน
7.3.4.5 งาน/กิจกรรม วันเด็ก
แผนงานมาตรฐานที่ 1  2 3 4 5 
แผนงานหน่วยงาน งานสัมพันธ์ชุมชน
ฝ่าย กิจการนักเรียน
รายการ
งบประมาณ
ประมาณการงบประมาณ
2559
2560
2561
2562
รายรับ
-จากโรงเรียน
10,000
15,000
10,905 11,430
รวม
10,000
15,000
10,905 11,430
รายจ่าย
1.ค่าวัสดุ
-ค่าเอกสาร
1,000
1,050
1,105 1,160
-ค่าวัสดุอุปกรณ์
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…............................................
(นางสาวนารี
นักปี่)
ผู้เสนองาน

ลงชื่อ ..........................................
( นายอนันต์ ใจเอื้อย )
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายกิจการนักเรียน

ผูอ้ นุมัติ
ลงชื่อ .....................................................
( เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ์ )
ผู้อานวยการ
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แผนงานตามโครงสร้าง
แผนงานตามงบประมาณ

ฝ่ายกิจการนักเรียน
แผนงานคุณภาพผู้เรียน
แผนงานการจัดการศึกษา
แผนงานสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
แผนงานด้านอัตลักษณ์(จิตตาภิบาล)
แผนงานมาตรการส่งเสริม
ชื่อโครงการ
ส่งเสริมการสร้างภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ลักษณะโครงการ
 ประจา  ต่อเนื่อง  ใหม่
หน่วยงาน
งานสัมพันธ์ชมุ ชน
ผู้รับผิดชอบ
นางสาวปรารถนา กรานแก้ว
ตอบสนอง
พันธกิจที่ 9 ยุทธศาสตร์ที่ 10 กลยุทธ์ที่ 10.1
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา EDBA มาตรฐานที…
่ .ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ ทางตรง………ทางอ้อม …
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนมาตรฐานที่ - ตัวบ่งชี้ - เกณฑ์ที่ –
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
จากการกาหนดเป้าหมายของฝ่ายกิจการนักเรียนโรงเรียนซางตาครู้สศึกษากาหนดให้สถานศึกษามี
ความร่วมมือกันระหว่างผู้ปกครองชุมชนและเพื่อเป็นการพัฒนาการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างชุมชนกับโรงเรียน
ให้สอดคล้องกับเป้าหมายโดยโรงเรียนมีภาคีเครือข่ายการจัดการเรียนรู้และร่วมกันพัฒนากับสถานศึกษา
ดัง นั้ น ฝ่า ยกิ จ การนั ก เรีย นจึ ง จัด ท าโครงการส่ง เสริ มการสร้ างภาคี เ ครื อ ข่ า ยขึ้ น เพื่ อส่ ง เสริ ม
ความสัมพันธ์และได้รับความร่วมมือกับชุมชนวัด สถาบันทางวิชาการ องค์กรภาครัฐ เอกชนผู้ปกครองและ
ชุมชน
2.วัตถุประสงค์
2.1ส่งเสริมความสัมพันธ์และได้รับความร่วมมือกับชุมชนวัด สถาบันทางวิชาการ องค์กรภาครัฐ
เอกชนผู้ปกครองและชุมชน
2. 2เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้จากแหล่งเรียนรูใ้ นชุมชนโดยมีผู้มคี วามรู้ในชุมชนเป็นครูให้
2.3เพื่อให้ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา (9.3)
2.4เพื่อให้มีการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับ
ครอบครัว ชุมชน และ องค์กรทีเ่ กี่ยวข้อง (13.2 )
2.5เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพด้านอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก ( 16.3
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
ครูผู้สอนและผู้เรียนระดับชั้นอนุบาล – ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนซางตาครู้สศึกษาทุกคน
มีส่วนร่วมในการให้ความร่วมมือระหว่างบ้าน ชุมชน องค์กรทางศาสนา สถาบันทางวิชาการองค์กรภาครัฐ
และเอกชน
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3.2 เชิงคุณภาพ
เกิดความร่วมมืออันดีในการทากิจกรรมร่วมกัน เช่น การให้ความรู้แก่ชุมชน เป็นแหล่งความรู้และ
ใช้สถานที่ให้แก่บริการแก่ชุมชนระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครองและชุมชนเกิดความสัมพันธ์ที่ดใี นการพัฒนา
ศักยภาพของผู้เรียนโดยผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วม
3.3 ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
3.3.1 มีการส่งเสริมความสัมพันธ์และได้รับความร่วมมือกับชุมชนวัด สถาบันทางวิชาการ
องค์กรภาครัฐ เอกชนร้อยละ 85
3.3.2 ผูเ้ รียนได้รับความรู้จากแหล่งเรียนรูใ้ นชุมชนร้อยละ 85
3.3.3 ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา ร้อยละ 80
3.3.4 มีการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับ
ครอบครัว ชุมชน และ องค์กรทีเ่ กี่ยวข้อง ร้อยละ85
3.3.5 ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพด้านอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก ร้อยละ85
4. ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
4.1 กิจกรรมผู้ปกครองเครือข่าย
กิจกรรม
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
นางอรวรรณ เพ่งพิศ
1. ขั้นเตรียมการ
พ.ค.59
1.1 สารวจความพร้อม
1.2 ประชุมวางแผน
1.3 นาเสนอขออนุมัติ
2. ขั้นดาเนินการ/กิจกรรมที่จัด
พ.ค.59
2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
2.2 กาหนดหน้าที่รบั ผิดชอบตามโครงการ
2.3.ออกจดหมายเชิญผู้ปกครอง
-ผู้ปกครองลงทะเบียนและเข้าห้องประชุม
ก.พ 59 – มี.ค 60
-รับสมัครผู้ปกครองในทุกระดับชัน้ เรียน
-แบ่งหน้าที่รับผิดชอบตามภาระงานผู้ปกครองเครือข่าย
3. ขั้นติดตามและประเมินผล
3.1 สรุปและประเมินผลจากแบบประเมินความพึงพอใจ
3.2 จากการสังเกตผูเ้ ข้าร่วมในการจัดกิจกรรม
4.2 กิจกรรมประชุมผูป้ กครอง
กิจกรรม
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
นางอรรวรรณ เพ่งพิศ
1. ขั้นเตรียมการ
พ.ค.59
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1.1สารวจความพร้อม
1.2ประชุมวางแผน
1.3นาเสนอขออนุมัติ
2. ขั้นดาเนินการ/กิจกรรมที่จัด
2.1แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
2.2กาหนดหน้าที่รับผิดชอบตามโครงการ
2.3เชิญวิทยากรภายใน ภายนอก
2.4.ออกจดหมายเชิญผู้ปกครอง
-ผู้ปกครองลงทะเบียนและเข้าห้องประชุม
-แนะนาคณะผู้บริหารและชี้แจงนโนบายของโรงเรียน
-แนะนาครูประจาชั้นและพบครูประจาชั้นที่ห้องเรียน
3. ขั้นติดตามและประเมินผล
3.1สรุปและประเมินผลจากแบบประเมินความพึงพอใจ
3.2จากการสังเกตผูเ้ ข้าร่วมในการจัดกิจกรรม
4.3 กิจกรรมภูมิปัญญาชุมชนสู่โรงเรียน( ครูนอกห้อง)
กิจกรรม
1. ขั้นเตรียมการ
1.1สารวจความพร้อม
1.2ประชุมวางแผน
1.3นาเสนอขออนุมัติ
2. ขั้นดาเนินการ/กิจกรรมที่จัด
2.1แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
2.2กาหนดหน้าที่รับผิดชอบตามโครงการ
2.3เชิญวิทยากรภายใน ภายนอก
2.4.ออกจดหมายเชิญผู้ปกครอง
3. ขั้นติดตามและประเมินผล
3.1สรุปและประเมินผลจากแบบประเมินความพึงพอใจ
3.2จากการสังเกตผูเ้ ข้าร่วมในการจัดกิจกรรม
4.4 กิจกรรมสัมพันธ์ชมุ ชน
กิจกรรม
1. ขั้นเตรียมการ
1.1สารวจความพร้อม
แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

พ.ค.59

มิ.ย.59

ระยะเวลา
มิ.ย.59

ผู้รับผิดชอบ
นางพัชรินทร์ คาฤาชัย

มิ.ย.59

ระยะเวลา
พ.ค.59

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวปรารถนากรานแก้ว
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1.2ประชุมวางแผน
1.3นาเสนอขออนุมัติ
2. ขั้นดาเนินการ/กิจกรรมที่จัด
2.1แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
2.2กาหนดหน้าที่รับผิดชอบตามโครงการ
2.3ประชาสัมพันธ์
2.4.ให้บริการแก่ชุมชน
2.5สร้างเสริมความสัมพันธ์กับชุมชนและหน่วยงานอื่น
3. ขั้นติดตามและประเมินผล
3.1สรุปและประเมินผลจากแบบประเมินความพึงพอใจ
3.2จากการสังเกตผูเ้ ข้าร่วมในการจัดกิจกรรมวันสาคัญต่างๆ

มิ.ย 59 - ก.พ 60

5. สถานที่ดาเนินงาน โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
6. ระยะเวลาในการดาเนินงาน พ.ค 59 – มี.ค 60
7. งบประมาณ
1.กิจกรรมผู้ปกครองเครือข่าย
งบประมาณ
2559

รายการ
รายรับ
- จากโรงเรียน
- อื่น ๆ
รวม
รายจ่าย
ค่าวัสดุ
ค่าใช้สอย
-ค่าเอกสาร
-ค่าอาหาร เครื่องดื่ม
-ค่าล้างรูป
ค่าตอบแทน
ค่าพาหนะ
รวม

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

ประมาณการงบประมาณ
2560 2561
2562

4,000

4,200

4,410

4,610

4,000

4,200

4,410

4,610

500
3,000
500

525
3,150
525

550
3,310
550

570
3,470
570

4,000

4,200

4,410

4,610
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2.กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง
งบประมาณ
2559

รายการ
รายรับ
- จากโรงเรียน
- อื่น ๆ
รวม
รายจ่าย
ค่าวัสดุ
ค่าใช้สอย
-ค่าเอกสาร
-ค่าอาหาร เครื่องดื่ม
-ค่าติดต่อประสานงาน
ค่าตอบแทน
-ค่าวิทยากร
-ค่าของที่ระลึก

ประมาณการงบประมาณ
2560 2561
2562

15,000

15,750

16,540 17,340

15,000

15,750

16,540 17,340

3,000
7,000
1000

3,150
7,350
1,050

3,310
7,720
1,100

3,470
8,100
1,150

3,000

1,000

3,150
1,050

3,310
1,100

3,470
1,150

15,000

15,750

ค่าพาหนะ
รวม
3.กิจกรรมภูมิปัญญาชุมชนสู่โรงเรียน( ครูนอกห้อง)

งบประมาณ
2559

รายการ
รายรับ
- จากสถานศึกษา

16,540 17,340

ประมาณการงบประมาณ
2560 2561
2562

12,000 12,600 13,230 13,870

- อื่น ๆ
รวม
รายจ่าย
ค่าวัสดุ
ค่าใช้สอย
-ค่าเอกสาร/ อุปกรณ์
-ค่าอาหาร เครื่องดื่ม
-ค่าติดต่อประสานงาน
ค่าตอบแทน
แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

12,000 12,600 13,230 13,870

6,000
1,000
500

6,300
1,050
525

6,615
1,100
550

6,940
1,150
570
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-ค่าวิทยากร
-ค่าของที่ระลึก
ค่าพาหนะ
รวม

3,000
1,500

3,150
1,575

12,000

12,600

3,310
1,655

3,470
1,740

13,230 13,870

4.กิจกรรมสัมพันธ์ชมุ ชน
งบประมาณ
2559

รายการ
รายรับ
- จากโรงเรียน
- อื่นๆ
รวม
รายจ่าย
ค่าใช้สอย
-กระดาษ /สถานที่
-ค่าอาหาร
-ค่าใบประกาศ/ ล้างรูป
ค่าตอบแทน
-วิทยากร
ค่าพาหนะ
-ค่าเดินทางฝึกนอกสถานที่
รวม
รวมทั้งสิ้น

ประมาณการงบประมาณ
2560 2561
2562

6,000

6,300

6,740

7,065

6,000

6,300

6,740

7,065

2,500
1,000
500

2,625
1,050
525

2,880
1,100
550

3,025
1,150
570

1,000

1,050

1,105

1,160

1,000
6,000
37,000

1,050
6,300
38,850

1,105 1,160
6,740 7,065
40,920 42,885

8. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล
1.แบบการประเมินการสังเกตการเข้าร่วมกิจกรรม
2.แบบสอบถาม
3.แบบประเมินโครงการ
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1สถานศึกษากับชุมชนมีความร่วมมือในการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์กบั ชุมชนหรือ
หน่วยงานภายนอก
9.2 มีองค์กรต่างๆช่วยสนับสนุนและทากิจกรรมระหว่างชุมชนกับสถานศึกษา
9.3.มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชนและองค์กรที่
เกี่ยวข้อง
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10. ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
ผู้เสนอโครงการ
……………………………………
(นางสาวปรารถนา กรานแก้ว)

ผู้พิจารณาโครงการ
……………………………………
(นายอนันต์ ใจเอื้อย)
ผู้อนุมัติโครงการ

................................. .....................
(เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ)์
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แผนงานคุณภาพผู้เรียน
แผนงานการจัดการศึกษา
 แผนงานสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
แผนงานด้านอัตลักษณ์(จิตตาภิบาล)
แผนงานมาตรการส่งเสริม
ชื่อโครงการ
วิถีงามตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ลักษณะโครงการ
 ประจา ต่อเนื่อง ใหม่
หน่วยงาน
งานสัมพันธ์ชมุ ชน
ผู้รับผิดชอบ
นางสาวณัชชา หนูสีแก้ว
ตอบสนอง
พันธกิจที่ 8
ยุทธศาสตร์ที่ 9 กลยุทธ์ที่ 9.1
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา EDBA มาตรฐานที9่ ,13ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ ทางตรง 16.1.2 ทางอ้อม...
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนมาตรฐานที่ - ตัวบ่งชี้ - เกณฑ์ที่ –
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
จากการกาหนดเป้าหมายของฝ่ายกิจการนักเรียนโรงเรียนซางตาครู้สศึกษากาหนดให้สถานศึกษามี
ความร่วมมือกันระหว่างผู้ปกครองชุมชนและเพื่อเป็นการพัฒนาการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างชุมชนกับโรงเรียน
ให้สอดคล้องกับเป้าหมายโดยโรงเรียนมีภาคีเครือข่ายการจัดการเรียนรู้และร่วมกันพัฒ นากับสถานศึกษา
ฝ่ายกิจการนักเรียนจึงจัดทาโครงการสัมพันธ์ชุมชนขึ้นโดยความร่วมมือในการจัดกิจกรรมเช่น การประชุม
ผู้ปกครอง ผู้ปกครองเครือข่าย เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างสถานศึกษา องค์กร และชุมชน
2.วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้ผู้เรียนดาเนินชีวิตอย่างเรียบง่ายพอเพียง(16.1)
2.เพื่อให้ผเู้ รียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
3.เพื่อให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าของทรัพยากรที่เหลือใช้
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
ครูผู้สอนและผู้เรียนระดับชัน้ อนุบาล – ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนซางตาครู้สศึกษาทุก
คนมีส่วนร่วมในโครงการ
3.2 เชิงคุณภาพ
ผู้เข้าร่วมโครงการมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เห็นคุณค่าของทรัพยากรที่หลือใช้และดาเนินชีวิต
อย่างเรียบง่ายพอเพียง
3.3 ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1.ผู้เรียนร้อยละ 81 ดาเนินชีวิตอย่างเรียบง่ายและพอเพียง
2.ผู้เรียนร้อยละ 81 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
3.ผู้เรียนร้อยละ 81 เห็นคุณค่าของทรัพยากรที่เหลือใช้
แผนงานตามงบประมาณ

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา

386

4. ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
4.1 กิจกรรมของหายได้คืน
กิจกรรม
1. ขั้นเตรียมการ
1.1สารวจความพร้อม
1.2ประชุมวางแผน
1.3นาเสนอขออนุมัติ
2. ขั้นดาเนินการ/กิจกรรมที่จัด
2.1แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
2.2กาหนดหน้าที่รับผิดชอบตามโครงการ
2.3ประชาสัมพันธ์
3. ขั้นติดตามและประเมินผล
3.1สรุปและประเมินผลจากแบบประเมินความพึงพอใจ
4.2 กิจกรรมห้องเรียนพอเพียง
กิจกรรม
1. ขั้นเตรียมการ
1.1สารวจความพร้อม
1.2ประชุมวางแผน
1.3นาเสนอขออนุมัติ
2. ขั้นดาเนินการ/กิจกรรมที่จัด
2.1แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
2.2กาหนดหน้าที่รับผิดชอบตามโครงการ
3. ขั้นติดตามและประเมินผล
3.1สรุปและประเมินผลจากแบบประเมินความพึงพอใจ
3.2จากการสังเกตผูเ้ ข้าร่วมในการจัดกิจกรรม
4.3 กิจกรรมประหยัดน้า ไฟ
กิจกรรม
1. ขั้นเตรียมการ
1.1 สารวจความพร้อม
1.2 ประชุมวางแผน
1.3 นาเสนอขออนุมัติ
2. ขั้นดาเนินการ/กิจกรรมที่จัด
2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

ระยะเวลา
พ.ค 59

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวนารี นักปี่

มิ.ย 59 - ก.พ 60

ระยะเวลา
มิย 59

ผู้รับผิดชอบ
นางปานทิพย์ ใจเอื้อย

พ.ค 59

ระยะเวลา
พ.ค 59

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวณัชชา หนูสีแก้ว

พ.ค 59
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2.2 กาหนดหน้าที่รบั ผิดชอบตามโครงการ
3. ขั้นติดตามและประเมินผล
3.1 สรุปและประเมินผลจากแบบประเมินความพึงพอใจ
3.2 จากการสังเกตผูเ้ ข้าร่วมในการจัดกิจกรรม
5. สถานที่ดาเนินงาน โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
6. ระยะเวลาในการดาเนินงาน พ.ค 59 – มี.ค 60
7. งบประมาณ
1.กิจกรรมของหายได้คืน
งบประมาณ
2559

รายการ
รายรับ
- จากโรงเรียน
- อื่น ๆ
รวม
รายจ่าย
ค่าวัสดุ
ค่าใช้สอย
- ค่าเอกสาร
-ค่าป้ายนิเทศ
-ค่าใบประกาศ/ ของรางวัล
ค่าตอบแทน
ค่าพาหนะ
รวม

ประมาณการงบประมาณ
2560 2561
2562

3000

3150

3300

3460

3,000

3,150

3,300

3,460

2,000
500
500

2,100
525
525

2,200
550
550

2,300
570
570

3,000

3,150

3,300

3,460

กิจกรรมที่ 2 ห้องเรียนพอเพียง
งบประมาณ
2559

รายการ
รายรับ
- จากสถานศึกษา
- อื่น ๆ
รวม
รายจ่าย
ค่าใช้สอย
-ค่าเอกสาร/ อุปกรณ์
แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

ประมาณการงบประมาณ
2560
2561
2562

12,000

12,600

13,220 13,860

12,000

12,600

13,220 13,860

2,000

2,100

2,200

2,300

โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา

388

-ค่าใบประกาศ/ รางวัล
-ค่าป้ายนิเทศ
ค่าตอบแทน
-ค่าวิทยากร
-ค่าของที่ระลึก

5000
1000

5,250
1,050

5,510
1,105

5,780
1,160

3,000
1,000

3,150

3,300 3,460

1,050

1,105

1,160

ค่าพาหนะ
รวม

12,000

12,600

13,220 13,860

กิจกรรมที่ 3 ประหยัดน้า ไฟ
งบประมาณ
2559

รายการ
รายรับ
- จากโรงเรียน
- อื่น ๆ
รวม
รายจ่าย
ค่าวัสดุ
ค่าใช้สอย
-ค่าเอกสาร/ อุปกรณ์
-ค่าอาหาร เครื่องดื่ม
-ค่าติดต่อประสานงาน
ค่าตอบแทน
-ค่าวิทยากร
-ค่าของที่ระลึก
ค่าพาหนะ
รวม
รวมทั้งสิ้น

ประมาณการงบประมาณ
2560 2561
2562

4,000

4,200

4,400

4,580

4,000

4,200

4,400

4,580

500
500
500

525
525
525

550
550
550

570
570
570

2000
500

2,100
525

2,200
550

2,300
570

4,000
19,000

4,200
19,950

4,400 4,580
20,920 21,900

8. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล
1.แบบการประเมินการสังเกตการเข้าร่วมกิจกรรม
2.แบบสอบถาม
3.แบบประเมินโครงการ
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้เข้าร่วมโครงการมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เห็นคุณค่าของทรัพยากรที่เหลือใช้และดาเนินชีวิต
อย่างเรียบง่ายพอเพียง
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10. ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................

ผู้เสนอโครงการ
ณัชชา หนูสีแก้ว
……………………………………
(นางสาวณัชชา หนูสีแก้ว)

ผู้พิจารณาโครงการ
……………………………………
(นายอนันต์ ใจเอื้อย)
ผู้อนุมัติโครงการ

ลงชื่อ ........................... ...........................
(เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ์)
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ตารางที่ 4.4 สรุปรายรับ-รายจ่ายตามแผนงานหน่วยงาน ปีการศึกษา 2559
ของ ฝ่ายบริหารทั่วไป
ที่

แผนงานหน่วยงาน

1 งานนโยบายและแผน
1.1 การจัดทาคู่มือบริหารสถานศึกษา
1.2 โครงการร่วมปลูกจิตสานึกธรรม
มาภิบาล
-กิจกรรมเสริมสร้างมาตรฐาน
ด้านคุณธรรม จริยธรรมให้แก่
บุคลากรได้มีจิตสานึกธรรมมาภิบาล
2 งานงบประมาณ การเงิน
การบัญชี
2.1 การจัดทาเอกสารงานงบประมาณ
การเงิน การบัญชี
2.2 การส่งเสริม สนับสนุน ประสานงาน
เพื่อให้การดาเนินงานด้าน
งบประมาณ การเงิน การบัญชี
เกิดประสิทธิภาพ
3 งานธุรการ
3.1 การจัดระบบเอกสาร
3.2 การให้บริการสาเนาเอกสาร และ
แบบฟอร์มต่างๆ
3.3 การจัดทาปฏิทินปฏิบัตกิ าร
ภายในและภายนอก
4 งานจัดซื้อ
4.1 กาหนดวิธีและกระบวนการในการ
จัดซื้อ จัดจ้าง และควบคุมดูแล
คุณลักษณะและมาตรฐานของ
ผลิตภัณฑ์และบริการที่ต้องการ
4.2 เจรจาต่อรองกับผู้ขาย ในด้านราคา
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สรุปรายรับ
แผนงาน
ตาม
จาก
จากที่อื่น
มาตรฐาน โรงเรียน

รวม

สรุปรายจ่าย

2
2

2,000
5,000

2,000
5,000

2,000
5,000

2

30,000

30,000

30,000

2

1,000

1,000

1,000

2
2

5,000
3,000

5,000
3,000

5,000
3,000

2

2,000

2,000

2,000

2
2

2,000

2,000

2,000

2

1,000

1,000

1,000
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ที่

แผนงานหน่วยงาน

คุณลักษณะและมาตรฐานของ
ผลิตภัณฑ์
5 งานประชาสัมพันธ์
5.1 ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร
เกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ
5.2 ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ในโรงเรียน
เพื่อนาข้อมูลที่เกี่ยวกับกิจกรรมมาใช้
ในการประชาสัมพันธ์
6 งานชั้นเรียนคุณภาพ
การพัฒนาห้องเรียน แหล่งเรียนรู้
คุณภาพ

สรุปรายรับ
แผนงาน
ตาม
จาก
จากที่อื่น
มาตรฐาน โรงเรียน

รวม

สรุปรายจ่าย

2

20,000

20,000

20,000

2

2,000

2,000

2,000

2

22,000

22,000

22,000

95,000

95,000

95,000

ลงชื่อ...................................................ผู้รับรอง
( นางจริน นิยมจ้อย )
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายบริหารทั่วไป
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ตารางที่ 5.4 สรุปรายรับ-รายจ่ายตามแผนงานหน่วยงาน (งาน/กิจกรรม/โครงการ) ปีการศึกษา 2559
ของ ฝ่ายบริหารทั่วไป
5.4.1 แผนงานหน่วยงาน งานนโยบายและแผน ฝ่าย บริหารทั่วไป
สรุปรายรับ
แผนงาน
ที่
งาน/กิจกรรม/โครงการ
ตาม
สรุปรายจ่าย
จากโรงเรียน จากที่
รวม
มาตรฐาน
อื่น
2,000
1. การจัดทาคู่มือบริหารสถาน
2
2,000
ศึกษา
5,000
2. โครงการร่วมปลูกจิตสานึก
2
5,000
ธรรมมาภิบาล
-กิจกรรมเสริมสร้างมาตรฐาน
ด้านคุณธรรม จริยธรรมให้แก่
บุคลากรได้มีจิตสานึกธรรม
มาภิบาล
รวม
7,000
7,000
5.4.2 แผนงานหน่วยงาน งานงบประมาณ การเงิน การบัญชี
ฝ่าย บริหารทั่วไป
สรุปรายรับ
แผนงาน
ที่
งาน/กิจกรรม/โครงการ
ตาม
สรุปรายจ่าย
จากโรงเรียน จากที่
รวม
มาตรฐาน
อื่น
30,000
2
30,000
1. การจัดทาเอกสารงาน
งบประมาณการเงิน การบัญชี
1,000
2
1,000
2. การส่งเสริม สนับสนุน
ประสานงานเพื่อให้การ
ดาเนินงานด้านงบประมาณ
การเงิน การบัญชีเกิด
ประสิทธิภาพ
รวม
31,000
31,000
5.4.3 แผนงานหน่วยงาน งานธุรการ ฝ่าย บริหารทั่วไป
สรุปรายรับ
แผนงาน
ที่
งาน/กิจกรรม/โครงการ
ตาม
สรุปรายจ่าย
จากโรงเรียน จากที่
รวม
มาตรฐาน
อื่น
5,000
2
5,000
1. การจัดระบบเอกสาร
3,000
การให้บริการสาเนาเอกสาร
2
3,000
และแบบฟอร์มต่างๆ
แผนปฏิบัติการประจาปี 2559
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2. การจัดทาปฏิทินปฏิบัตกิ าร
ภายในและภายนอก

2

รวม
10,000
5.4.4 แผนงานหน่วยงาน งานประชาสัมพันธ์
ฝ่าย บริหารทั่วไป
สรุปรายรับ
แผนงาน
ที่
งาน/กิจกรรม/โครงการ
ตาม
จากโรงเรียน จากที่
มาตรฐาน
อื่น
2
20,000
1. ประกาศ/ประชาสัมพันธ์
ข่าวสาร เกี่ยวกับกิจกรรม
ต่างๆ
2
2,000
2. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ใน
โรงเรียน เพื่อนาข้อมูลที่
เกี่ยวกับกิจกรรมมาใช้
ในการประชาสัมพันธ์
รวม
22,000
5.4.5 แผนงานหน่วยงาน งานจัดซื้อ ฝ่าย บริหารทั่วไป
สรุปรายรับ
แผนงาน
ที่
งาน/กิจกรรม/โครงการ
ตาม
จากโรงเรียน จากที่
มาตรฐาน
อื่น
1. กาหนดวิธีและกระบวนการใน
2
2,000
การจัดซื้อ จัดจ้าง และ
คุณลักษณะและมาตรฐาน
ของผลิตภัณฑ์และบริการที่
ต้องการ
2. เจรจาต่อรองกับผู้ขาย ในด้าน
2
1,000
ราคาคุณลักษณะและ
มาตรฐานของผลิตภัณฑ์
รวม

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

2,000

2,000

10,000

รวม

สรุปรายจ่าย
20,000

2,000

22,000

รวม

สรุปรายจ่าย
2,000

1,000

3,000

3,000
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5.4.6 แผนงานหน่วยงาน งานชั้นเรียนคุณภาพ ฝ่าย บริหารทั่วไป
สรุปรายรับ
แผนงาน
ที่
งาน/กิจกรรม/โครงการ
ตาม
จากโรงเรียน จากที่
มาตรฐาน
อื่น
1. การพัฒนาห้องเรียน แหล่ง
2
22,000
เรียนรู้คณ
ุ ภาพ
รวม
22,000

รวม

สรุปรายจ่าย
22,000
22,000

ลงชื่อ...................................................ผู้รับรอง
( นางจริน นิยมจ้อย )
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายบริหารทั่วไป
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ลาดับที่ 1 แผนงานหน่วยงาน งานนโยบายและแผน
แผนงานตามโครงสร้าง
ฝ่ายบริหารทั่วไป
แผนงานตามมาตรฐาน
 แผนงานด้านคุณภาพผูเ้ รียน
 แผนงานด้านการจัดการศึกษา
 แผนงานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
 แผนงานด้านอัตลักษณ์ (จิตตาภิบาล)
 แผนงานด้านมาตรการส่งเสริม
ผู้รับผิดชอบ
นางจริน นิยมจ้อย
ตอบสนอง
พันธกิจที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 กลยุทธ์ที่ 2.1
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา EDBA : มาตรฐานที่ 8 , 9 ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ หลักที่ 8.1-8.2, 8.4,8.6,
9.1-9.2 ร่วม………………… ประเด็นการพิจารณา/เกณฑ์ย่อยที่ หลัก 8.3.2 , 9.1.1ร่วม ………….
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน : มาตรฐานที่...........ตัวบ่งชี้หลักที่............ร่วม..................
เกณฑ์ที่........................................................................................................
ระยะเวลา
วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย
กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)
วัตถุประสงค์
1. ขั้นวางแผน
พ.ค. 59
1.เพื่อให้ผู้บริหารมีวิสยั ทัศน์ ภาวะผู้นาและ 1.1 กาหนดโครงสร้างการบริหารจัดการ
ความคิดริเริ่มทีเ่ น้นการพัฒนาผูเ้ รียน(8.1) 1.2 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเพื่อการพัฒนางาน
พ.ค. 59
พ.ค. 59
2.เพื่อให้ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมี 1.3 ร่วมศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประสิทธิผล
ส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือ
ยั่งยืน
ผลการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและ 2. ขั้นดาเนินการ (ภาระงานประจา/ภาระ
งานร่วม/โครงการ)
การจัดการ(8.2)
3.เพื่อให้ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนา
2.1 ภาระงานประจา
ศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจาย 1.พัฒนาระบบบริหารจัดการ
อานาจ(8.4)
1) การกาหนดโครงสร้างการบริหารจัดการ
4.เพื่อสร้างความพึงพอใจแก่นักเรียน ชุมชน 2)การนาระบบเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนา
ผู้ปกครอง ในผลการบริหารจัดการศึกษา
(8.5)
5.ผู้บริหารให้คาแนะนา คาปรึกษาทาง
วิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษาเต็ม
ศักยภาพและเต็มเวลา(8.6)
6.คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบตั ิ
หน้าที่ตามที่ระเบียบกาหนด ( 9.1 )
7.เพื่อให้คณะกรรมการสถานศึกษากากับ
แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

เพื่อการบริหารจัดการ
2.นาหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหาร
จัดการ
3. ประสานความร่วมมือเพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพที่ดีต่อสถานศึกษา
- หน่วยงานภายใน
- หน่วยงานภายนอก
2.2 ภาระงานตาม ตบช.

พ.ค.59
พ.ค.59
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
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วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

ติดตาม ดูแล ขับเคลื่อนการดาเนินงานของ 1.ส่งเสริม สนับสนุนผู้บริหารในการพัฒนา
สถานศึกษาให้บรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมาย ภาวะผูน้ า วิสัยทัศน์ เพื่อนามาพัฒนาผู้เรียน
(9.2)
1) การแสดงทิศทางการพัฒนาสถานศึกษา
2. การส่งเสริมการบริหารแบบมีส่วนร่วมของ
เป้าหมายเชิงปริมาณ
ผู้บริหาร
1.ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
3. การใช้ข้อมูลผลการประเมินเป็นฐานคิดใน
2.คูมือการบริหารสถานศึกษา
การปรับปรุงคุณภาพการศึกษา
4. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
เพื่อพร้อมรับการกระจายอานาจ
1.ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นาและ
5. การสนับสนุนให้ผู้บริหารได้เสนอแนะคา
ความคิดริเริ่มทีเ่ น้นการพัฒนาผูเ้ รียน(8.1) ปรึกษาทางวิชาการและการบริหารจัดการ
2.ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม เต็มศักยภาพและเต็มเวลา
และใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือผลการวิจัย 6. การส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะกรรมการ
เป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ สถานศึกษาปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระเบียบได้
(8.2)
กาหนด
3.ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
1) การกาหนดนโยบาย แนวทางการดาเนิน
บุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอานาจ
งานให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ผเู้ รียน
(8.4)
เอกลักษณ์สถานศึกษา
4.ผู้บริหารให้คาแนะนา คาปรึกษาทาง
2) การพิจารณาการให้ความเห็นชอบ
วิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษาเต็ม หลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการท้องถิ่น
ศักยภาพและเต็มเวลา(8.6)
3) การกากับ ติดตามและสนับสนุนในการ
5.คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบตั ิ
ปฏิบัติงานตามแผนที่กาหนด
หน้าที่ตามที่ระเบียบกาหนด ( 9.1 )
4) การบริหารจัดการประชุมไม่น้อยกว่า
6.เพื่อให้คณะกรรมการสถานศึกษากากับ 4 ครั้ง/ปี มีกรรมการเข้าประชุมไม่น้อยกว่าร้อย
ติดตาม ดูแล ขับเคลื่อนการดาเนินงานของ ละ 70
สถานศึกษาให้บรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมาย
5) การนาผลการประเมินไปปรับปรุง
(9.2)
คุณภาพการศึกษา
7. การกากับ ติดตาม ดูแลและขับเคลื่อนการ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ดาเนินงานให้บรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมาย
1) การมีส่วนร่วมในการกาหนดอัตลักษณ์
1.สถานศึกษามีดาเนินการอย่างมีส่วนร่วม
แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

ตลอดปีการศึกษา

ตลอดปีการศึกษา
ต.ค.59 / มี.ค.60
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา

ตลอดปีการศึกษา

ปีละ 4 ครั้ง

ปีละ 4 ครั้ง
ตลอดปีการศึกษา
ปีละ 4 ครั้ง

ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
พ.ค. 59
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วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

ของบุคลากร ร้อยละ 81
2.บุคลากร ผู้มีส่วนเกีย่ วข้องร้อยละ 81 พึง
พอใจในการบริหารจัดการ
3.สถานศึกษามีรายงานสรุปผลการ
ดาเนินการที่สนับสนุนส่งเสริมผูเ้ รียนที่
บรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ปรัชญาและ
จุดเน้นของสถานศึกษาร้อยละ 81
4.ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม
และใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือผลการวิจัย
เป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ
5.มีการจัดการบริหารความเสี่ยง
6.ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษา
ให้บรรลุเป้าหมายตามที่กาหนดไว้
7.ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอานาจ
8.ผูเ้ รียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผล
บริหารการจัดการศึกษา ร้อยละ 81
9.ผู้บริหารให้คาแนะนา คาปรึกษาทางวิชา
การและเอาใจใส่การจัดการศึกษาเต็ม
ศักยภาพ

นโยบายและแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
2) การกากับ ติดตามการดาเนินงานตาม
แผนพัฒนาการจัดการศึกษา
3) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ข้อเสนอแนะในการ
จัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม กระบวนการ
รู้ แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น
8. โครงการร่วมปลูกจิตสานึกธรรมาภิบาล
-กิจกรรมเสริมสร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม
จริยธรรม ให้แก่บุคลากรได้มีจิตสานึกธรรมมา
ภิบาล
3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล
3.1 ตรวจสอบ ติดตามการดาเนินงานตาม
ระบบการบริหารจัดการ
3.2 ปรับปรุง แก้ไข การดาเนินงานที่ยังไม่
สมบูรณ์
3.3 ประเมินผลการบริหารจัดการ
3.4 ประเมินผลโครงการ

4.1 สรุปผลการดาเนินงาน

ต.ค. 59/ มี.ค.60

10.คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติ
หน้าที่ตามที่ระเบียบกาหนดร้อยละ 81
11.คณะกรรมการสถานศึกษากากับติดตาม
ดูแล และขับเคลื่อนการดาเนินงานของ

4.2 จัดทารายงานผลการดาเนินงาน
ต่อคณะกรรมการสถานศึกษา
4.3 นาผลการประเมินมาปรับปรุงและ
พัฒนาใน ปีการศึกษาต่อไป

ต.ค. 59/ มี.ค.60

ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา

ตลอดปีการศึกษา

เดือนละ 1 ครั้ง
ตลอดปีการศึกษา
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง
ต.ค. 59/ มี.ค.60

4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา

พ.ค. 60

ให้บรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมายร้อยละ 90
เครื่องมือการติดตาม/ประเมินผล
1.แบบสรุปผลการจัดทาแผนงาน โครงการ
2.แบบรายงานผลการดาเนินงานของฝ่ายต่างๆ

3.แบบประเมินความพึงพอใจของบุคลากร
ผู้เรียน ผู้ปกครอง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
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แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่ายหน่วยงาน
6.4.1 แผนงานหน่วยงาน งานนโยบายและแผน
ฝ่ายบริหารทั่วไป
แผนงาน
จานวนเงิน
ลาดับ
ประเภท
รายการ
ตาม
ที่
บาท ส.ต. งบประมาณ
มาตรฐาน
1. การจัดทาคู่มือบริหารสถานศึกษา
2
2,000
ดาเนินการ
2. โครงการร่วมปลูกจิตสานึกธรรมมาภิบาล
-กิจกรรมเสริมสร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม
2
5,000
ดาเนินการ
จริยธรรมให้แก่บุคลากรได้มีจิตสานึกธรรมมา
ภิบาล
รวมประมาณการค่าใช้จา่ ย
( เจ็ดพันบาทถ้วน )

7,000

-

สรุปประเภทงบประมาณ

 ดาเนินการ 7,000 บาท

 งบลงทุน..................บาท  งบพัฒนา..................บาท

ลงชื่อ.......................................................
( นางจริน นิยมจ้อย )
ผู้เสนองาน

ลงชื่อ.......................................................
( นางจริน นิยมจ้อย )
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายบริหารทั่วไป

ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ.........................................................
( เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ์ )
ผู้อานวยการ
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แบบแสดงประมาณค่าใช้จ่ายงาน/กิจกรรม
7.4.1.1 งาน/กิจกรรม การจัดทาคูม่ ือบริหารสถานศึกษา
แผนงานตามมาตรฐานที่ 1 234 5
แผนงานหน่วยงาน งานนโยบายและแผน ฝ่าย บริหารทั่วไป
ประมาณการงบประมาณ
งบประมาณ
รายการ
ปี 2559
2560
2561
2562
รายรับ
-จากโรงเรียน
2,000
2,500
3,000
3,500
รวม
รายจ่าย
1.ค่าวัสดุ
-ค่ากระดาษ
2.ค่าใช้สอย
-ค่าเข้าเล่มเอกสาร
3.ค่าตอบแทน
4.ค่าพาหนะ
-ค่าบริการรถมอเตอร์ไซด์
5.ค่าครุภัณฑ์
รวม
ลงชื่อ..........................................................
( นางจริน นิยมจ้อย )
ผู้เสนองาน

2,000

2,500

3,000

3,500

800

1,000

1,200

1,400

1,000

1,200

1,400

1,600

200

300

400

500

2,000

2,500

3,000

3,500

ลงชื่อ..........................................................
( นางจริน นิยมจ้อย )
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายบริหารทั่วไป

ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ.........................................................
( เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ์ )
ผู้อานวยการ
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แผนงานตามโครงสร้าง
แผนงานตามมาตรฐาน

ฝ่ายบริหารทั่วไป
แผนงานด้านคุณภาพผู้เรียน
 แผนงานด้านการจัดการศึกษา
 แผนงานด้านสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
 แผนงานด้านอัตลักษณ์(จิตตาภิบาล)
 แผนงานด้านมาตรการส่งเสริม
ชื่อโครงการ
ร่วมปลูกจิตสานึกธรรมาภิบาล
ลักษณะโครงการ
ประจา
ต่อเนื่อง  ใหม่
หน่วยงาน
นโยบายและแผน
ผู้รับผิดชอบ
นางจริน นิยมจ้อย
ตอบสนอง
พันธกิจที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 กลยุทธ์ที่ 2.1
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา EDBA : มาตรฐานที่ 8 , 9 ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ หลักที่ 8.1-8.2, 8.4,8.6,
9.1-9.2 ร่วม - ประเด็นการพิจารณา/เกณฑ์ย่อยที่ หลัก8.3.2 , 9.1.1ร่วม ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน : มาตรฐานที่ ……………….ตัวบ่งชี้หลัก
ที…
่ ………………….. ร่วม …………………..... เกณฑ์…………………………………………………
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
ฝ่ายบริหารทั่วไป ได้มีการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
ฝ่ายบริหารทั่วไปจึงได้ประชุมเพื่อร่วมกันกาหนดแนวทางและแสวงหาความร่วมมือในการร่วมกันขับเคลื่อน
โครงการหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมการปลูกจิตสานึกธรรมาภิบาลขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับสังคมไทยซึ่งหันมา
ให้ความสาคัญในการต่อต้านการทุจริต มากขึ้น โดย เด็กๆซึ่งเป็นอนาคตของชาติจะมีบทบาทหน้าที่
สาคัญในการพัฒนาสังคมโดยรวมของประเทศไทย
ฝ่ายบริหารทั่วไป ได้เ ล็งเห็นความสาคัญ ในเรื่องนี้โดยเห็นว่าควรเริ่มต้น ด้วยการปลูกฝังสร้าง
จิตสานึก ค่านิยมคุณ ธรรม จริย ธรรม หลักธรรมาธิบาลและปฏิบั ติตามรอยเบื้ องพระยุคลบาทพระบท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่พระราชทานแนวทางเป็นหลักในการดาเนินชีวิต ฝ่ายบริหารทั่วไปจึงได้จัดทา
โครงการร่วมปลูก จิต สานึก ธรรมาภิบ าล โดยมีห ลัก ธรรมาภิบ าล 10 องค์ป ระกอบดังนี้ 1 หลัก
ประสิทธิผล 2 หลักประสิทธิภาพ 3 หลักการตอบสนอง 4 หลักภาระรับผิดชอบ 5 หลักความโปร่งใส
6 หลักการมีส่วนรวม 7 หลักการกระจายอานาจ 8 หลักนิติธรรม 9 หลักความเสมอภาค 10 หลัก
มุ่งเน้นฉันทามติ
2.วัตถุประสงค์
2.1เพื่อให้บุคคลากรครูผู้สอนเกิดความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมาภิบาล
2.2 เพื่อให้ครูปลูกจิตสานึกให้ผเู้ รียนประพฤติและปฏิบัตติ นโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
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บุคคลากรครู และบุคลากรสนับสนุน จานวน 67 คน
3.2 เชิงคุณภาพ
บุคลากรครูและบุคลากรสนับสนุนมีความเข้าใจในเรื่องธรรมาภิบาลและนาไปใช้ในการปฏิบัติ
หน้าที่ประจาวัน
3.3 ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
1. บุคลากรครูและบุคลากรสนับสนุน ร้อยละ 81 มีความรู้ความเข้าใจ ประพฤติและปฏิบัตติ น
โดยใช้ในหลักธรรมาภิบาล
4. ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
กิจกรรม
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
1. ขั้นเตรียมการ
-ประชุมชี้แจงเพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน
พ.ค.59
นางจริน นิยมจ้อย
-ประชาสัมพันธ์
พ.ค.59
นางจริน นิยมจ้อย
-สร้างความตระหนัก

พ.ค.59

นางจริน นิยมจ้อย

2. ขั้นดาเนินการ/กิจกรรมที่จดั
-จัดทาคู่มือการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในสถานศึกษา

พ.ค.59

นางจริน นิยมจ้อย

-สร้างความเข้าใจพร้อมชี้แจงแนวทางปฏิบัติ

พ.ค.59

นางจริน นิยมจ้อย

-กากับ ติดตามเป็นระยะๆ

ตลอดปี

หัวหน้าสายชั้น

-มอบรางวัลสายชัน้ ที่ปฏิบัตเิ ป็นเลิศ

2 เดือน/ครั้ง

นางจริน นิยมจ้อย

3. ขั้นติดตามและประเมินผล
-จัดทาแบบประเมิน

ก.ย.59

นางจริน นิยมจ้อย

-แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน

ต.ค.59

นางจริน นิยมจ้อย

-ประเมินและรายงานผล

ต.ค.59

คณะกรรมการ

5. สถานที่ดาเนินงาน
โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
6. ระยะเวลาในการดาเนินงาน
ตลอดปีการศึกษา
7. งบประมาณ
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งบประมาณ
2559

รายการ
รายรับ
- จากโรงเรียน
รวม
รายจ่าย
- ค่าวัสดุ
- ค่าใช้สอย
- ค่าตอบแทน
รวม

ประมาณการงบประมาณ
2560
2561
2562

5,000

5,500

6,000

6,500

5,000

5,500

6,000

6,500

500
2,000

600

700

800

2,200

2,000
5,000

2,100
5,500

2,400
2,200
6,000

2,600
2,300
6,500

8. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล
1. แบบสอบถาม
2. แบบประเมิน
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1.บุคลากรครูและบุคลากรสายสนับสนุนมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องธรรมาภิบาลและนาไปใช้ใน
การปฏิบัติหน้าที่ประจาวัน
10. ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
ผู้เสนอโครงการ

ผู้พิจารณาโครงการ

……………………………………
( นางจริน นิยมจ้อย )

……………………………………
(นางจริน นิยมจ้อย)

ผู้อนุมัติโครงการ

……………………………………
( เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ์ )
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ลาดับที่ 2 แผนงานหน่วยงาน งานงบประมาณ การเงิน การบัญชี
แผนงานตามโครงสร้าง
ฝ่ายบริหารทั่วไป
แผนงานตามมาตรฐาน
 แผนงานด้านคุณภาพผูเ้ รียน
 แผนงานด้านการจัดการศึกษา
 แผนงานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
 แผนงานด้านอัตลักษณ์ (จิตตาภิบาล)
 แผนงานด้านมาตรการส่งเสริม
ผู้รับผิดชอบ
นางสาวสุพรรณี วุฒิไล
ตอบสนอง
พันธกิจที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 กลยุทธ์ที่ 2.1
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา EDBAมาตรฐานที่ …………….ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ หลัก………….ร่วม…….
ประเด็นการพิจารณา/เกณฑ์ย่อยที่ หลัก …………. ร่วม …………………….
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน : มาตรฐานที่...........ตัวบ่งชี้หลักที่............ร่วม...................

เกณฑ์ท…
ี่ ……………………………………………
วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย

วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้มีแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจาปีเพื่อจัดสรรงบประมาณส่วนต่างๆ
2.เพื่อให้การดาเนินงานของโรงเรียนมี
ประสิทธิภาพและมีการรายงานผลด้าน
งบประมาณ การเงินการบัญชี
3.เพื่อให้มีระบบการทาบัญชีที่ถูกต้องตาม
สากล
4.เพื่อให้โรงเรียนมีทรัพยากรเพียงพอต่อ
การพัฒนาคุณภาพโรงเรียน
5.เพื่อให้ระบบการเงิน การบัญชีมี
ประสิทธิภาพตามระบบ
งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน
6.เพื่อให้ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการ
การศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่
กาหนดไว้ในแผนปฏิบัตกิ าร (8.3)

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

1. ขั้นวางแผน
1.1จัดเตรียมข้อมูลงบประมาณแผนงาน
และงบประมาณโครงการเพื่อจัดทา
งบประมาณรวมของโรงเรียน
1.2จัดเตรียมข้อมูลการเงินของนักเรียนแต่
ระดับชั้น
1.3 จัดเตรียมข้อมูลทางบัญชีของปีการ
ศึกษา2558 เพื่อโอนข้อมูลมาบันทึก
บัญชีใหม่ปกี ารศึกษา2559
2. ขั้นดาเนินการ (ภาระงานประจา/ภาระ
งานร่วม/โครงการ)
2.1 ภาระงานประจา
1.จัดทางบประมาณโรงเรียน
2. ดาเนินการจัดทาเอกสารและข้อมูลทาง
การเงิน
3. ดาเนินการจัดทาเอกสารและข้อมูล
ทางการบัญชี
4.จัดซื้อวัสดุ สาหรับงานงบประมาณ
การเงิน การบัญชี

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)

พ.ย. 58

พ.ค. 59
พ.ค. 59– เม.ย.
60

ธ.ค. 58
ธ.ค. 58
ธ.ค. 58
ธ.ค. 58
โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
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วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย

เป้าหมายเชิงปริมาณ

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

5. จัดทางบรายการทางการเงินส่งต้นสังกัด

ธ.ค. 58

1.งบประมาณการเงินของโรงเรียนประจาปี
2.ข้อมูลการเงิน การบัญชี
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1. มีแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี
เพื่อจัดสรรงบประมาณส่วนต่างๆอย่าง
ถูกต้อง
2.การดาเนินงานของโรงเรียนมีประสิทธิภาพ
และมีการรายงานผลด้านงบประมาณ
การเงินการบัญชีอย่างเป็นระบบ
3.มีระบบการทาบัญชีทถี่ ูกต้องตามหลัก
สากล
4.โรงเรียนมีทรัพยากรเพียงพอต่อการพัฒนา
คุณภาพโรงเรียน
5.ระบบการเงิน การบัญชีมีประสิทธิภาพ
ตามระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน
6.ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษา
ให้บรรลุเป้าหมายตามที่กาหนดไว้ใน
แผนปฏิบัติการอย่างมีประสิทธิภาพ
ให้บรรลุเป้าหมายตามที่กาหนดไว้ใน
แผนปฏิบัติการอย่างมีประสิทธิภาพ

2.2 ภาระงานตาม ตบช.
-

3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล
1.เอกสารการอนุมัติงบประมาณประจาปี
2.ตรวจสอบ ติดตามเอกสารการเงินการ
บัญชี
3.จากการนิเทศจากหน่วยงานต้นสังกัด
4.จากรายงานการตรวจบัญชีของ
สานักงานตรวจบัญชีที่ตน้ สังกัดกาหนด
5.ปรับปรุงแก้ไข เอกสาร การบันทึกบัญชี
ที่ผิดพลาดให้สมบูรณ์

4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา
1.จากผลการนิเทศ
2.จากการปรับปรุงแก้ไข

ก.พ.59
ตลอดปีการศึกษา
ต.ค,59
พ.ย.59
พ.ย.59

ต.ค.59
ต.ค.59

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1.มีแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปีเพื่อ
จัดสรรงบประมาณส่วนต่างๆ
2.การดาเนินงานของโรงเรียนมีประสิทธิภาพ
และมีการรายงานผลด้านงบประมาณ
การเงินการบัญชีร้อยละ 81
3.มีระบบการทาบัญชีทถี่ ูกต้องตามหลัก
แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
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วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)

สากลร้อยละ 100
4.โรงเรียนมีทรัพยากรเพียงพอต่อการพัฒนา
คุณภาพโรงเรียนร้อยละ 81
5.ระบบการเงิน การบัญชีมีประสิทธิภาพ
ตามระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน
ร้อยละ 100
6.ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษา
ให้บรรลุเป้าหมายตามที่กาหนดไว้ใน
แผนปฏิบัติการร้อยละ 81

เครื่องมือการติดตาม/ประเมินผล
1. เอกสารการอนุมัติงบประมาณโรงเรียน
2. แบบนิเทศงานบัญชีจากหน่วยงานต้น
สังกัด
ร้อยละ 100
6.ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษา
ให้บรรลุเป้าหมายตามที่กาหนดไว้ใน
แผนปฏิบัติการร้อยละ 81

เครื่องมือการติดตาม/ประเมินผล
1. เอกสารการอนุมัติงบประมาณโรงเรียน
2. แบบนิเทศงานบัญชีจากหน่วยงานต้น
สังกัด

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
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แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่ายหน่วยงาน
6.4.2 แผนงานหน่วยงาน งานงบประมาณ การเงิน การบัญชี ฝ่ายบริหารทั่วไป
ลาดับ
ที่
1.
2.

รายการ

การจัดทาเอกสารงานงบประมาณ
การเงินการบัญชี
การส่งเสริม สนับสนุน
ประสานงานเพื่อให้การ
ดาเนินงานด้านงบประมาณ
การเงิน การบัญชี
รวมประมาณการค่าใช้จา่ ย
( สามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน )

แผนงาน
ตาม
มาตรฐาน

จานวนเงิน
บาท

ส.ต.

ประเภท
งบประมาณ

2

30,000

-

ดาเนินการ

2

1,000

-

ดาเนินการ

31,000

-

สรุปประเภทงบประมาณ

 ดาเนินการ 31,000 บาท

 งบลงทุน..................บาท  งบพัฒนา..................บาท

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

( นางสาวสุพรรณี วุฒไิ ล )
ผู้เสนองาน

ลงชื่อ..........................................................
( นางจริน นิยมจ้อย )
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายบริหารทัว่ ไป

ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ.........................................................
( เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ์ )
ผู้อานวยการ

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
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แบบแสดงประมาณค่าใช้จ่ายงาน/กิจกรรม
7.4.2.1 งาน/กิจกรรม การจัดทาเอกสารงานงบประมาณ การเงิน การบัญชี
แผนงานตามมาตรฐานที่ 1 234 5
แผนงานหน่วยงาน งานงบประมาณ การเงิน การบัญชี ฝ่าย บริหารทั่วไป
ประมาณการงบประมาณ
งบประมาณ
รายการ
ปี 2559
2560
2561
2562
รายรับ
-จากโรงเรียน
30,000
30,150
30,200
30,250
รวม
30,000
30,150
30,200
30,250
รายจ่าย
1.ค่าวัสดุ
-ค่าเอกสาร
3,000
3,500
4,000
4,500
-ค่าอุปกรณ์
6,000
6,000
6,000
6,000
2.ค่าใช้สอย
20,000
20,000
20,000
20,000
-ค่าตรวจบัญชี
3.ค่าตอบแทน
4.ค่าพาหนะ
-ค่าพาหนะ
1,000
1,000
1,000
1,000
5.ค่าครุภัณฑ์
รวม
30,000
30,150
30,200
30,250

ลงชื่อ..........................................................
(นางสาวสุพรรณี วุฒิไล)
ผู้เสนองาน

ลงชื่อ..........................................................
( นางจริน นิยมจ้อย )
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายบริหารทั่วไป

ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ.........................................................
( เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ์ )
ผู้อานวยการ

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา

408

แบบแสดงประมาณค่าใช้จ่ายงาน/กิจกรรม
7.4.2.2 งาน/กิจกรรม การส่งเสริม สนับสนุน ประสานงานเพื่อให้การดาเนินงานด้าน
งบประมาณ การเงิน การบัญชีเกิดประสิทธิภาพ
แผนงานตามมาตรฐานที่ 1 234 5
แผนงานหน่วยงาน งานงบประมาณ การเงิน การบัญชี ฝ่าย บริหารทั่วไป
ประมาณการงบประมาณ
งบประมาณ
รายการ
ปี 2559
2560
2561
2562
รายรับ
-จากโรงเรียน
1,000
1,500
2,000
2,500
รวม
1,000
1,500
2,000
2,500
รายจ่าย
1.ค่าวัสดุ
- ค่าเอกสาร
500
750
1000
1250
2.ค่าใช้สอย
- ค่าติดต่อประสานงานแฟกซ์
500
750
1000
1250
3.ค่าตอบแทน
4.ค่าพาหนะ
5.ค่าครุภัณฑ์
รวม
1,000
1,500
2,000
2,500
ลงชื่อ..........................................................
( นางสาวสุพรรณี วุฒิไล)
ผู้เสนองาน

ลงชื่อ..........................................................
( นางจริน นิยมจ้อย )
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายบริหารทั่วไป

ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ.........................................................
( เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ์ )
ผู้อานวยการ

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
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ลาดับที่ 3 แผนงานหน่วยงาน ธุรการ
แผนงานตามโครงสร้าง
ฝ่ายบริหารทั่วไป
แผนงานตามมาตรฐาน
 แผนงานด้านคุณภาพผูเ้ รียน
 แผนงานด้านการจัดการศึกษา
 แผนงานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
 แผนงานด้านอัตลักษณ์ (จิตตาภิบาล)
 แผนงานด้านมาตรการส่งเสริม
ผู้รับผิดชอบ
นางสาวเกียมจิต วงษาพัด
ตอบสนอง
พันธกิจที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 กลยุทธ์ที่ 2.1
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา EDBAมาตรฐานที่ 8 ตัวบ่งชี้/เกณฑ์หลัก 8.3.3 ข้อ 5 ร่วม –
ประเด็นการพิจารณา/เกณฑ์ย่อยที่ หลัก …………….. ร่วม ………………………..
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน : มาตรฐานที่...........ตัวบ่งชี้หลักที่............ร่วม...................
เกณฑ์ที่.......................................................................................................
วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย

วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้การรับ ส่งหนังสือราชการ และ
หน่วยงานเกีย่ วข้องเป็นปัจจุบนั
2.เพื่อให้ งานเอกสาร สารบรรณ เป็นระบบ
มีประสิทธิภาพ
3.เพื่อให้การปฏิบัตงิ านธุรการที่มคี วามถูกต้อง สมบูรณ์เป็นปัจจุบัน และตรวจสอบได้
4.เพื่อแบ่งเบาภาระงานธุรการของครู

เป้าหมายเชิงปริมาณ
ผู้บริหารจานวน 8 คน
บุคลากรครู จานวน 67 คน
บุคลากรสนับสนุน จานวน 6 คน

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

1. ขั้นวางแผน
1.จัดเตรียมแฟ้มแยกประเภท
2.จัดเตรียมระบบงานเพื่อความคล่องตัว
3.จัดเตรียมข้อมูลพืน้ ฐานของโรงเรียน

พ.ค.59
พ.ค.59
พ.ค.59

2. ขั้นดาเนินการ (ภาระงานประจา/ภาระ
งานร่วม/โครงการ)
2.1 ภาระงานประจา
1.คัดแยกเอกสาร
2.จัดทาทะเบียนรับหนังสือเข้าและออกให้
เป็นปัจจุบัน

ตลอดปี
การศึกษา

3.พัฒนาระบบงานเอกสาร สารบรรณ
4.เพิ่มประสิทธิภาพงานเอกสาร สารบรรณ
5.จัดทาทะเบียนครู นักเรียนและพนักงาน

ตลอดปี
การศึกษา
พ.ค. 59

2.2 ภาระงานตาม ตบช.
-

โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
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วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย

เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1.การรับ ส่งหนังสือราชการ และหน่วยงาน
ที่เกีย่ วข้องเป็นปัจจุบนั
2.งานเอกสาร สารบรรณ เป็นระบบมี
ประสิทธิภาพ
3.การปฏิบัติงานธุรการที่มีความถูกต้อง
สมบูรณ์เป็นปัจจุบัน และตรวจสอบได้
4.ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษา
ให้บรรลุเป้าหมายตามที่กาหนดไว้ใน
แผนปฏิบัติการอย่างเป็นระบบ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1.การรับ ส่งหนังสือราชการ และหน่วยงาน
ที่เกีย่ วข้องเป็นปัจจุบนั
2.งานเอกสาร สารบรรณ เป็นระบบมี
ประสิทธิภาพร้อยละ 81
3.การปฏิบัติงานธุรการที่มีความถูกต้อง
สมบูรณ์เป็นปัจจุบัน และตรวจสอบได้
4.ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษา
ให้บรรลุเป้าหมายตามที่กาหนดไว้ใน

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล
1..ตรวจสอบความถูกต้องของระบบ
เอกสารในระบบบริหาร
2.ตรวจสอบทะเบียนหนังสือเข้า ออก
3.ตรวจสอบหนังสือเข้า ออก
4.ตรวจสอบเอกสารภายใน คาสั่งแต่งตั้ง
จดหมายเวียน จดหมายออก

ตลอดปี
การศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา

4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา
1.มีการรายงานสรุปผลให้ผบู้ ริหาร
รับทราบในแต่ละเดือน
2.เก็บเอกสารแยกตามหมวดหมู่เพื่อสะดวก
ในการค้นหาย้อนหลัง

ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา

แผนปฏิบัติการร้อยละ 81
เครื่องมือการติดตาม/ประเมินผล
1.ทะเบียนหนังสือเข้า – ออก
2.ทะเบียนคาสั่งแต่งตั้ง จดหมายเวียน
3.ผลประเมินความคล่องตัวของระบบการ
ทางาน

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา

411

แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่ายหน่วยงาน
6.4.3 แผนงานหน่วยงาน งานธุรการ ฝ่ายบริหารทั่วไป
รายการ

แผนงาน
ตาม
มาตรฐาน

การจัดระบบงานเอกสารสารบรรณ
การให้บริการสาเนาเอกสารและแบบฟอร์มต่างๆ
จัดทาปฎิทนิ ปฎิบัตกิ าร

2
2
2

ลาดับ
ที่
1.
2.
3.

รวมประมาณการค่าใช้จา่ ย
( หนึ่งหมื่นบาทถ้วน )

จานวนเงิน
บาท

ส.ต.

5,000
3,000
2,000

-

10,000

-

-

ประเภท
งบประมาณ

ดาเนินการ
ดาเนินการ
ดาเนินการ

สรุปประเภทงบประมาณ

 ดาเนินการ 10,000 บาท

 งบลงทุน................บาท  งบพัฒนา..................บาท

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

(นางสาวเกียมจิต วงษาพัด)
ผู้เสนองาน

ลงชื่อ..........................................................
( นางจริน นิยมจ้อย )
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายบริหารทั่วไป

ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ.......................... ...............................
( เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ์ )
ผู้อานวยการ
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แบบแสดงประมาณค่าใช้จ่ายงาน/กิจกรรม
7.4.3.1 งาน/กิจกรรม การจัดระบบเอกสารสารบรรณ
แผนงานตามมาตรฐานที่ 1 234 5
แผนงานหน่วยงาน งานธุรการ ฝ่าย บริหารทั่วไป
ประมาณการงบประมาณ
งบประมาณ
รายการ
ปี 2559
2560
2561
2562
รายรับ
-จากโรงเรียน
5,000
5,500
6,000
6,500
รวม
5,000
5,500
6,000
6,500
รายจ่าย
1.ค่าวัสดุ
- ค่าเอกสาร
3,000
3,200
3,300
3,500
- อุปกรณ์
1,000
1,200
1,300
1,500
2.ค่าใช้สอย
3.ค่าตอบแทน
4.ค่าพาหนะ
- ค่าพาหนะส่งทางไปรษณีย์
1,000
1,100
1,400
1,500
5.ค่าครุภัณฑ์
รวม
5,000
5,500
6,000
6,500
ลงชื่อ..........................................................
( นางสาวเกียมจิต วงษาพัด )
ผู้เสนองาน

ลงชื่อ..........................................................
( นางจริน นิยมจ้อย )
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายบริหารทั่วไป

ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ.........................................................
( เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ์ )
ผูอ้ านวยการ
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แบบแสดงประมาณค่าใช้จ่ายงาน/กิจกรรม
7.4.3.2 งาน/กิจกรรม การให้บริการสาเนาเอกสาร และแบบฟอร์มต่างๆ
แผนงานตามมาตรฐานที่ 1 234 5
แผนงานหน่วยงาน งานธุรการ ฝ่าย บริหารทั่วไป
ประมาณการงบประมาณ
งบประมาณ
รายการ
ปี 2559
2560
2561
2562
รายรับ
-จากโรงเรียน
3,000
3,500
4,000
4,500
รวม
3,000
3,500
4,000
4,500
รายจ่าย
1.ค่าวัสดุ
- ค่าเอกสาร
2,000
2,250
,2,500
2,750
- ค่าอุปกรณ์
1,000
1,250
1,500
1,750
2.ค่าใช้สอย
3.ค่าตอบแทน
4.ค่าพาหนะ
5.ค่าครุภัณฑ์
รวม
3,000
3,500
4,000
4,500
ลงชื่อ..........................................................
(นางสาวเกียมจิต วงษาพัด)
ผู้เสนองาน

ลงชื่อ..........................................................
( นางจริน นิยมจ้อย )
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายบริหารทั่วไป

ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ.........................................................
( เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ์ )
ผู้อานวยการ
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แบบแสดงประมาณค่าใช้จ่ายงาน/กิจกรรม
7.4.3.3 งาน/กิจกรรม การจัดทาปฏิทินปฏิบตั ิการ
แผนงานตามมาตรฐานที่ 1 234 5
แผนงานหน่วยงาน งานธุรการ ฝ่าย บริหารทั่วไป
ประมาณการงบประมาณ
งบประมาณ
รายการ
ปี 2559
2560
2561
2562
รายรับ
-จากโรงเรียน
2,000
2,500
3,000
3,500
รวม
2,000
2,500
3,000
3,500
รายจ่าย
1.ค่าวัสดุ
- ค่าเอกสาร
1,000
1,200
1,400
1,600
- ค่าหมึก
500
700
900
1,100
2.ค่าใช้สอย
- ค่าเข้าเล่ม
500
600
700
800
3.ค่าตอบแทน
4.ค่าพาหนะ
5.ค่าครุภัณฑ์
รวม
2,000
2,500
3,000
3,500
ลงชื่อ..........................................................
(นางสาวเกียมจิต วงษาพัด)
ผู้เสนองาน

ลงชื่อ..........................................................
( นางจริน นิยมจ้อย )
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายบริหารทั่วไป

ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ.........................................................
( เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ์ )
ผู้อานวยการ
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ลาดับที่ 4 แผนงานหน่วยงาน จัดซื้อ
แผนงานตามโครงสร้าง
ฝ่ายบริหารทั่วไป
แผนงานตามมาตรฐาน
 แผนงานด้านคุณภาพผูเ้ รียน
 แผนงานด้านการจัดการศึกษา
 แผนงานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
 แผนงานด้านอัตลักษณ์ (จิตตาภิบาล)
 แผนงานด้านมาตรการส่งเสริม
ผู้รับผิดชอบ
นางสาวนัยนา รัชตขจรกิจ
ตอบสนอง
พันธกิจที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 กลยุทธ์ที่ 2.1
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา EDBAมาตรฐานที่ …………….ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ หลัก…………….
ร่วม……. ประเด็นการพิจารณา/เกณฑ์ย่อยที่ หลัก …………. ร่วม …………………….
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน : มาตรฐานที่...........ตัวบ่งชี้หลักที่............ร่วม...................
เกณฑ์ที่.......................................................................................................
วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้การจัดซื้อ เป็นไปอย่างมีระบบมี
ขั้นตอนชัดเจน ตรงตามแผนปฏิบัติการของ
โรงเรียน
2.เพื่อให้มีการตรวจสอบเอกสารซื้อ/จ้าง
ชัดเจน
3.เพื่อให้การประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงาน
ต่างๆเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
4.เพื่อการประสานงานกับหน่วยงาน
ภายนอกสอดคล้องกับเป้าหมาย

1. ขั้นวางแผน
1.สารวจความต้องการ
2.สรุปผลการสารวจว่าสินค้าประเภทใดที่มี
ความต้องการใช้มากที่สุด
3.ผลการสารวจเสนอผู้บริหาร

เพื่อการจัดซื้อ/จ้าง
5.เพื่อให้มีการตรวจสอบราคาเอื้อประโยชน์
สูงสุดต่อโรงเรียน
6.เพื่อให้มีการจัดทาเอกสารเพื่อทาข้อตกลง
ซื้อ/จ้าง/เช่าที่ถกู ต้อง

1.วางแผนการจัดซื้อ
2.สารวจราคาและเปรียบเทียบ
3.ตรวจสอบคุณภาพสินค้าทีน่ ามาส่ง
4.ปะเมินการใช้สินค้า

ตลอดปี
การศึกษา

2. ขั้นดาเนินการ (ภาระงานประจา/ภาระ
งานร่วม/โครงการ)
2.1 ภาระงานประจา

ตลอดปี
การศึกษา

2.2 ภาระงานตาม ตบช.
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วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย

เป้าหมายเชิงปริมาณ
1.วัสดุ อุปกรณ์เพื่อการศึกษา
2.ครูจานวน 67 คน
3.พนักงานจานวน 31 คน

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล
1.ตรวจสอบ ติดตามการจัดซื้อตามแผน
2.ปรับปรุง แก้ไขการจัดซื้อที่ยังไม่ตรงตาม
ความต้องการ
3. สรุปยอดการจัดซื้อ

เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1.การจัดซื้อ จัดหาเป็นไปอย่างมีระบบมี
ขั้นตอนชัดเจน ตรงตามแผนปฏิบัติการ

4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา
1. จากประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน

ของโรงเรียน

2. จากการตอบรับเอกสารของผู้ใช้บริการ

2.มีการตรวจสอบเอกสารเสนอซื้อ/จ้าง

3. จากการประเมินความพึงพอใจในการ

ชัดเจน

รับบริการของบุคลากรทัง้ ภายในและ

3.การประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานต่างๆ

ภายนอก

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)

ตลอดปี
การศึกษา

ตลอดปีการศึกษา

เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
4.มีการประสานงานกับหน่วยงานภายนอก
สอดคล้องกับเป้าหมายเพื่อการจัดซื้อ/จ้าง
5.การตรวจสอบราคาเอื้อประโยชน์สูงสุดต่อ
โรงเรียน
6.มีการจัดทาเอกสารเพื่อทาข้อตกลงซื้อ/
จ้าง/เช่าที่ถูกต้อง
7.การส่งต่อเอกสารให้งานพัสดุครุภัณฑ์เ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
8.ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษา
ให้บรรลุเป้าหมายตามที่กาหนดไว้ใน แผน
ปฏิบัติการ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1.การจัดซื้อ จัดหาเป็นไปอย่างมีระบบมี
ขั้นตอนชัดเจน ตรงตามแผนปฏิบัติการของ
โรงเรียน
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วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)

2.มีการตรวจสอบเอกสารเสนอซื้อ/จ้าง
ชัดเจน
3.การประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานต่างๆ
เป็นไปในทิศทางเดียวกันร้อยละ 81
4.มีการประสานงานกับหน่วยงานภายนอก
สอดคล้องกับเป้าหมายเพื่อการจัดซื้อ/จ้าง
5.การตรวจสอบราคาเอื้อประโยชน์สูงสุดต่อ
โรงเรียนร้อยละ 100
6.มีการจัดทาเอกสารเพื่อทาข้อตกลงซื้อ/
จ้าง/เช่าที่ถูกต้อง
7.การส่งต่อเอกสารให้งานพัสดุครุภัณฑ์
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพร้อยละ 81
8.ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษา
ให้บรรลุเป้าหมายตามที่กาหนดไว้ใน แผน
ปฏิบัติการร้อยละ81
เครื่องมือการติดตาม/ประเมินผล
1. แบบสารวจความต้องการสินค้า
2. แบบประเมินการใช้สนิ ค้า
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แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่ายหน่วยงาน
6.4.4 แผนงานหน่วยงาน งานจัดซื้อ ฝ่ายบริหารทั่วไป
ลาดับ
ที่
1.

2.

รายการ

กาหนดวิธีและกระบวนการใน
การจัดซื้อจัดจ้างควบคุมดูแล
คุณลักษณะและมาตรฐาน
ของผลิตภัณฑ์และบริการที่
ต้องการ
เจรจาต่อรองกับผู้ขายในด้าน
ราคาคุณลักษณะและ
มาตรฐานภัณฑ์และบริการที่
ต้องการ
รวมประมาณการค่าใช้จา่ ย
( สามพันบาทถ้วน )

สรุปประเภทงบประมาณ
 ดาเนินการ 3,000 บาท

แผนงาน
ตาม
มาตรฐาน

จานวนเงิน
บาท

ส.ต.

ประเภท
งบประมาณ

2

2,000

-

ดาเนินการ

2

1,000

-

ดาเนินการ

3,000

-

 งบลงทุน..................บาท  งบพัฒนา..................บาท

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

( นางสาวนัยนา รัชตขจรกิจ )
ผู้เสนองาน

ลงชือ่ ..........................................................
( นางจริน นิยมจ้อย )
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายบริหารทั่วไป

ผู้อนุมัติ
ลงชือ่ .........................................................
( เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ์ )
ผู้อานวยการ

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559
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แบบแสดงประมาณค่าใช้จ่ายงาน/กิจกรรม
7.4.4.1 งาน/กิจกรรม กาหนดวิธีและกระบวนการในการจัดซื้อ จัดจ้าง และควบคุมดูแล
คุณลักษณะ และมาตรฐานของผลิตภัณฑ์และบริการที่ต้องการ
แผนงานตามมาตรฐานที่ 1 234 5
แผนงานหน่วยงาน งานจัดซื้อ ฝ่าย บริหารทั่วไป
ประมาณการงบประมาณ
งบประมาณ
รายการ
ปี 2559
2560
2561
2562
รายรับ
-จากโรงเรียน
2,000
2,500
3,000
3,500
รวม
2,000
2,500
3,000
3,500
รายจ่าย
1.ค่าวัสดุ
- ค่าเอกสาร
1,000
1,250
1,500
1,750
2.ค่าใช้สอย
3.ค่าตอบแทน
- ค่าติดต่อประสานงาน แฟกซ์
1,000
1,250
1,500
1,750
4.ค่าพาหนะ
5.ค่าครุภัณฑ์
รวม
2,000
2,500
3,000
3,500

ลงชื่อ..........................................................
( นางสาวนัยนา รัชตขจรกิจ )
ผู้เสนองาน

ลงชื่อ..........................................................
( นางจริน นิยมจ้อย )
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายบริหารทั่วไป

ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ.........................................................
( เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ์ )
ผู้อานวยการ

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559
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แบบแสดงประมาณค่าใช้จ่ายงาน/กิจกรรม
7.4.4.2 งาน/กิจกรรม เจรจาต่อรองกับผู้ขาย ในด้านราคาคุณลักษณะและมาตรฐานของ
ผลิตภัณฑ์ แผนงานตามมาตรฐานที่ 1 234 5
แผนงานหน่วยงาน งานจัดซื้อ ฝ่าย บริหารทั่วไป
ประมาณการงบประมาณ
งบประมาณ
รายการ
ปี 2559
2560
2561
2562
รายรับ
-จากโรงเรียน
1,000
1,500
2,000
2,500
รวม
1,000
1,500
2,000
2,500
รายจ่าย
1.ค่าวัสดุ
- ค่าเอกสาร
500
750
1,000
1,250
2.ค่าใช้สอย
- ค่าติดต่อประสานงาน แฟกซ์
500
750
1,000
1,250
3.ค่าตอบแทน
4.ค่าพาหนะ
5.ค่าครุภัณฑ์
รวม
1,000
1,500
2,000
2,500

ลงชื่อ..........................................................
( นางสาวนัยนา รัชตขจรกิจ )
ผู้เสนองาน

ลงชื่อ..........................................................
( นางจริน นิยมจ้อย )
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายบริหารทั่วไป

ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ.........................................................
( เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ์ )
ผู้อานวยการ

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
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ลาดับที่ 5 แผนงานหน่วยงาน งานประชาสัมพันธ์
แผนงานตามโครงสร้าง
ฝ่ายบริหารทั่วไป
แผนงานตามมาตรฐาน
 แผนงานด้านคุณภาพผูเ้ รียน
 แผนงานด้านการจัดการศึกษา
 แผนงานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
 แผนงานด้านอัตลักษณ์ (จิตตาภิบาล)
 แผนงานด้านมาตรการส่งเสริม
ผู้รับผิดชอบ
นางสาวนิลยา พิเนตร
ตอบสนอง
พันธกิจที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 กลยุทธ์ที่ 2.1
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา EDBAมาตรฐานที่ …………….ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ หลัก…………….ร่วม…….
ประเด็นการพิจารณา/เกณฑ์ย่อยที่ หลัก …………………. ร่วม ………………………….
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน : มาตรฐานที่...........ตัวบ่งชี้หลักที่............ร่วม...................
เกณฑ์ที่.......................................................................................................
วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้สถานศึกษามีระบบงาน
ประชาสัมพันธ์ที่รวดเร็วมีประสิทธิภาพ
2.เพื่อให้การประชาสัมพันธ์ของแต่ละ
หน่วยงาน
3.เพื่อให้สื่อประชาสัมพันธ์ได้รับการพัฒนา
เป้าหมายเชิงปริมาณ
1. ครูจานวน 67 คน
2. ผู้เรียนจานวน 1,0 70 คน
3. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

1. ขั้นวางแผน
1.ศึกษาข้อมูล แนวปฏิบัติจากปฏิทินประจาปี
2.จัดทาแนวปฏิบัติและขอบข่ายงาน
3.ประชุมชี้แจง
4.จัดทาปฏิทินงาน

เม.ย. 59
เม.ย. 59
เม.ย. 59
พ.ค.59

2. ขั้นดาเนินการ (ภาระงานประจา/ภาระ
งานร่วม/โครงการ)
2.1 ภาระงานประจา
1.ประสานความร่วมมือกับทุกฝ่ายในการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
2.ออกแบบและจัดทาเอกสาร จดหมาย
ในการประชาสัมพันธ์
3.ตรวจสอบ และเผยแพร่ข้อมูล

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

ทุกเดือน
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
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วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1.สถานศึกษามีระบบงานประชาสัมพันธ์ที่
รวดเร็วมีประสิทธิภาพ
2.การประชาสัมพันธ์ของแต่ละหน่วยงานมี
ความคล่องตัว
3.สื่อประชาสัมพันธ์ได้รับการพัฒนา
4.ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษา
ให้บรรลุเป้าหมายตามที่กาหนดไว้ใน แผน
ปฏิบัติการ

2.2 ภาระงานตาม ตบช.
-

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1.สถานศึกษามีระบบงานประชาสัมพันธ์ที่
รวดเร็วมีประสิทธิภาพ

4.ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา
1.จากประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน
2.จากการตอบรับเอกสารของผู้ใช้บริการ

2.การประชาสัมพันธ์ของแต่ละหน่วยงานมี

3.จากการประเมินความพึงพอใจในการ

ความคล่องตัวร้อยละ 81

รับบริการของบุคลากรทัง้ ภายในและ

3.สื่อประชาสัมพันธ์ได้รับการพัฒนา

ภายนอก

3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล
1.ตรวจสอบติดตามการดาเนินงานตาม
แผนประชาสัมพันธ์
2.สอบถามผู้เกี่ยวข้อง การรับเอกสาร
ประชาสัมพันธ์
3.ติดตามสถิติ ผู้ใช้บริการอย่างต่อเนื่อง

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)

ทุกเดือนและ
ตลอดปีการศึกษา

ทุกเดือนและ
ตลอดปีการศึกษา

ร้อยละ 81
4.ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษา
ให้บรรลุเป้าหมายตามที่กาหนดไว้ใน แผน
ปฏิบัติการ
เครื่องมือการติดตาม/ประเมินผล
1.แบบประเมินความพึงพอใจ บุคลากร
ภายในและผู้มาติดต่อ
2.แบบบันทึกสถิตจิ ากเอกสารรายเดือน
ให้บรรลุเป้าหมายตามที่กาหนดไว้ใน แผน
ปฏิบัติการ

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559
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แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่ายหน่วยงาน
6.4.5 แผนงานหน่วยงาน งานประชาสัมพันธ์
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ลาดับ
ที่
1.
2.

รายการ

การจัดระบบงานเอกสารสารบรรณ
การให้บริการสาเนาเอกสารและแบบฟอร์มต่างๆ
ประสานงานกับฝ่ายต่างๆในโรงเรียนเพื่อนา
ข้อมูลที่เกี่ยวกับกิจกรรมมาใช้ในการ
ประชาสัมพันธ์

แผนงาน
ตาม
มาตรฐาน

จานวนเงิน
บาท

ส.ต.

ประเภท
งบประมาณ

2

20,000

-

ดาเนินการ

2

2,000

-

ดาเนินการ

22,000

-

รวมประมาณการค่าใช้จา่ ย
( สองหมื่นสองพันบาทถ้วน )
สรุปประเภทงบประมาณ

 ดาเนินการ 22,000 บาท  งบลงทุน..................บาท  งบพัฒนา..................บาท

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

(นางสาวนิลยา พิเนตร)
ผู้เสนองาน

ลงชือ่ ..........................................................

( นางจริน นิยมจ้อย )
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายบริหารทั่วไป

ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ................... ......................................
( เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ์ )
ผู้อานวยการ

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559
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แบบแสดงประมาณค่าใช้จ่ายงาน/กิจกรรม
7.4.5.1 งาน/กิจกรรม ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ
แผนงานตามมาตรฐานที่ 1 234 5
แผนงานหน่วยงาน งานประชาสัมพันธ์ ฝ่าย บริหารทั่วไป
ประมาณการงบประมาณ
งบประมาณ
รายการ
ปี 2559
2560
2561
2562
รายรับ
-จากโรงเรียน
20,000
20,500
21,000
21,500
รวม
20,000
20,500
21,000
21,500
รายจ่าย
1.ค่าวัสดุ
-ค่าเอกสาร
3,200
3,300
3,400
3,500
-ค่าอุปกรณ์ในการทาบอร์ดประชาสัมพันธ์
1,200
1,300
1,400
1,500
-ค่าหมึก
4,200
4,300
4,400
4,500
-ค่าจัดทาไวนิว
10,200
10,300
10,400
10,500
2.ค่าใช้สอย
3.ค่าตอบแทน
4.ค่าพาหนะ
-ค่าพาหนะในการทาไวนิว
1,200
1,300
1,400
1,500
5.ค่าครุภัณฑ์
รวม
20,000
20,500
21,000
21,500
ลงชื่อ..........................................................
(นางสาวนิลยา พิเนตร)
ผู้เสนองาน

ลงชื่อ..........................................................
( นางจริน นิยมจ้อย )
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายบริหารทั่วไป

ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ.........................................................
( เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ์ )
ผู้อานวยการ

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
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แบบแสดงประมาณค่าใช้จ่ายงาน/กิจกรรม
7.4.5.2 งาน/กิจกรรม ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ในโรงเรียนเพื่อนาข้อมูลที่เกี่ยวกับกิจกรรมมา
ใช้ในการประชาสัมพันธ์ แผนงานตามมาตรฐานที่ 1 234 5
แผนงานหน่วยงาน งานประชาสัมพันธ์ ฝ่าย บริหารทั่วไป
ประมาณการงบประมาณ
งบประมาณ
รายการ
ปี 2559
2560
2561
2562
รายรับ
-จากโรงเรียน
2,000
2,500
3,000
3,500
รวม
2,000
2,500
3,000
3,500
รายจ่าย
1.ค่าวัสดุ
- ค่าเอกสาร
1,000
1,250
1,500
1,750
2.ค่าใช้สอย
3.ค่าตอบแทน
4.ค่าพาหนะ
- ค่าพาหนะในการประชาสัมพันธ์
1,000
1,250
1,500
1,750
5.ค่าครุภัณฑ์
รวม
2,000
2,500
3,000
3,500

ลงชื่อ..........................................................
(นางสาวนิลยา พิเนตร)
ผู้เสนองาน

ลงชื่อ..........................................................
( นางจริน นิยมจ้อย )
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายบริหารทั่วไป

ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ.............. ...........................................
( เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ์ )
ผู้อานวยการ

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559
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ลาดับที่ 6 แผนงานหน่วยงาน งานชั้นเรียนคุณภาพ
แผนงานตามโครงสร้าง
ฝ่ายบริหารทั่วไป
แผนงานตามมาตรฐาน
 แผนงานด้านคุณภาพผูเ้ รียน
 แผนงานด้านการจัดการศึกษา
 แผนงานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
 แผนงานด้านอัตลักษณ์ (จิตตาภิบาล)
 แผนงานด้านมาตรการส่งเสริม
ผู้รับผิดชอบ
นางพัฒนา โปร่งมะณี
ตอบสนอง
พันธกิจที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 5 กลยุทธ์ที่ 5.1
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา EDBAมาตรฐานที่ 7 ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ หลัก 7.3 ร่วม –
ประเด็นการพิจารณา/เกณฑ์ย่อยที่ หลัก 7.3.2 ข้อ 1,2 ร่วม ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน : มาตรฐานที่...........ตัวบ่งชี้หลักที่............ร่วม..................
เกณฑ์ที่.......................................................................................................
วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย

วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้ครูผู้สอนทุกคนมีส่วนร่วมในการ
วางแผนพัฒนาชัน้ เรียนให้เกิดคุณภาพ
2.เพื่อให้มีระบบการบริหารเป็นทีมในสายชัน้
3.เพื่อให้ครูผู้สอนทุกคนจัดการเรียนการ
สอนที่มีคุณภาพผลสัมฤทธิ์ให้สูงขึ้น
4.เพื่อให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการ
พัฒนา
5.เพื่อให้ครูผู้สอนและผู้เรียน ปฏิบัติตาม
อัตลักษณ์เป็นที่ยอมรับของสังคม
6. เพื่อให้ครูทกุ คนมีจิตสานึกที่มีส่วนร่วม

1. ขั้นวางแผน
1 .ศึกษาเกณฑ์เกี่ยวกับคุณภาพชั้นเรียน
2.จัดทาเอกสารฉบับร่าง
3. นาเสนอในที่ประชุมฝ่าย
4.ปรับแก้เพื่อความเหมาะสม

พัฒนองค์กรให้เป็นที่ยอมรับของสังคม
7. เพื่อให้ครูผู้สอนและนักเรียนจัดแหล่ง
เรียนรู้ ในสายชั้น ตลอดจนมีส่วนร่วมในการ
ดูแล รักษาอย่างดี ต่อเนื่องและสม่าเสมอ
8.เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่าง
ครูผู้สอนในทุกสายชั้นดีจาก

3 .จัดทาแผนงาน ระยะเวลาการประเมิน
4 .ประชุมชี้แจงคณะกรรมการสายชัน้
ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
สายชั้น
5 . รับการตรวจจากคณะกรรมการ

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

พ.ค.59
พ.ค. 59
พ.ค. 59
พ.ค. 59

2. ขั้นดาเนินการ (ภาระงานประจา/ภาระ
งานร่วม/โครงการ)
2.1ภาระงานประจา
1 .ประชุมชี้แจงหัวหน้าสายชัน้
2.แจกเกณฑ์การประเมิน

มิ.ย. 59
มิ.ย. 59
มิ.ย. 59
มิ.ย. 59
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา

โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
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วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย

9.เพื่อให้ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นาและ
ความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน
10.เพื่อให้ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมี
ส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือ
ผลการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและ
การจัดการ
11.เพื่อให้ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจาย
อานาจ
12.ส่งเสริมให้ครูสร้างสรรค์ห้องเรียน/แหล่ง
เรียนรู้คุณภาพ(7.3.2 ข้อ 1,2)
เป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ
เป้าหมายเชิงปริมาณ
1. ครูผู้สอนทุกคน
2. ผู้เรียนทุกคน
เป้าหมายเชิงคุณภาพ

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

2.2 ภาระงานตาม ตบช.
1.ส่งเสริมให้ครูสร้างสรรค์ห้องเรียน/แหล่ง
เรียนรู้คุณภาพ(7.3.2 ข้อ 1,2)
เป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ
3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล
1. หัวหน้าสายชัน้ รับทราบผล
2. คณะกรรมการประเมินเสนอแนะ
เพื่อการพัฒนา
3. ปรับและพัฒนาคุณภาพของสายชัน้

ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา

4.ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา
1. สรุปผลการประเมินชั้นเรียนคุณภาพเป็น
สายชั้นเรียนและภาพรวม
2. จัดทารายงานผลการดาเนินงานคุณภาพ
ชั้นเรียน
3. นาผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนา

ตลอดปีการศึกษา
สิ้นปีการศึกษา
พ.ค. 60

ในปีการศึกษาต่อไป

1.ครูผู้สอนทุกคนมีส่วนร่วมในการวางแผน
พัฒนา
2.มีระบบ การบริหารงานเป็นทีมในสายชั้น
PDCA
3.ครูผู้สอนทุกคนจัดการเรียนการสอนที่มี
คุณภาพผลสัมฤทธิใ์ ห้สูงขึน้
4.ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
โรงเรียนและปฏิบัติตนตาม ระเบียบ
วินัยอย่างดี
5.ครูผู้สอนและผู้เรียน ปฏิบัติตามอัตลักษณ์
เป็นที่ยอมรับของสังคม
แผนปฏิบัติการประจาปี 2559
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กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)

6.ครูผู้สอนทุกคนมีจิตสานึกที่มีส่วนร่วม
พัฒนาองค์กรให้เป็นที่ยอมรับของสังคม
7.ครูผู้สอนและผู้เรียนจัดแหล่งเรียนรู้ในสาย
ชั้น ตลอดจนมีส่วนร่วมในการดูแล รักษา
อย่างดี ต่อเนื่องและสม่าเสมอ
8.ผู้เรียนได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างดีจาก
ครูผู้สอนในทุกสายชั้น
9.ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นาและ
ความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน
10.ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วน
ร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมิน
หรือผลการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้าน
วิชาการและการจัดการ
11.ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอานาจ
(7.3.2 ข้อ 1,2)
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1.ครูผู้สอนทุกคนมีส่วนร่วมในการวางแผน
พัฒนาชั้นเรียนให้เกิดคุณภาพร้อยละ 81
2.มีระบบ การบริหารงานเป็นทีมในสายชั้น
PDCA
3.ครูผู้สอนทุกคนจัดการเรียนการสอนที่มี
คุณภาพผลสัมฤทธิ์ให้สูงขึ้น
4.ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
โรงเรียนและปฏิบัติตนตาม ระเบียบวินัย
อย่างดี
5.ครูผู้สอนและผู้เรียน ร้อยละ 81 ปฏิบัติ
ตามอัตลักษณ์เป็นที่ยอมรับของสังคม
6.ครูผู้สอนทุกคนมีจิตสานึกที่มีส่วนร่วม
พัฒนา
แผนปฏิบัติการประจาปี 2559
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กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)

7.ครูผู้สอนและผู้เรียนจัดแหล่งเรียนรู้ ในสาย
ชั้นตลอดจนมีส่วนร่วมในการดูแล
รักษาอย่างดี ต่อเนื่องและสม่าเสมอ
ร้อยละ 81
8.ผู้เรียนได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างดีจาก
ครูในทุกสายชั้น
9.ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นาและ
ความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน
10.ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วน
ร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือ
ผลการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและ
การจัดการ
11.ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอานาจ
12.ส่งเสริมให้ครูสร้างสรรค์ห้องเรียน
/แหล่งเรียนรู้คุณภาพ
เครื่องมือการติดตาม/ประเมินผล
1. เอกสารประกอบการจัดทาโครงการ/งาน
2. แบบประเมินผล
3. แบบสรุปโครงการ

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559
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แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่ายหน่วยงาน
6.4.6 แผนงานหน่วยงาน งานชั้นเรียนคุณภาพ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ลาดับ
ที่
1.

แผนงาน
ตาม
มาตรฐาน

รายการ

การพัฒนาห้องเรียน แหล่งเรียนรู้คุณภาพ

2

รวมประมาณการค่าใช้จา่ ย
( สองหมื่นสองพันบาทถ้วน )
สรุปประเภทงบประมาณ
 ดาเนินการ 22,000 บาท

 งบลงทุน..................บาท

ลงชื่อ..........................................................
(นางพัฒนา โปร่งมะณี)
ผู้เสนองาน

จานวนเงิน
บาท

ส.ต.

ประเภท
งบประมาณ

22,000

-

ดาเนินการ

22,000

-

 งบพัฒนา..................บาท

ลงชื่อ..........................................................
( นางจริน นิยมจ้อย )
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายบริหารทั่วไป

ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ.........................................................
( เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ์ )
ผู้อานวยการ

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559
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แบบแสดงประมาณค่าใช้จ่ายงาน/กิจกรรม
7.4.6.1 งาน/กิจกรรม การพัฒนาห้องเรียน แหล่งเรียนรู้คุณภาพ
แผนงานตามมาตรฐานที่ 1 234 5
แผนงานหน่วยงาน งานชั้นเรียนคุณภาพ ฝ่าย บริหารทั่วไป
ประมาณการงบประมาณ
งบประมาณ
รายการ
ปี 2559
2560
2561
2562
รายรับ
-จากโรงเรียน
22,000
23,000 24,000
25,000
รวม

22,000

23,000

24,000

25,000

15,000
5,000

16,000
5,000

17,000
5,000

18,000
5,000

2,000

2,000

2,000

2,000

22,000

23,000

24,000

25,000

รายจ่าย
1.ค่าวัสดุ
- ค่าอุปกรณ์ตกแต่งห้องเรียน
- ค่าอุปกรณ์ตกแต่งแหล่งเรียนรู้สายชั้น

2.ค่าใช้สอย
3.ค่าตอบแทน
- ค่าของรางวัลจากการประกวด
4.ค่าพาหนะ
5.ค่าครุภัณฑ์
รวม

ลงชื่อ..........................................................
(นางพัฒนา โปร่งมะณี)
ผู้เสนองาน

ลงชื่อ..........................................................
( นางจริน นิยมจ้อย )
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายบริหารทั่วไป

ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ....................... ..................................
( เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ์ )
ผู้อานวยการ
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ตารางที่ 4.5 สรุปรายรับ-รายจ่ายตามแผนงานหน่วยงาน ปีการศึกษา 2559
ของ ฝ่ายบุคคล
ที่

แผนงานหน่วยงาน

1 แผนงานสรรหา
2 แผนงานพัฒนาบุคลากร
2.1 กิจกรรมการส่งเสริมการจัดการ
ความรู้สู่การพัฒนาองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ (KM)
2.2 โครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมตามมาตรฐานวิชาชีพ
- กิจกรรมธรรมมะสัญจร
- กิจกรรมคุณธรรมนาชีวิต
- กิจกรรมการอบรมหน้าเสาธง
-กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมด้วยคุณค่าทาง
พระวรสาร
2.3 โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพครูและบุคลากร
2.4 โครงการ ซ.ศ.พอเพียง
3 งานสวัสดิการ
3.1 การสร้างขวัญและกาลังใจ
3.2 โครงการโลกทัศน์สกู่ ารเรียนรู้

แผนงาน
ตาม
มาตรฐาน
2

จาก
โรงเรียน
500

สรุปรายรับ
จากที่อื่น

รวม

สรุปรายจ่าย

500

500

12,000

12,000

12,000

2
2
2
2

65,000
500
200
600

65,000
500
200
600

65,000
500
200
600

2

400,000

400,000

400,000

2

1,300

1,300

1,300

2
2

135,000
580,000

135,000
580,000

135,000
580,000

1,195,100

1,195,100

1,110,100

2

2

ลงชื่อ...................................................ผู้รับรอง
(นางดวงกมล แสงอุไร)

ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายบุคคล
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ตารางที่ 5.5 สรุปรายรับ-รายจ่ายตามแผนงานหน่วยงาน (งาน/กิจกรรม/โครงการ) ปีการศึกษา 2559
ของ ฝ่ายบุคคล
5.5.1 แผนงานหน่วยงาน งานสรรหา ฝ่ายบุคคล
สรุปรายรับ
แผนงาน
ที่
งาน/กิจกรรม/โครงการ
ตาม
สรุปรายจ่าย
จากโรงเรียน จากที่
รวม
มาตรฐาน
อื่น
1. งานสรรหา
500
2
500

รวม

500

5.5.2 แผนงานหน่วยงาน งานพัฒนาบุคลากร ฝ่ายบุคคล
สรุปรายรับ
แผนงาน
ที่
งาน/กิจกรรม/โครงการ
ตาม
จากโรงเรียน จากที่
มาตรฐาน
อื่น
1. กิจกรรมการส่งเสริมการจัดการ
2
12,000
ความรู้สู่การพัฒนาองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ (KM)
2. โครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมตามมาตรฐานวิชาชีพ
- กิจกรรมธรรมมะสัญจร
2
65,000
- กิจกรรมคุณธรรมนาชีวิต
2
500
- กิจกรรมการอบรมหน้าเสาธง
2
200
-กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม
2
600
จริยธรรมด้วยคุณค่าทาง
พระวรสาร
3. โครงการส่งเสริมและพัฒนา
2
400,000
ศักยภาพครูและบุคลากร
4. โครงการ ซ.ศ.พอเพียง
2
1,300

รวม

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

500

รวม

สรุปรายจ่าย
12,000

65,000
500
200
600

400,000
1,300

479,600

479,600

โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
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5.5.3 แผนงานหน่วยงาน งานสวัสดิการ ฝ่ายบุคคล
สรุปรายรับ
แผนงาน
ที่
งาน/กิจกรรม/โครงการ
ตาม
จากโรงเรียน จากที่
มาตรฐาน
อื่น
1 การสร้างขวัญและกาลังใจ
2
135,000
โครงการโลกทัศน์สกู่ ารเรียนรู้
2
580,000

รวม

715,000

รวม

สรุปรายจ่าย
135,000
580,000

715,000

ลงชื่อ...................................................ผู้รับรอง
(นางดวงกมล แสงอุไร)

ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายบุคคล

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา

715,000
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ลาดับที่ 1 แผนงานหน่วยงาน สรรหา
แผนงานตามโครงสร้าง
ฝ่ายบุคคล
แผนงานตามมาตรฐาน
 แผนงานด้านคุณภาพผูเ้ รียน
 แผนงานด้านการจัดการศึกษา
 แผนงานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
 แผนงานด้านอัตลักษณ์ (จิตตาภิบาล)
 แผนงานด้านมาตรการส่งเสริม
ผู้รับผิดชอบ
นางดวงกมล แสงอุไร
ตอบสนอง
พันธกิจที่
ยุทธศาสตร์ที่
กลยุทธ์ที
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา EDBA : มาตรฐานที่...........ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ หลักที่.................ร่วม
ประเด็นการพิจารณา/เกณฑ์ย่อยที่ หลัก..................ร่วม....................
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน : มาตรฐานที่...........ตัวบ่งชี้หลักที่............ร่วม..................
เกณฑ์ที่........................................................................................................
วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย

วัตถุประสงค์
1. เพื่อวางแผนการจัดสรรบุคลากรโดย
กาหนดอัตรากาลังบุคลากรตามสายงาน
และสาขาวิชาที่ต้องการ
เป้าหมายเชิงปริมาณ
บุคลากรครู จานวน 67 คน

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

1 ขั้นวางแผน
1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดกิจกรรม
1.2 ประชุมคณะกรรมการการจัดกิจกรรม
1.3 ประชุมชี้แจงการดาเนินงาน

มี.ค.59
มี.ค.59
มี.ค.59

2. ขั้นดาเนินการ (ภาระงานประจา/ภาระงาน
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1. วางแผนการจัดสรรบุคลากรโดย
กาหนดอัตรากาลังบุคลากรตามสายงาน
และสาขาวิชาที่ต้องการ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. บุคลากรร้อยละ 100 ได้สอนตรงตาม
สายงานและสาขาวิชาที่ต้องการ

ร่วม/โครงการ)

2.1 สารวจบุคลากรในแต่ละกลุ่มสาระที่
ต้องการ
2.2 สรรหาบุคลากรตรงตามสายงาน
2.3 แจกแบบแสดงเจตจานงให้บุคลากร
ทุกคนได้กรอกข้อมูล
2.4 นาแบบสารวจของบุคลากรทุกคนมา
จัดสรรตามกลุ่มสาระ
2.5 จัดสรรบุคลากรตามหน้าที่ของสายงาน
3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล
3.1 ประเมินผลจากการปฏิบัติหน้าที่ใน

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

เม.ย.59
เม.ย.59
เม.ย.59
เม.ย.59
เม.ย.59

ก.พ.59
โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา

436

วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

การเรียนการสอน

มี.ค.59

4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา
4.1สรุปผลจากการปฏิบัติหน้าที่ในการเรียน
การสอน
4.2จัดทารายงานผลการดาเนินงานของ
หน่วยงาน

มี.ค.59

เครื่องมือการติดตาม/ประเมินผล

1. ใบแสดงเจตจานง
2. ใบสมัครครู
3. แบบประเมินการเรียนการสอน

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
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แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่ายหน่วยงาน
6.5.1 แผนงานหน่วยงาน งานสรรหา
ฝ่าย บุคคล
แผนงาน
จานวนเงิน
ลาดับ
ประเภท
รายการ
ตาม
ที่
บาท ส.ต. งบประมาณ
มาตรฐาน
1 เอกสารแบบแสดงเจตจานง/การรับสมัคร
2
300 ดาเนินการ
- ค่าน้าหมึก
2
100 ดาเนินการ
- เข้าเล่มเอกสาร
2
100 ดาเนินการ

รวมประมาณการค่าใช้จา่ ย
(ห้าร้อยบาทถ้วน)

500

-

สรุปประเภทงบประมาณ

 ดาเนินการ 500 บาท

 งบลงทุน..................บาท  งบพัฒนา..................บาท

ลงชื่อ..........................................................
(นางดวงกมล แสงอุไร)
ผู้เสนองาน

ลงชื่อ..........................................................
(นางดวงกมล แสงอุไร)
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายบุคคล

ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ.........................................................
(เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ)์
ผู้อานวยการ

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
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แบบแสดงประมาณค่าใช้จ่าย งาน/กิจกรรม
7.5.1.1 งาน/กิจกรรม เอกสารแบบแสดงเจตจานง/การรับสมัคร
แผนงานตามมาตรฐานที่ 1  2  3  4  5 
แผนงานหน่วยงาน งานสรรหา
ฝ่าย บุคคล
ประมาณการงบประมาณ
งบประมาณ
รายการ
ปี 2559
2560
2561
2562
รายรับ
1. จากสถานศึกษา
400
450
500
550
2. อื่น ๆ
รวม
500
550
600
650
รายจ่าย
1.ค่าวัสดุ
-ค่ากระดาษ/น้าหมึก
400
430
460
490
2.ค่าใช้สอย
- ค่าเข้าเล่มเอกสาร
3.ค่าตอบแทน
4.ค่าพาหนะ
5.ค่าครุภัณฑ์
รวม

ลงชื่อ..........................................................
(นางดวงกมล แสงอุไร)
ผู้เสนองาน

100

120

140

160

500

550

600

650

ลงชื่อ..........................................................
(นางดวงกมล แสงอุไร)
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายบุคคล

ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ............................................... ..........
(เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ)์
ผู้อานวยการ
แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
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ลาดับที่ 2 แผนงานหน่วยงาน งานพัฒนาบุคลากร
แผนงานตามโครงสร้าง
งานพัฒนาบุคลากร
แผนงานตามมาตรฐาน
 แผนงานด้านคุณภาพผูเ้ รียน
 แผนงานด้านการจัดการศึกษา
 แผนงานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
 แผนงานด้านอัตลักษณ์ (จิตตาภิบาล)
 แผนงานด้านมาตรการส่งเสริม
ผู้รับผิดชอบ
นางดวงกมล แสงอุไร
ตอบสนอง
พันธกิจที่
ยุทธศาสตร์ที่
กลยุทธ์ที่
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา EDBA : มาตรฐานที่ 7,13 ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ หลัก7.7.2, 7.8.1,7.9,13.2
ร่วม - ประเด็นการพิจารณา/เกณฑ์ย่อยที่ หลัก 1-5 ร่วม ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน : - ตัวบ่งชีห้ ลัก - ร่วม –
วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย

วัตถุประสงค์
1.เพื่อจัดให้บุคลากรมีการประเมินผล
การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างทีด่ ี
และสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา
2.เพื่อพัฒนาบุคลากรโดยการจัดการ
อบรมสัมมนา เพื่อเพิ่มพูนความรู้และ
ประสบการณ์(7.7.2)
3. เพื่ออบรมบุคลากรด้านคุณธรรม
จริยธรรม การปฏิบัติตนและบุคลิกภาพ
แก่บุคคลตามมาตรฐานวิชาชีพครู
(7.7.2), (13.2)
4.เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีผลงาน
ดีเด่น(7.8.1)
5.เพื่อจัดให้บุคลากรมีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ตนเองและเพื่อนร่วมงาน(7.8.1)
6.เพื่อให้ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชา
ที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลา เต็ม
แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

1 ขั้นวางแผน
1. แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร
2. ประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร
3.ประชุมชี้แจงการดาเนินงานพัฒนาบุคลากร
4. จัดทาเอกสารทีเ่ กีย่ วกับการพัฒนา
บุคลากร

มี.ค.59
มี.ค 59
มี.ค 59
เม.ย. 59

2. ขั้นดาเนินการ (ภาระงานประจา/ภาระ
งานร่วม/โครงการ)
2.1 ภาระงานประจา
1.ครูประพฤติตนเป็นแบบอย่างทีด่ ีและเป็น
สมาชิกที่ดีของสถานศึกษา
2. พัฒนาบุคลากรโดยจัดการอบรม สัมมนา
เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์
3.อบรมบุคลากรด้านคุณธรรมจริยธรรม การ
ปฏิบัติตนและบุคลิกภาพแก่บุคลากรตาม
มาตรฐานวิชาชีพครู
3. จัดอบรมสัมมนาให้ความรู้แก่บุคลากร
โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
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วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

ความสามารถ(7.9)

4. ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมด้านคุณธรรม
จริยธรรม การปฏิบัติงาน และบุคลิกภาพให้

เป้าหมายเชิงปริมาณ
บุคลากรครู จานวน 67 คน

เป็นไปตามคู่มือครูและมาตรฐานวิชาชีพ

เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1.จัดให้บคุ ลากรมีการประเมินผลการ

6.จัดให้บคุ ลากรมีการประเมินผลการ

ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและ

8.มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากร

สมาชิกที่ดีของสถานศึกษา

ภายในชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง

2.พัฒนาบุคลากรโดยการจัดการ

สถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับ

อบรมสัมมนา เพื่อเพิ่มพูนความรู้และ
ประสบการณ์

ครอบครัวชุมชน และองค์กรทีเ่ กีย่ วข้อง
9.กิจกรรมส่งเสริมจัดการความรู้สกู่ าร

3. อบรมบุคลากรด้านคุณธรรม

พัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้

จริยธรรม การปฏิบัติตนและบุคลิกภาพ
แก่บุคคลตามมาตรฐานวิชาชีพครู
4.ส่งเสริมให้บคุ ลากรมีผลงานดีเด่น
5.จัดให้บคุ ลากรมีการประเมินผลการ

2.2 ภาระงานตาม ตบช/เกณฑ์ (ใบงานที่ 2)

ปฏิบัติงานของตนเองและเพื่อนร่วมงาน
6.จัดการเรียนการสอนตามวิชา
ที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลา เต็ม
ความสามารถ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ครูร้อยละ 100 ประพฤติตนเป็นแบบ
อย่างที่ดี และเป็นสมาชิกที่ดีของสถาน
ศึกษา
2. ครูร้อยละ 100 ได้เข้ารับการ
อบรมและสัมมนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้และ
ประสบการณ์
3. ครูร้อยละ 100 ได้เข้ารับการอบรมและ
แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

5.ส่งเสริมให้บคุ ลากรมีผลงานดีเด่น
ปฏิบัติงานของตนเอง

1. ครูได้รับการเพิม่ พูนความรู้/ประสบการณ์
(7.7.2)
2. ครูเป็นคนดี มีความสามารถ (7.8.1)
3. การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน (8.3.3)
4. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากร
ภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษา
กับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง
(13.2)
5. มาตรการส่งเสริม(ภายนอกสถานศึกษา)
(15.1.2)
2.3 ภาระงานร่วม (ใบงานที่ 5)
1. ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับ
มอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ
(7.8)
2.4 โครงการ (ใบงานที่ 6)
1. โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพครูและ

เม.ย. 59
พ.ค. 59

โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา

441

วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย

สัมมนาด้านคุณธรรมและจริยธรรม การ
ปฏิบัติตนและบุคลิกภาพแก่บุคคลตาม
มาตรฐานวิชาชีพครู
4. ครูร้อยละ 90 มีผลงานดีเด่น.
5. ครูร้อยละ 100 มีการประเมินผลงาน
ตนเองและเพื่อนร่วมงาน
6.ครูร้อยละ 100 มีการจัดการเรียน
การสอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมายเต็ม
เวลา

เครื่องมือการติดตาม/
ประเมินผล
1. แบบสรุปการพัฒนาตนเอง
ในการอบรมสัมมนา
2. แฟ้มสะสมผลงาน
3.แบบประเมินการประเมินตนเอง

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

บุคลากร
2. โครงการ ซ.ศ. พอเพียง
2.5 โครงการตามแผนพัฒนาฯ
1.โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตาม
มาตรฐานวิชาชีพ
1)กิจกรรมคุณธรรมนาชีวิต
2) กิจกรรมธรรมมะสัญจร
3) กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ด้วยคุณค่าทางพระวรสาร
4) กิจกรรมอบรมหน้าเสาธง

พ.ค.59
พ.ค.59
มิ.ย.59

มี.ค. 59

พ.ค.59

3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล
3.1 ตรวจสอบ ติดตาม การดาเนินงาน
ตามแผน
3.2 ประเมินผลโครงการ

สิ้นสุดโครงการ

4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา
4.1 สรุปผลจากแบบสรุปการพัฒนาตนเอง
4.2 สรุปผลจากแบบประเมินตนเอง
4.3 สรุปผลจากแฟ้มสะสมผลงาน

ทุกปลายภาคเรียน
ทุกปลายภาคเรียน
ทุกปลายภาคเรียน
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แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่ายหน่วยงาน
6.5.2 แผนงานหน่วยงาน งานพัฒนาบุคลากร
ฝ่าย บุคคล
แผนงาน
จานวนเงิน
ลาดับ
ประเภท
รายการ
ตาม
ที่
บาท ส.ต. งบประมาณ
มาตรฐาน
2
1. กิจกรรมการส่งเสริมการจัดการ
12,000
ดาเนินการ
ความรู้สู่การพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู(้ KM)
2. โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตาม
มาตรฐานวิชาชีพ
- กิจกรรมธรรมมะสัญจร
2
65,000
พัฒนา
2
- กิจกรรมคุณธรรมนาชีวิต
500
พัฒนา
2
- กิจกรรมการอบรมหน้าเสาธง
200
พัฒนา
2
-กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมด้วยคุณค่า
600
พัฒนา
ทางพระวรสาร
2
3. โครงการส่งเสริมและพัฒนา
พัฒนา
400,000 ศักยภาพครูและบุคลากร
2
4. โครงการ ซ.ศ.พอเพียง
1,300
พัฒน

รวมประมาณการค่าใช้จา่ ย
(สี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน)

479,600

-

สรุปประเภทงบประมาณ
 ดาเนินการ 479,600 บาท  งบลงทุน..................บาท  งบพัฒนา..................บาท
ลงชื่อ..........................................................
(นางดวงกมล แสงอุไร)
ผู้เสนองาน

ลงชื่อ..........................................................
(นางดวงกมล แสงอุไร)
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายบุคคล

ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ.........................................................
(เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ)์
ผู้อานวยการ
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โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา

443

แบบแสดงประมาณค่าใช้จ่าย งาน/กิจกรรม
7.5.2.1 งาน/กิจกรรม ส่งเสริมการจัดการความรูส้ กู่ ารพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้(KM)
แผนงานตามมาตรฐานที่ 1  2  3  4  5 
แผนงานหน่วยงาน งานพัฒนาบุคลากร ฝ่าย บุคคล
ประมาณการงบประมาณ
งบประมาณ
รายการ
ปี 2559
2560
2561
2562
รายรับ
1.จากสถานศึกษา
12,000
13,000
14,000
15,000
2..อื่น ๆ
รวม
12,000
13,000
14,000
15,000
รายจ่าย
1.ค่าวัสดุ
-กระดาษ
3,400
3,600
3,900
4,200
-น้าหมึก
1,900
2,100
2,200
2,300
2.ค่าใช้สอย
-ค่าอุปกรณ์ตกแต่งชิน้ งาน
6,000
6,500
7,000
7,500
-ค่าแฟ้ม
700
800
900
1,000
3.ค่าตอบแทน
4.ค่าพาหนะ
5.ค่าครุภัณฑ์
รวม
12,000
13,000
14,000
15,000
ลงชื่อ..........................................................
(นางมณีรัตน์ ชัยรัตนะ)
ผู้เสนองาน

ลงชื่อ..........................................................
(นางดวงกมล แสงอุไร )
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายบุคคล

ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ.........................................................
(เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ)์
ผู้อานวยการ
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แผนงานตามโครงสร้าง
แผนงานตามงบประมาณ

ฝ่ายบุคคล
 แผนงานคุณภาพผู้เรียน
 แผนงานการจัดการศึกษา
 แผนงานสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
 แผนงานจิตตาภิบาล
 แผนงานมาตรการส่งเสริม
ชื่อโครงการ/งาน
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามมาตรฐานวิชาชีพ
ลักษณะโครงการ/งาน
 ประจา  ต่อเนื่อง  ใหม่
หน่วยงาน
พัฒนาบุคลากร
ผู้รับผิดชอบ
นางสาวบรรจง หลาวเงิน
ตอบสนอง
พันธกิจที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 6 กลยุทธ์ที่ 6.1
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาEDBA มาตรฐานที่ 7 ตัวบ่งชี้ทางตรง 7.8 ทางอ้อม ประเด็นพิจารณา / เกณฑ์ทางตรง - ทางอ้อม .....................................................................................................................................................
1.หลักการและเหตุผล
จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2555 มาตรา 6
การจัดการศึกษาต้องเป็นไป เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายจิตใจ สติปัญญาความรู้
และคุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการดารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และ
จากเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา พ.ศ.2537 มาตรฐานที่ 8 กล่าวถึงการปฏิบัติตนเป็นอย่างที่ดีแก่
ผู้เ รีย น ภายใต้ ก ารเปลี่ย นแปลงในกระแสโลกาภิวัฒน์ที่ป รับ เปลี่ยนอย่ างรวดเร็ว จ าเป็น ต้องมีก าร
เปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆ ด้วยการเสริมสร้างศักยภาพของครู โดยการสร้างฐานความรู้ให้เป็นภูมิคุ้มกันต่อการ
เปลี่ยนแปลงต่ างๆได้ อย่างเท่าทัน ควบคู่ไปกับ คุณ ธรรม จริย ธรรม เพื่อให้ได้รับการพัฒนาจิตใจ สร้าง
จิตสานึกในองค์กรมีความประพฤติ และการปฏิบัติตนอยู่ในกรอบของศีลธรรมและจริยธรรม สามารถนา
หลักของศาสนามาใช้ในการเรียนการสอน และในชีวิตประจาวันการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข
ก่อให้เกิดความรักและความสามัคคีในองค์กร
ดังนั้นทางฝ่ายบุคคลจึงได้จัดทาโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อให้
ครูประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา คนดี มีคุณธรรม และจริยธรรมใน
ความเป็นครู และปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
2.วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้ครูประพฤติตนเป็นแบบอย่างทีด่ ีและเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา(7.8 )
2.2 เพื่อให้ครูเป็นคนดี มีคุณธรรม และจริยธรรมในความเป็นครู(7.8 )
2.3 เพื่อให้ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล(8.3 )
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3. เป้าหมาย
1.1 เชิงปริมาณ
ครูจานวน 67 คนได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามมาตรฐานวิชาชีพ
1.2 เชิงคุณภาพ
1. ครูประพฤติตนเป็นแบบอย่างทีด่ ีและเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา
2. ครูเป็นคนดีมีคุณธรรมและจริยธรรมในความเป็นครูอย่างมีประสิทธิภาพ
3. ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
1.3 ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ครูร้อยละ 85 ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา
2. ครูร้อยละ 85 เป็นคนดีมีคณ
ุ ธรรมและจริยธรรมในความเป็นครูอย่างมีประสิทธิภาพ
3. ครูร้อยละ 85 ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
4. ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
กิจกรรม
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรมธรรมมะสัญจร
นางดวงกมล แสงอุไร
1. ขั้นเตรียมการ
1.1 ดาเนินการเพื่ออนุมตั ิ
1.2 ประชุมบุคลากรทีเ่ กี่ยวข้อง
2. ขั้นดาเนินการ/กิจกรรมที่จัด

พ.ค. 59
พ.ค. 59

2.1 ติดต่อสถานที่ ที่จะดาเนินการ
2.2 กาหนดวันเวลา
2.3 ประชาสัมพันธ์ให้คณ
ุ ครูทราบ
2.4 ดาเนินการทาบุญตามสถานที่ที่กาหนด
กิจกรรมคุณธรรมนาชีวิต
1. ขั้นเตรียมการ

ก.ค. 59
ก.ค. 59
ส.ค. 59
พ.ย. 59

1.1 ดาเนินการเพื่ออนุมตั ิ
1.2 ประชุมบุคลากรทีเ่ กี่ยวข้อง
2. ขั้นดาเนินการ/กิจกรรมที่จัด

พ.ค. 59
พ.ค. 59

นางสาวเพลินทิพย์ วชิรภูชัย

2.1 ประชาสัมพันธ์ให้คณ
ุ ครูทราบเกีย่ วกับการ
มิ.ย. 59
ปฏิบัติกิจกรรม
2.2 คุณครูแต่ละท่านไปปฏิบัติตนในด้านคุณธรรม มิ.ย.59-ม.ค. 60
จริยธรรมตามแต่ศาสนาที่ตนนับถือ
2.4 เก็บรูปภาพและบันทึกการปฏิบัติตน
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กิจกรรม
กิจกรรมอบรมหน้าเสาธง
1. ขั้นเตรียมการ
1.1 ดาเนินการเพื่ออนุมตั ิ
1.2 ประชุมบุคลากรทีเ่ กี่ยวข้อง
2. ขั้นดาเนินการ/กิจกรรมที่จัด
2.1 ประชาสัมพันธ์ให้คณ
ุ ครูทราบ
2.2 ติดตามรายชื่อครูที่อบรมตามวันเวลาที่กาหนด
2.3 ครูดาเนินการอบรมหน้าเสาธง
2.4 เก็บรูปภาพและบันทึกการปฏิบัติตน
3.ดาเนินการตามกิจกรรม
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมด้วยคุณค่า
ทางพระวรสาร
1. ขั้นเตรียมการ
1.1 ดาเนินการเพื่ออนุมตั ิ
1.2 ประชุมบุคลากรทีเ่ กี่ยวข้อง
2. ขั้นดาเนินการ/กิจกรรมที่จัด

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวบรรจง หลาวเงิน

เม.ย.59

นางสาวบรรจง หลาวเงิน

พ.ค. 59
พ.ค. 59

2.1 ประชาสัมพันธ์ให้คณ
ุ ครูทราบ
2.2 จัดทาเอกสารเกีย่ วกับพระวาจา
2.3 ให้ครูเขียนบันทึกพระวาจาและส่งทุกสิ้นเดือน
3. ขั้นติดตามและประเมินผล

พ.ค. 59
พ.ค. 59
มิ.ย.59-ก.พ. 60

3.1 ติดตามและประเมินผลกิจกรรม
3.2 แบบประเมินกิจกรรม
3.ขั้นติดตามและประเมินผล
1. แบบประเมินความพึงพอใจของบุคลากรครู
2. แบบสอบถามจากการปฏิบัติกจิ กรรมของ
บุคลากรครู

ก.พ. 60
ก.พ. 60

5. สถานที่ดาเนินงาน โรงเรียนซางตาครู้สศึกษาและหน่วยงานภายนอก
6. ระยะเวลาในการดาเนินงาน เมษายน 2559 – มีนาคม 2560
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7. งบประมาณ
งบประมาณ ประมาณการงบประมาณ
2559
2560
2561
2562

รายการ

1.กิจกรรมธรรมมะสัญจร
รายรับ
-จากโรงเรียน

65,000

70,000

75,000

80,000

65,000

70,000

75,000

80,000

-กระดาษ A4
-น้าหมึก
ค่าใช้สอย

2,000
1,000

2,100
1,100

2,200
1,200

2,300
1,300

-ค่าอาหาร
ค่าตอบแทน

25,000

27,500

30,200

32,800

-ค่าวิทยากร
ค่าพาหนะ
-ค่าวิทยากร
-ค่ายานพาหนะ

35,000
2,000

37,000
2,200

39,000
2,400

41,000
2,600

รวม

65,000

70,000

75,000

80,000

รวม

500
500

600
600

700
700

800
800

100
200
200

150
220
230

200
250
250

250
280
270

500

600

700

800

-อื่นๆ
รวม
รายจ่าย
ค่าวัสดุ

2.กิจกรรมคุณธรรมนาชีวติ
รายรับ
-จากโรงเรียน
รายจ่าย
ค่าวัสดุ
-กระดาษ A4
-น้าหมึก
-ค่าเข้าเล่มเอกสาร

รวม
3.กิจกรรมอบรมหน้าเสาธง
รายรับ
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-จากโรงเรียน

200
200

300
300

400
400

500
500

100
100

150
150

200
200

250
250

รวม

200

300

400

500

รวม

600
600

700
700

800
800

900
900

100
300
200

150
320
230

200
350
250

250
380
270

รวม
รายจ่าย
ค่าวัสดุ

-กระดาษ A4
-น้าหมึก
ค่าใช้สอย

4.กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมด้วย
คุณค่าทางพระวรสาร
รายรับ
-จากโรงเรียน
รายจ่าย
ค่าวัสดุ
-กระดาษ A4
-น้าหมึก
-ค่าเข้าเล่มเอกสาร

600
700
800
900
รวม
รวมทั้งสิ้น
66,300 71,600 76,900 82,200
8. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล
- แบบประเมินโครงการ
แบบประเมินความพึงพอใจของบุคลากรครู
แบบสอบถามจากการปฏิบัตกิ ิจกรรมของบุคลากรครู
9. ผลที่คาดว่าจะได้รบั
1. ครูทุกคนมีคณ
ุ ธรรม และจริยธรรม
10. ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข
……………………………………………………………………….………………………………………
ผู้เสนอโครงการ
ผู้พิจารณาโครงการ

……………………………………
(นางสาวบรรจง หลาวเงิน)
ผู้อนุมัติโครงการ

( นางดวงกมล แสงอุไร )

……………………………
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(เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ)์

โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา

449

แผนงานตามโครงสร้าง
แผนงานตามมาตรฐาน

ฝ่ายบุคคล
แผนงานด้านคุณภาพผู้เรียน แผนงานด้านการจัดการศึกษา
แผนงานด้านสังคมแห่งการเรียนรู้
แผนงานด้านอัตลักษณ์(จิตตาภิบาล)
แผนงานด้านมาตรการส่งเสริม
ชื่อโครงการ/งาน
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร
ลักษณะโครงการ
ประจา ต่อเนื่อง ใหม่
หน่วยงาน
งานพัฒนาบุคลากร
ผู้รับผิดชอบ
นางดวงกมล แสงอุไร
ตอบสนอง
พันธกิจที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 7 กลยุทธ์ที่ 7.1
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาEDBA มาตรฐานที่ 7 ตัวบ่งชี้ทางตรง 7.7,7.8 ทางอ้อม ประเด็นพิจารณา / เกณฑ์ทางตรง 7.7.2 ทางอ้อม ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนมาตรฐานที่ - ตัวบ่งชี้หลัก - ร่วม –
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
การที่สถานศึกษาจะจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามนโยบายในการปฏิรูปการศึกษานั้น สิ่งที่เป็น
หัวใจสาคัญ คื อการปฏิ รูป กระบวนการเรีย นรู้ที่ ยึ ดผู้ เ รีย นเป็ น สาคัญ ที่สุด และบุ คคลที่ส ามารถท าให้
การศึกษาเกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดคือครูผู้สอนเพราะครูผู้สอนเป็นตัวกาหนดประสิทธิภาพ
ของนักเรีย น ภารกิจ หลักที่สาคัญ ของสถานศึก ษาคือการดาเนินการให้มีการจัดกระบวนการเรีย นรู้ใ น
สถานศึกษาให้สามารถสร้างเสริมนักเรียนให้มีพัฒนาการทุกด้าน
ดังนั้นฝ่ายบุคคล จึงได้จัดทาโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรขึ้น
เพื่อให้บรรลุผลตามนโยบายของการจัดการศึกษาภายในโรงเรียน ฝ่ายบุคคลจึงได้จัดการอบรม
พัฒนาบุคลากรด้านเทคนิคการจัดการเรียนการสอนและการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ ถือว่าเป็นยุทธศาสตร์สาคัญควบคู่กับการปฏิรูปการเรียนรู้และแผนพัฒนาโรงเรียน ที่มุ่งส่งเสริมให้
ครูผู้สอนได้รับการพัฒนาเป็นครูมืออาชีพอย่างจริงจัง เพื่อให้บุคลากรครูมีการพัฒนาในวิชาชีพได้รับการ
เพิ่มพูนประสบการณ์ ตลอดจนประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา
2.วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้บุคลากรครูผู้สอนเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคการจัดการเรียนรูท้ ี่เน้นผูเ้ รียน
เป็นสาคัญ
2.2 เพื่อให้บุคลากรครูผู้สอนเกิดความรู้ความเข้าใจการเขียนแผนการจัดการเรียนรูท้ ี่เน้นผูเ้ รียน
เป็นสาคัญ
2.3 เพื่อให้บุคลากรครูพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาทีต่ นรับผิดชอบและใช้ผลในการปรับการสอน
(7.7)
2.4 เพื่อให้บุคลากรครูและบุคลากรสนับสนุนได้รับการเพิม่ พูนความรู้และประสบการณ์ (7.7.2)
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2.5 เพื่อให้บุคลากรครูประพฤติปฏิบตั ิตนเป็นแบบอย่างทีด่ ีและเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา
(7.8)
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
บุคลากรครูและบุคลากรสนับสนุนจานวน 67 คน
3.2 เชิงคุณภาพ
1. บุคลากรครูผู้สอนเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคการจัดการเรียนรู้ทเี่ น้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
2. บุคลากรครูผู้สอน เกิดความรู้ความเข้าใจการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ทเี่ น้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญ
3. บุคลากรครูผู้สอน มีพัฒนาการจัดการเรียนรูใ้ นวิชาทีต่ นรับผิดชอบและใช้ผลในการปรับการสอน
(7.7)
4. บุคลากรครูและบุคลากรสนับสนุน ได้รับการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ (7.7.2)
5. บุคลากรครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างทีด่ ีและเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา(7.8)
3.3 ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. บุคลากรครูผู้สอนร้อยละ 85 เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญ
2. บุคลากรครูผู้สอนร้อยละ 85 เกิดความรู้ความเข้าใจการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ทเี่ น้นผูเ้ รียน
เป็นสาคัญ
3. บุคลากรครูผู้สอนร้อยละ 85 มีพัฒนาการจัดการเรียนรูใ้ นวิชาที่ตนรับผิดชอบและใช้ผลในการ
ปรับการสอน
4. บุคลากรครูและบุคลากรสนับสนุนร้อยละ 85 ได้รับการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์
5. บุคลากรครูประพฤติปฏิบตั ิตนเป็นแบบอย่างทีด่ ีและเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา(7.8)
4. ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
กิจกรรม
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
1. ขั้นเตรียมการ
1.1 ดาเนินการเพื่ออนุมตั ิ
1.2 ประชุมบุคลากรทีเ่ กี่ยวข้อง
1.3 ชี้แจงให้คณ
ุ ครูรับทราบ
2. ขั้นดาเนินการ/กิจกรรมที่จัด
2.1การอบรมภายในโรงเรียน
2.1.1 ติดต่อวิทยากร
2.1.2 กาหนดวันเวลาที่อบรม
2.2การอบรมจากหน่วยงานภายนอกโรงเรียน
2.2.1พิจารณาจดหมายเชิญจากหน่วยงาน
แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

พ.ค. 59

นางดวงกมล แสงอุไร

มี.ค. 59
มิ.ย. 59
มิ.ย. 59
มิ.ย. 59-มี.ค.60

นางดวงกมล แสงอุไร
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2.2.2 คัดเลือกบุคลากรทีเ่ กีย่ วข้อง
2.2.3ดาเนินการอบรมตามวันเวลาทีห่ น่วยงาน
กาหนด
2.2.4 รายงานการอบรมและแบ่งปันตามเนื้องานที่
เกี่ยวข้อง
3. ขั้นติดตามและประเมินผล
ตลอดปีการศึกษา
3.1 แบบบันทึกการอบรม
นางดวงกมล แสงอุไร
3.2 สรุปรายงานการอบรม
5. สถานที่ดาเนินงาน
โรงเรียนซางตาครู้สศึกษาและหน่วยงานภายนอก
6. ระยะเวลาในการดาเนินงาน พฤษภาคม 2559 – มีนาคม 2560
7. งบประมาณ
รายการ
งบประมาณ
ประมาณการงบประมาณ
2559
2560
2561
2562
รายรับ
-จากสถานศึกษา
400,000 440,000 484,000 532,400
-อื่นๆ

รวม

400,000 440,000 484,000 532,400

รายจ่าย
ค่าวัสดุ
-ค่าจัดทาเอกสาร
-ค่าอุปกรณ์
-ค่าวุฒิบัตร
ค่าใช้สอย
-ค่าของที่ระลึก / รางวัล
-ค่าลงทะเบียน
-ค่าอาหาร
ค่าตอบแทน
-ค่าวิทยากร
ค่าพาหนะ

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

2.000
1,000
2,000

2.300
1,400
2,300

2.500
1,500
2,500

2.700
1,600
2,700

15,000 16,000 17,000 18,000
200,000 226,000 246,500 289,400
80,000 90,000 110,000 112,000
70,000
30,000

71,000
31,000

72,000
32,000

73,000
33,000
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รวม

400,000 440,000 484,000 532,400

8. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล
1. แบบบันทึกการอบรม
2. แบบประเมินโครงการ
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. บุคลากรครูมกี ารพัฒนาการในเรื่องการเรียนการสอนและแผนการจัดการเรียนรู้ที่ถกู ต้อง
2. บุคลากรครูมกี ารพัฒนาการจัดบรรยากาศทีเ่ อื้อต่อการเรียนรู้ และดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้เกิด
การ เรียนรู้
3. บุคลาครูและบุคลากรสนับสนุนได้รับการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์
10. ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................

ผู้เสนอโครงการ

ผู้พิจารณาโครงการ

……………………………………
( นางดวงกมล แสงอุไร )

……………………………………
( นางดวงกมล แสงอุไร )

ผู้อนุมัติโครงการ

……………………………………
(เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ)์
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แผนงานตามโครงสร้าง
แผนงานตามมาตรฐาน

ฝ่ายบุคคล
 แผนงานด้านคุณภาพผูเ้ รียน
 แผนงานด้านการจัดการศึกษา
 แผนงานด้านสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
 แผนงานด้านอัตลักษณ์(จิตตาภิบาล)
 แผนงานด้านมาตรการส่งเสริม
ชื่อโครงการ
ซ.ศ.พอเพียง
ลักษณะโครงการ
 ประจา  ต่อเนื่อง  ใหม่
หน่วยงาน
พัฒนาบุคลากร
ผู้รับผิดชอบ
นางสาวเพลินทิพย์ วชิรภูชยั
ตอบสนอง
พันธกิจที่ 8 ยุทธศาสตร์ที่ 9
กลยุทธ์ที่ 9.1
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา EDBA มาตรฐานที่ 7,10 ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ทางตรง
7.1,7.7,7.8,10.1.10.2 ตัวบ่งชี้ทางอ้อม
เกณฑ์ที่ทางตรง - เกณฑ์ที่ทางอ้อม ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน มาตรฐานที่ - ตัวบ่งชี้ - เกณฑ์ที่ 1. หลักการและเหตุผล
จากยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียนซางตาครู้สศึกษาปีการศึกษา 2557-2561 ยุทธศาสตร์ที่17
สนับสนุนให้บุคลากรดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบุคลากรจึงควรรู้จักการดาเนินชีวิตที่ดี
รู้จักพอเพียง รู้จักการใช้จ่ายเงิน และรู้จักการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ทางฝ่ายบุคคลจึงได้จดั ทาโครงการ ซ.ศ.พอเพียงเพื่อให้บคุ ลากรครูประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
และเป็นสมาชิกทีด่ ีของสถานศึกษา และเป็นคนดี มีคุณธรรม และจริยธรรมในความเป็นครู
2.วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้ครูประพฤติตนเป็นแบบอย่างทีด่ ีและเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา
2.2 เพื่อให้ครูเป็นคนดี มีคุณธรรม และจริยธรรมในความเป็นครู
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
บุคลากรครูจานวน 67 คน
3.2 เชิงคุณภาพ
1. บุคลากรครูประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา
2. บุคลากรครูเป็นคนดีมีคณ
ุ ธรรมและจริยธรรมในความเป็นครูอย่างมีประสิทธิภาพ
3.3 ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. บุคลากรครูร้อยละ 85 ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา
2. บุคลากรครูร้อยละ 85 เป็นคนดีมีคุณธรรมและจริยธรรมในความเป็นครูอย่างมีประสิทธิภาพ
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4. ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
กิจกรรม
1. ขั้นเตรียมการ
1.1ประชุมคณะกรรมการ
1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ
1.3 แบ่งหน้าที่รับผิดชอบ
2. ขั้นดาเนินการ/กิจกรรมที่จัด
2.1 ประชาสัมพันธ์ครู
2.2 แจกบันทึกครู ซ.ศ.ให้บุคลากรครูทุกคน
2.3 ส่งบันทึกทุกสิน้ เดือน
3. ขั้นติดตามและประเมินผล
3.1 ติดตามและประเมินผลตามโครงการ
3.2 แบบประเมิน

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

เม.ย.59

นางสาวเพลินทิพย์ วชิรภูชยั

พ.ค.59

ก.พ.59

5. สถานที่ดาเนินงาน โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
6. ระยะเวลาในการดาเนินงาน เมษายน 2559–กุมภาพันธ์ 2560
7. งบประมาณ
งบประมาณ
ปี2559

รายการ
รายรับ
- จากโรงเรียน
- อื่น ๆ
รวม
รายจ่าย
- ค่าวัสดุ
-ค่ากระดาษ
-ค่าน้าหมึก
- ค่าใช้สอย
- ค่าตอบแทน
- ค่าพาหนะ
- ค่าครุภัณฑ์
รวม
แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

ประมาณการงบประมาณ
2560
2561
2662

1,300

1,400

1,500

1,600

1,300

1,400

1,500

1,600

500
800

550
850

600
900

650
950

1,300

1,400

1,500

1,600
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8. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล
1. แบบประเมินโครงการของบุคลากรครู
2. สมุดบันทึกครู ซ.ศ.
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. บุคลากรครูมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. บุคลากรครูทุกคนนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนและใน
ชีวิตประจาวัน
10. ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................

ผู้เสนอโครงการ

ผู้พิจารณาโครงการ

……………………………………
( นางสาวเพลินทิพย์ วชิรภูชยั )

……………………………………
( นางดวงกมล แสงอุไร )

ผู้อนุมัติโครงการ

……………………………………

(เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ)์
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ลาดับที่ 3 แผนงานหน่วยงาน งานสวัสดิการ
แผนงานตามโครงสร้าง
ฝ่ายบุคคล
แผนงานตามมาตรฐาน
แผนงานด้านคุณภาพผู้เรียนแผนงานด้านการจัดการศึกษา
แผนงานด้านสังคมแห่งการเรียนรู้
แผนงานด้านอัตลักษณ์(จิตตาภิบาล)
แผนงานด้านมาตรการส่งเสริม
ผู้รับผิดชอบ
นางธนพร เปี่ยมอยู่
ตอบสนอง
พันธกิจข้อ
ยุทธศาสตร์ขอ้
กลยุทธ์ข้อ
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาEDBA มาตรฐานที่ - ตัวบ่งชี้ /เกณฑ์ หลัก - ร่วม ประเด็นพิจารณา /เกณฑ์ย่อยที่ หลัก - ร่วม ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนมาตรฐานที่ - ตัวบ่งชี้หลัก - ร่วม –
ระยะเวลา
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)
วัตถุประสงค์
1.ขั้นวางแผน
มี.ค.59
1. เพื่อจัดสวัสดิการทีเ่ หมาะสมให้แก่บุคลากร 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ
ในโอกาสต่างๆ
2.ประชุมคณะกรรมการ
มี.ค.59
2. เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศที่ดีในการทางาน 3.ประชุมชี้แจงการดาเนินงาน
มี.ค.59
ร่วมกันมีความรักสามัคคีในหมู่คณะ
เป้าหมายเชิงปริมาณ
2. ขั้นดาเนินการ(ภาระงานประจา/ภาระงานร่วม/
ครูจานวน 67คนและพนักงานจานวน 31คน
เม.ย.59
โครงการ)
2.1 ภาระงานประจา
1.วางแผนการจัดสวัสดิการต่างๆให้แก่
บุคลากร
เม.ย.59
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
2.ดาเนินการจัดสวัสดิการให้แก่บคุ ลากร
ตลอดปีการศึกษา
1. จัดสวัสดิการที่เหมาะสมให้แก่บุคลากร
ในโอกาสต่างๆ
3.งานสร้างขวัญและกาลังใจ
ต.ค.59
2. เสริมสร้างบรรยากาศที่ดใี นการทางาน
4.โครงการโลกทัศน์สู่การเรียนรู้
ปลายปีการศึกษา
ร่วมกันมีความรักสามัคคีในหมู่คณะ
2.2 ภาระงานตาม ตบช/เกณฑ์ (ใบงานที่ 2)
2.3 ภาระงานร่วม (ใบงานที่ 5)
2.4 โครงการ (ใบงานที่ 6)
-
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วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)

2.5 โครงการตามแผนพัฒนาฯ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ครูและพนักงานร้อยละ100 ได้รับการจัด
สวัสดิการต่างๆ
3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล
2. ครูและพนักงานร้อยละ100มีการทางานร่วมกัน 3.1 ตรวจสอบ ติดตาม การดาเนินงาน
มีความรักสามัคคีในหมู่คณะมีบรรยากาศที่ดี
ตามแผน
3.2 ประเมินผลโครงการ

เครื่องมือการติดตาม/ประเมินผล
4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา
1.แบบสรุปการประเมินโครงการของบุคลากรครู 4.1 สรุปผลจากแบบประเมินโครงการ
2.แบบประเมินความพึงพอใจของบุคลากรครู 4.2 สรุปผลจากแบบสอบถาม

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

มี.ค 59

โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา

458

ตารางที่ 6.5 แบบแสดงประมาณการค่าใช้จา่ ยแผนงานหน่วยงาน ประจาปีการศึกษา 2558 ของ
ฝ่ายบุคคล
6.5.3 แผนงานหน่วยงาน งานสวัสดิการ ฝ่าย บุคคล
ลาดับ
แผนงานตาม
จานวนเงิน ประเภทงบ
รายการ
ที่
มาตรฐาน
บาท ส.ต.
1 งานสร้างขวัญและกาลังใจ
2
135,000 - ดาเนินการ
2

โครงการโลกทัศน์สกู่ ารเรียนรู้

2

รวมประมาณการค่าใช้จา่ ย
( หกแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน )
สรุปประเภทงบประมาณ
ดาเนินการ 645,000บาท งบลงทุน - บาท  งบพัฒนา
ลงชื่อ…………………………….
( นางธนพร เปีย่ มอยู่ )
ผู้เสนองาน

510,000

645,000
-

-

พัฒนา

-

บาท

ลงชื่อ…………………………….
( นางดวงกมล แสงอุไร )
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายบุคคล

ผูอ้ นุมัติ
ลงชื่อ ………………………………….
( เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ)์
ผู้อานวยการ
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แบบแสดงประมาณค่าใช้จ่ายงาน/กิจกรรม
7.5.3.1 งาน/กิจกรรม สร้างขวัญและกาลังใจ
แผนงานตามมาตรฐานที่ 1  2 34 5
แผนงานหน่วยงาน งานสวัสดิการ ฝ่าย บุคคล
ประมาณการงบประมาณ
งบประมาณ
รายการ
ปี 2559
2560
2561
2562
รายรับ
1.จากสถานศึกษา
135,000 150,000 160,000
170,000
2.อื่น ๆ
รวม

135,000

150,000

165,000

180,000

2,000

2,300

2,500

2,700

20,000
30,000
10,000
2,000
30,000
40,000

25,000
30,000
13,000
2,500
36,000
40,000

27,000
34,000
13,500
2,700
40,000
44,000

30,000
37,000
15,000
2,900
45,000
46,000

1,000

1,200

1,300

1,400

135,000

150,000

160,000

170,000

รายจ่าย
1.ค่าวัสดุ

- ค่ากระดาษ/น้าหมึก
2.ค่าใช้สอย
- ค่าของขวัญวันเกิด
- ค่าดอกไม้/ของขวัญแสดงความยินดี
- ค่าใบประกาศ/โล่
- ค่าเคลือบกรอบวิทยาศาสตร์
- ค่าของขวัญวันปีใหม่
- ค่าอาหาร
3.ค่าตอบแทน
4.ค่าพาหนะ
- ค่ารถ
5.ค่าครุภัณฑ์
รวม

ลงชื่อ..........................................................
ลงชื่อ..........................................................
(นางธนพร เปีย่ มอยู่)
(นางดวงกมล แสงอุไร)
ผู้เสนองาน
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายบุคคล
ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ.........................................................
(เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ)์
ผู้อานวยการ
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แผนงานด้านคุณภาพผู้เรียน แผนงานด้านการจัดการศึกษา
แผนงานด้านสังคมแห่งการเรียนรู้
แผนงานด้านอัตลักษณ์(จิตตาภิบาล)
แผนงานด้านมาตรการส่งเสริม
ชื่อโครงการ
โลกทัศน์สู่การเรียนรู้
ลักษณะโครงการ
ประจา ต่อเนื่อง
ใหม่
หน่วยงาน
สวัสดิการ
ผู้รับผิดชอบ
นางธนพร เปี่ยมอยู่
ตอบสนอง
พันธกิจที่
ยุทธศาสตร์ที่
กลยุทธ์ที่
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา EDBA มาตรฐานที่ 7 ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ทางตรง - ทางอ้อม ประเด็นพิจารณา / เกณฑ์ทางตรง - ทางอ้อม ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนมาตรฐานที่ - ตัวบ่งชี้/เกณฑ์หลัก - ร่วม –
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.หลักการและเหตุผล
จากกลยุทธ์ของโรงเรียนข้อที่ 8 พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพสามารถปฏิบัติหน้าที่ตามภาระงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้บุค ลากรได้มีโอกาสแสวงหาความรู้ ประสบการณ์ใหม่ๆจากภายนอก
องค์กรเพื่อพัฒนาครูให้มีองค์ ความรู้ใ นสาระการเรียนรู้ที่สอน มีเ ทคนิคและหลักจิตวิทยาในการจัดการ
เรีย นรู้เ พื่อให้ผู้เรียนเรีย นรู้อย่างมีค วามสุขอีกทั้งการเปิดโลกทัศน์ทางการศึกษาให้กั บผู้บริห าร ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาสามารถนาประสบการณ์ที่ได้รับมาปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนางาน
ให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นและเพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีและสร้างวิสัยทัศน์ให้กับบุคลากรของโรงเรียน
ฝ่ายบุคคลจึงได้จัดโครงการโลกทัศน์สู่การเรียนรู้ เป็นการเพิ่มพูนความรู้ เพื่อสานสายใยสัมพันธ์
ระหว่างครูและเป็นการเสริมสร้างขวัญและกาลังใจในชีวิตความเป็นครูให้มากขึ้น
2.วัตถุประสงค์
2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรได้เพิ่มพูนความรู้
2.2 เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีและความรักความสามัคคีในหมู่คณะภายในองค์กร
3. เป้าหมาย
3.1เชิงปริมาณ
จานวนครู67คน
จานวนพนักงาน 31 คน
3.2เชิงคุณภาพ
1. บุคลากรครูมเี พิ่มพูนความรู้
2. บุคลากรสัมพันธ์อันดีและความรักความสามัคคีในหมู่คณะภายในองค์กร
3.3ตัวชี้วัดความสาเร็จ
บุคลากรร้อยละ 95 มีมีการเพิ่มพูนความรู้
บุคลากรร้อยละ 95 มีความสัมพันธ์อันดีและมีความรักความสามัคคีในหมู่คณะภายในองค์กร
แผนงานตามมาตรฐาน

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559
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4. ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
กิจกรรม
1. ขั้นเตรียมการ
1.1 ประชุมวางแผน
1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
2. ขั้นดาเนินการ/กิจกรรมที่จัด
2.1ติดต่อประสานงานกับวิทยากร
2.2 กาหนดวันเวลาและสถานที
2.3 ดาเนินการตามโครงการ
-กิจกรรมทัศนศึกษาสถานที่สาคัญ
ของจังหวัด
-กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
3. ขั้นติดตามและประเมินผล
3.1 ติดตามและประเมินผลตามโครงการ
3.2 แบบประเมิน

ระยะเวลา
เม.ย.59

พ.ค.59

มี.ค.60

5. สถานที่ดาเนินงาน จังหวัดนครราชสีมา
6. ระยะเวลาในการดาเนินงาน ตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560
7. งบประมาณ
งบประมาณปี
รายการ
2559
รายรับ
-จากโรงเรียน
510,000
รวม
510,000
รายจ่าย
ค่าวัสดุ
ค่าใช้สอย
-ค่าที่พัก
170,000
-ค่าอาหาร
280,000
-ค่าพาหนะ
60,000
รวม
510,000
แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

ผู้รับผิดชอบ
นางธนพร เปีย่ มอยู่

ประมาณการงบประมาณ
2560
2561
2562
535,000 560,000 585,000
535,000 560,000 585,000

180,000 190,000 200,000
290,000 300,000 310,000
65,000 70,000 75,000
535,000 560,000 585,000
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8. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล
1. แบบประเมินความประเมินความพึงพอใจของบุคลากรครู
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1.บุคลากรมีความรัก ความสามัคคีและร่วมมือกันในการพัฒนาองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. บุคลากรมีขวัญและกาลังใจรักและสามัคคีกนั ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ
10. ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข
………………………………………………………………….……………………………………………
………..………………………………………………………………………………………..……………
ผู้เสนอโครงการ

ผู้พิจารณาโครงการ

ลงชื่อ …………………………….
( นางธนพร เปี่ยมอยู่ )

ลงชื่อ…………………………….
( นางดวงกมล แสงอุไร )

ผู้อนุมัติโครงการ

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

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559
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ตารางที่ 4.6 สรุปรายรับ-รายจ่ายตามแผนงานหน่วยงาน ปีการศึกษา 2559
ฝ่ายบริการ

ที่

แผนงานหน่วยงาน

1 งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
1.1 ผลิตและให้บริการสื่อ-สิ่งพิมพ์เอกสารประกอบการเรียนการสอน
1.2 ตรวจสอบเช็คบารุงอุปกรณ์
เทคโนโลยี
1.3 ซ่อมแซมและจัดซื้ออุปกรณ์สื่อ
เทคโนโลยีให้สามารถใช้งานได้
ตลอดเวลา
2 งานอาคารสถานที่
2.1 จัดระบบและดูแลการซ่อมแซม
อาคารเรียนอาคารประกอบ และ
สถานที่ต่างๆของ สถานศึกษา
เพื่อให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้
2.2 ดูแลการใช้อุปกรณ์และซ่อมบารุง
อุปกรณ์ต่างๆ
2.3 จัดทาแผนงานการดูแลความมั่นคง
ความปลอดภัยของผู้ใช้ของอาคาร
และสถานที่ต่างๆ
2.4 จัดทาแผนการซ้อมแผนฉุกเฉิน
2.5 จัดอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม
ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ถูก
สุขลักษณะและเอื้อต่อการใช้งาน
2.6 จัดภูมิสถาปัตย์ ให้มีความ
สอดคล้องกับธรรมชาติเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม
2.7 โครงการพัฒนาอาคารสถานที่
สิ่งแวดล้อมสู่สังคมแห่งการเรียนรู้
แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

แผนงาน
ตาม
มาตรฐาน

สรุปรายรับ
จาก
จากที่
โรงเรียน
อื่น

รวม

สรุป
รายจ่าย

2

230,000

230,000

230,000

2

5,200

5,200

5,200

2

1,325,000

1,325,000

1,325,000

2

132,000

132,000

132,000

2

227,000

227,000

227,000

2

306,000

306,000

306,000

2
2

11,100
151,000

11,100
151,000

11,100
151,000

2

20,200

20,200

20,200

150,000

150,000

1

150,000
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3.1
3.2
3.3
4
4.1

4.2
4.3
4.4
5
5.1
5.2
5.3

กับสิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม
จัดทาทะเบียนพัสดุครุภัณฑ์
ซ่อมและจัดซื้อพัสดุครุภัณฑ์
ให้บริการเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์
ตรวจสอบและบารุงรักษาพัสดุ
ครุภัณฑ์
งานสิ่งแวดล้อม
จัดให้มีแหล่งเรียนรู้ภายในที่
สถานศึกษาและสามารถใช้
ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและ
บุคลากรของสถานศึกษารวมทั้ง
ผู้เกี่ยวข้อง
สร้างความตระหนักให้ความรูเ้ รื่อง
การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
ส่งเสริมการ Reuse & Recycle
รณรงค์ทิ้งขยะให้ถูกถัง
งานอนามัยและโภชนาการ
จัดบริการเกี่ยวกับห้องน้า ห้องสุขา
ที่สะอาดและถูกสุขลักษณะ
จัดบริการตู้น้าดื่มไว้บริการแก่
ผู้เรียนอย่างพอเพียงและทั่วถึง
โครงการฉลาดรู้ ฉลาดเลือก ฉลาดกิน
-กิจกรรมให้และรับความรู้จาก
หน่วยงานภายในและภายนอก
-กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีน้าหนัก
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
-กิจกรรมตรวจสอบมาตรฐาน
อาหารและผู้สัมผัสอาหาร

2
2

2,100
190,000

2,100
190,000

2,100
190,000

2

5,100

5,100

5,100

3

20,500

20,500

20,500

4,100

4,100

4,100

6,100
1,100

6,100
1,100

6,100
1,100

2

25,500

25,500

25,500

2

10,100

10,100

10,100

1,2

13,000

13,000

13,000

30,000

30,000

5,000

5,000

2,870,100

2,870,100

30,000
5,000
2,834,000

36,100

ลงชือ่ ...................................................ผู้รับรอง
(นางจันทนา หวังสมนึก)
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ตารางที่ 5.6 สรุปรายรับ-รายจ่ายตามแผนงานหน่วยงาน (งาน/กิจกรรม/โครงการ) ปีการศึกษา 2559
ของ ฝ่ายบริการ
5.6.1 แผนงานหน่วยงาน งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ฝ่าย บริการ
สรุปรายรับ
แผนงาน
ตาม
สรุปรายจ่าย
จาก
จากที่อื่น
รวม
ที่
แผนงานหน่วยงาน
มาตรฐาน โรงเรียน
230,000
1. ผลิตและให้บริการสื่อ-สิ่งพิมพ์2
230,000
เอกสารประกอบการเรียนการสอน
5,200
2. ตรวจสอบเช็คบารุงอุปกรณ์
2
5,200
เทคโนโลยี
1,325,000
3. ซ่อมแซมและจัดซื้ออุปกรณ์สื่อ
2
1,325,000
เทคโนโลยีให้สามารถใช้งานได้
ตลอดเวลา
1,560,200
รวม
1,560,200
5.6.2 แผนงานหน่วยงาน งาน อาคารสถานที่
ฝ่าย บริการ
สรุปรายรับ
แผนงาน
ตาม
จาก
จากที่อื่น
ที่
แผนงานหน่วยงาน
มาตรฐาน โรงเรียน
1. จัดระบบและดูแลการซ่อมแซม
2
132,000
อาคารเรียนอาคารประกอบ และ
สถานที่ต่างๆของ สถานศึกษา
เพื่อให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้
2. ดูแลการใช้อุปกรณ์และซ่อมบารุง
2
227,000
อุปกรณ์ต่างๆ
3. จัดทาแผนงานการดูแลความมั่นคง
2
306,000
ความปลอดภัยของผู้ใช้ของอาคาร
และสถานที่ต่างๆ
4. จัดทาแผนการซ้อมแผนฉุกเฉิน
2
11,100
5. จัดอาคารสถานที่และ
2
151,000
สภาพแวดล้อมให้เป็นระเบียบ
เรียบร้อย ถูกสุขลักษณะ และเอื้อ
ต่อการใช้งาน
6. จัดภูมิสถาปัตย์ ให้มีความ
2
20,200
แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

รวม

สรุปรายจ่าย
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7.

สอดคล้องกับธรรมชาติเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม
โครงการพัฒนาอาคารสถานที่
สิ่งแวดล้อมสู่สังคมแห่งการเรียนรู้
กับสิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม
รวม

1

150,000

150,000

997,300

997,300

5.6.3 แผนงานหน่วยงาน งาน พัสดุครุภณ
ั ฑ์ ฝ่าย บริการ
แผนงาน
ตาม
จาก
ที่
แผนงานหน่วยงาน
มาตรฐาน โรงเรียน
1. จัดทาทะเบียนพัสดุครุภัณฑ์
2
2,100
2. ซ่อมและจัดซื้อพัสดุครุภัณฑ์
2
190,000
ให้บริการเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์
3. ตรวจสอบและบารุงรักษาพัสดุ
2
5,100
ครุภัณฑ์
รวม
197,200
5.6.4 แผนงานหน่วยงาน งาน สิ่งแวดล้อม ฝ่าย บริการ
แผนงาน
ตาม
จาก
ที่
แผนงานหน่วยงาน
มาตรฐาน โรงเรียน
1. จัดให้มีแหล่งเรียนรู้ภายในที่
3
20,500
สถานศึกษาและสามารถใช้
ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและ
บุคลากรของสถานศึกษารวมทั้ง
ผู้เกี่ยวข้อง
2. โครงการ ซ.ศ. ร่วมอนุรักษ์และและ
1
พัฒนาสิ่งแวดล้อม
-กิจกรรมสร้างความตระหนักให้
1
4,100
ความรู้เรื่องการอนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม
-กิจกรรม Reuse Recycle
1
1,100
-กิจกรรมรณรงค์ทิ้งขยะให้ถูกถัง
1
แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

สรุปรายรับ
จากที่อื่น

รวม

สรุปรายจ่าย
2,100
190,000
5,100
197,200

สรุปรายรับ
จากที่อื่น

รวม

สรุปรายจ่าย
20,500

4,100

1,100
6,100

6,100
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รวม
25,700 6,100
6,100
5.6.5 แผนงานหน่วยงาน งาน อนามัยและโภชนาการ ฝ่าย บริการ
สรุปรายรับ
แผนงาน
ตาม
จาก
จากที่อื่น
ที่
แผนงานหน่วยงาน
มาตรฐาน โรงเรียน
1. จัดบริการเกี่ยวกับห้องน้า ห้องสุขา
2
25,500
ที่สะอาดและถูกสุขลักษณะ
2. จัดบริการตู้น้าดื่มไว้บริการแก่
2
10,100
ผู้เรียนอย่างพอเพียงและทั่วถึง
3. โครงการฉลาดรู้ ฉลาดเลือก
ฉลาดกิน
-กิจกรรมให้และรับความรู้จาก
1,2
13,000
หน่วยงานภายในและภายนอก
-กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีน้าหนัก
30,000
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
-กิจกรรมตรวจสอบมาตรฐาน
5,000
อาหารและผู้สัมผัสอาหาร
รวม

31,800

รวม

สรุปรายจ่าย

53,600 30,000
30,000

10,100

13,000
30,000
5,000

83,600

ลงชื่อ...................................................ผู้รับรอง
(นางจันทนา หวังสมนึก)

ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายบริการ
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ลาดับที่ 1 แผนงานหน่วยงาน งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
แผนงานตามโครงสร้าง
ฝ่ายบริการ
แผนงานตามมาตรฐาน
 แผนงานด้านคุณภาพผูเ้ รียน
 แผนงานด้านการจัดการศึกษา
 แผนงานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
 แผนงานด้านอัตลักษณ์ (จิตตาภิบาล)
 แผนงานด้านมาตรการส่งเสริม
ผู้รับผิดชอบ
นางสาวพรพรหม เข้มตระกูล
ตอบสนอง
พันธกิจที่
ยุทธศาสตร์ที่
กลยุทธ์ที่
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา EDBA : มาตรฐานที่ 11 ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ หลักที่ - ร่วม ประเด็นการพิจารณา/เกณฑ์ย่อยที่ หลัก11.1 ข้อ 2 ร่วม 11.3 ข้อ 2
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน : มาตรฐานที่ - ตัวบ่งชี้หลักที่ - ร่วม - เกณฑ์ที่ ระยะเวลา
วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย
กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)
วัตถุประสงค์

1. ขั้นวางแผน

1.เพื่อให้ผู้เรียนมีสื่อ – สิ่งพิมพ์ – เอกสาร
ประกอบการเรียนการสอนพอเพียง
ครบถ้วน
2 เพื่อให้มีการตรวจสอบเช็คอุปกรณ์และ
ซ่อมบารุงอุปกรณ์เทคโนโลยีอย่างสม่า
เสมอสามารถใช้งานได้

1. กาหนดขั้นตอนการบริการสิ่งพิมพ์และ
เอกสารต่างๆ
2.กาหนดขั้นตอนการบริการตรวจเช็คอุปกรณ์
และขั้นตอนการแจ้งซ่อม
3. นาเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ
4. ประชุมคณะกรรมการมอบหมายหน้าที่
รับผิดชอบ

เป้าหมายเชิงปริมาณ

2. ขั้นดาเนินการ (ภาระงานประจา/ภาระงาน
ร่วม/โครงการ)

1. ผู้เรียนทุกคนได้รับสื่อสิ่งพิมพ์และ
เอกสารประกอบการเรียนการสอนพอเพียง 2.1 ภาระงานประจา
ครบถ้วน
1.จัดให้บริการสื่อ สิ่งพิมพ์ เอกสาร
2. อุปกรณ์เทคโนโลยีอยู่ในสภาพที่พร้อม ประกอบการเรียนการสอนพอเพียงครบถ้วน
ใช้งานได้ตลอดเวลา
ตามจานวนผูเ้ รียน
2.ดาเนินการตรวจสอบเช็คอุปกรณ์และซ่อม
บารุงอุปกรณ์เทคโนโลยีอย่างสม่าเสมอ

พ.ค.59
พ.ค.59
มิ.ย.59
มิ.ย.59

ตลอดปี
การศึกษา
2 เดือนครั้ง

สามารถใช้งานได้
แผนปฏิบัติการประจาปี 2559
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วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
2.2 ภาระงานตาม ตบช
-

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

1. ผู้เรียน จานวน 1,070 คน
2.เครื่องคอมพิวเตอร์จานวน 137เครื่อง
3.เครื่องโปรเจ็คเตอร์จานวน 34 เครื่อง

2.3 ภาระงานร่วม (ใบงานที5่ )
1.สิ่งอานวยความสะดวกในการเรียนรู้
พอเพียงกับจานวนผู้เรียนและอยูใ่ นสภาพใช้
การได้ดีทุกครั้ง (11.1.2)
2.ให้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อ
ให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองและเรียนรู้แบบมี
ส่วนร่วม(11.3.2)
2.4 โครงการ
(ต่อด้วยโครงการตามแผนพัฒนาฯ ถ้ามี)

ตัวชีว้ ัดความสาเร็จ

3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล

1. ผู้เรียนร้อยละ 100 ได้รับสื่อสิ่งพิมพ์และ 1.ตรวจแบบบันทึกการตรวจซ่อมบารุง
เอกสารประกอบการเรียนการสอนพอเพียง อุปกรณ์เทคโนโลยี
ครบถ้วน
2.ประเมินความพึงพอใจ
2. อุปกรณ์เทคโนโลยีร้อยละ 90 อยู่ใน

ภาคเรียนละ1ครั้ง

ปีละ 1 ครั้ง

สภาพที่พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา
4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา
เครื่องมือการติดตาม/ประเมินผล

1.แบบบันทึกการตรวจซ่อมบารุง
อุปกรณ์เทคโนโลยี
2.แบบประเมินความพึงพอใจ

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

1.ตรวจแบบบันทึกการตรวจซ่อมบารุง
อุปกรณ์เทคโนโลยี สรุปปัญหาและแก้ไข
2.สรุปแบบประเมินความพึงพอใจและ
ปรับปรุงแก้ไข

ภาคเรียนละ1ครั้ง

ปีละ 1ครั้ง
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แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่ายหน่วยงาน
6.6.1 แผนงานหน่วยงาน งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
ฝ่ายบริการ
จานวนเงิน
แผนงาน
ลาดับ
ประเภท
รายการ
ส.ต
ตาม
ที่
งบประมาณ
บาท
มาตรฐาน
.
1. ผลิตและให้บริการสื่อสิ่งพิมพ์ เอกสารประกอบ
2
230,000 ดาเนินการ
การเรียนการสอน
2. ตรวจสอบเช็คบารุงอุปกรณ์เทคโนโลยี
2
5,200 ดาเนินการ
3. ซ่อมแซมและจัดซื้ออุปกรณ์สื่อเทคโนโลยีให้
2
477,200 ดาเนินการ
สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา
ลงทุน
- จัดซื้อคอมพิวเตอร์
800,000 ลงทุน
- จัดซื้อโปรเจคเตอร์
250,000 ลงทุน
- จัดซื้อป้ายไฟวิ่งประชาสัมพันธ์
33,000 รวมประมาณการค่าใช้จา่ ย
(หนึ่งล้านห้าแสนหกหมื่นสองร้อยบาทถ้วน)

1,795,400

-

สรุปประเภทงบประมาณ

 ดาเนินการ 712,400 บาท  งบลงทุน 1,083,000 บาท  งบพัฒนา..................บาท
ลงชื่อ..........................................................
(นางสาวพรพรหม เข้มตระกูล)
ผู้เสนองาน

ลงชื่อ..........................................................
(นางจันทนา หวังสมนึก)
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายบริการ

ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ......................... ................................
(เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ)์
ผู้อานวยการ

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559
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แบบแสดงประมาณค่าใช้จ่ายงาน/กิจกรรม
7.6.1.1 งาน/กิจกรรม ผลิตและให้บริการสื่อ – สิ่งพิมพ์ – เอกสารประกอบการเรียนการสอน
แผนงานตามมาตรฐานที่ 1  2 34 5
แผนงานหน่วยงาน งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ฝ่าย บริการ
ประมาณการงบประมาณ
งบประมาณ
รายการ
ปี 2559
2560
2561
2562
รายรับ
1.จากโรงเรียน
2.อื่น ๆ
รวม

230,000

240,000

250,000

260,000

230,000

240,000

250,000

260,000

208,000
22,000

218,000
22,000

228,000
22,000

238,000
22,000

230,000

240,000

250,000

260,000

รายจ่าย
1.ค่าวัสดุ
- กระดาษ
- หมึกพิมพ์
2.ค่าใช้สอย
3.ค่าตอบแทน
4.ค่าพาหนะ
5.ค่าครุภัณฑ์
รวม

ลงชื่อ.......................................................
(นางสาวพรพรหม เข้มตระกูล)
ผู้เสนองาน

ลงชื่อ..........................................................
(นางจันทนา หวังสมนึก)
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายบริการ

ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ.........................................................
(เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ)์
ผู้อานวยการ

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559
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แบบแสดงประมาณค่าใช้จ่ายงาน/กิจกรรม
7.6.1.2 งาน/กิจกรรม ตรวจสอบเช็คบารุงอุปกรณ์เทคโนโลยี
แผนงานตามมาตรฐานที่ 1  2 34 5
แผนงานหน่วยงาน งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ฝ่าย บริการ
ประมาณการงบประมาณ
งบประมาณ
รายการ
ปี 2559
2560
2561
2562
รายรับ

1.จากโรงเรียน
รวม

5,200

5,400

5,600

5,800

5,200

5,400

5,600

5,800

2,000
1,200
1,500

2,000
1,400
1,500

2,000
1,600
1,500

2,000
1,800
1,500

500

500

500

500

5,200

5,400

5,600

5,800

รายจ่าย
1. ค่าวัสดุ

- เครื่องมือช่าง
- น้ายาทาความสะอาด
- อุปกรณ์ทาความสะอาดเครื่อง
2. ค่าใช้สอย
3. ค่าตอบแทน
4. ค่าพาหนะ
6. ค่าครุภัณฑ์

รวม

ลงชื่อ....................................................
(นางสาวพรพรหม เข้มตระกูล)
ผู้เสนองาน

ลงชื่อ..................................................
(นางจันทนา หวังสมนึก)
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายบริการ

ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ.........................................................
(เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ)์
ผู้อานวยการ
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โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา

473

แบบแสดงประมาณค่าใช้จ่ายงาน/กิจกรรม
7.6.1.3 งาน/กิจกรรม ซ่อมแซมอุปกรณ์สื่อเทคโนโลยีให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา
แผนงานตามมาตรฐานที่ 1  2 34 5
แผนงานหน่วยงาน งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ฝ่าย บริการ
ประมาณการงบประมาณ
งบประมาณ
รายการ
ปี 2559
2560
2561
2562
รายรับ

1.จากโรงเรียน
รวม

1,322,000
1,322,000

251,100
251,100

253,200
253,200

273,000
273,000

29,000

29,200

29,400

29,600

53,000
20,000
20,000

63,500
20,200
20,200

64,000
20,400
20,400

64,500
20,600
20,600

20,000
15,000
60,000
20,000

20,200
15,100
60,500
20,200

20,400
15,200
61,000
20,400

20,600
15,300
61,500
20,600

2,000

2,000

2,000

2,000

251,100

253,200

273,000

รายจ่าย
1.ค่าวัสดุ

- ค่าหมึกพิมพ์
2. ค่าใช้สอย

- ค่าซ่อมบารุงคอมพิวเตอร์
- ค่าซ่อมปริ้นเตอร์
- ค่าซ่อมบารุงและอุปกรณ์เครื่องขยาย
เสียงและไมโครโฟน
- ค่าซ่อมบารุงโปรเจ็คเตอร์
- ค่าวัสดุกล้องถ่ายรูปและวีดิโอ
- ค่าซ่อมบารุงระบบNetworkและServer
- ค่าจ้างติดตั้งระบบไฟฟ้า
3. ค่าตอบแทน
4. ค่าพาหนะ
5. ค่าครุภัณฑ์

- ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ 50 เครื่อง
- ค่าจัดซื้อโปรเจคเตอร์ 20 เครื่อง
- ค่าจัดซื้อป้ายไฟวิ่งประชาสัมพันธ์

800,000
250,000
33,000
รวม

1,322,000

ลงชื่อ..........................................................
ลงชือ่ ..........................................................
(นางสาวพรพรหม เข้มตระกูล)
(นางจันทนา หวังสมนึก)
ผู้เสนองาน ผู้อนุมัติ
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายบริการ
ลงชือ่ .........................................................
แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

(เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ)์
ผู้อานวยการ
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ลาดับที่ 2 แผนงานหน่วยงาน งานอาคารสถานที่
แผนงานตามโครงสร้าง
ฝ่ายบริการ
แผนงานตามมาตรฐาน
 แผนงานด้านคุณภาพผูเ้ รียน
 แผนงานด้านการจัดการศึกษา
 แผนงานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
 แผนงานด้านอัตลักษณ์ (จิตตาภิบาล)
 แผนงานด้านมาตรการส่งเสริม
ผู้รับผิดชอบ
นายอโนดา คนพูดเพราะ
ตอบสนอง
พันธกิจที่ - ยุทธศาสตร์ที่ 5 กลยุทธ์ที่ 5.1
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา EDBA : มาตรฐานที่ 10, 11 ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ หลักที1่ 1.1ร่วม ประเด็นการพิจารณา/เกณฑ์ย่อยที่ หลัก 10.3.4 ข้อ 1.2ร่วม 7.3.2ข้อ 1-2 , 16.2 ข้อ 3, 16.3
ข้อ 2
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน : มาตรฐานที่ - ตัวบ่งชี้หลักที่ - ร่วม - เกณฑ์ที่ วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

วัตถุประสงค์

1. ขั้นวางแผน

1.เพื่อให้อาคารสถานที่เป็นระเบียบ
เรียบร้อยเอื้อ ต่อการใช้งาน(10.3.4)
2.เพื่อให้ภูมิสถาปัตย์ มีความสอดคล้อง
กับธรรมชาติเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่าง
เหมาะสม(10.3.4)
3.เพื่อให้มีสภาพแวดล้อมสะอาด
สุขลักษณะสวยงาม (10.3.4)
4.เพื่อให้มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคาร
เรียนมัน่ คง สะอาด และปลอดภัย มีสิ่ง
อานวยความสะดวกพอเพียง อยู่ในสภาพ
ใช้การได้ดีสภาพแวดล้อมร่มรื่น และมี
แหล่งเรียนรู้สาหรับผูเ้ รียน (11.1)
5.เพื่อให้บุคลากรมีประสบการณ์ตรงใน
การซ้อมแผนฉุกเฉิน
เป้าหมายเชิงปริมาณ
1.อาคาร 2 อาคารเป็นระเบียบ
เรียบร้อยเอื้อ ต่อการใช้งาน
2.ภูมิสถาปัตย์ 1 แห่ง มีความสอดคล้อง

1. กาหนดนโยบาย ขอบเขตความ
ความรับผิดชอบ
2. นาเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ
3. ประชุมคณะกรรมการมอบหมายหน้าที่
รับผิดชอบ
2. ขั้นดาเนินการ (ภาระงานประจา/ภาระ
งานร่วม/โครงการ)
2.1 ภาระงานประจา
1.จัดระบบและดูแลการซ่อมแซมอาคารเรียน
อาคารประกอบ และสถานที่ต่างๆของ
สถานศึกษาเพื่อให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้
2.ดูแลการใช้อุปกรณ์และซ่อมบารุงอุปกรณ์
ต่างๆ
3.จัดทาแผนงานการดูแลความมั่นคงความ
ปลอดภัยของผู้ใช้ของอาคาร และสถานที่
ต่างๆ
4.จัดทาแผนการซ้อมแผนฉุกเฉิน
2.2 ภาระงานตาม ตบช.

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

ม.ค.59
พ.ค.59
พ.ค.59

เม.ย.59

ตลอดปีการศึกษา
มิ.ย.59

มิย.59

โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา

475

วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย

กับธรรมชาติเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่าง
เหมาะสม
3.สภาพแวดล้อม 2 อาคาร สะอาด
สุขลักษณะสวยงาม
4.ห้องเรียน ห้องปฏิบตั ิการจานวน 65 ห้อง
เรียนมัน่ คง สะอาด และปลอดภัย มีสิ่ง
อานวยความสะดวกพอเพียง อยู่ในสภาพ
ใช้การได้ดีสภาพแวดล้อมร่มรื่น และมี
แหล่งเรียนรู้สาหรับผูเ้ รียน
5.บุคลากรจานวน 1381 มีประสบการณ์
ตรงในการซ้อมแผนฉุกเฉิน
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. อาคาร ร้อยละ 85 เป็นระเบียบ
เรียบร้อยเอื้อ ต่อการใช้งาน
2.ภูมิสถาปัตย์ร้อบละ 85 มีความ
สอดคล้องกับธรรมชาติเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม
3.สภาพแวดล้อม 2 อาคาร สะอาด
สุขลักษณะสวยงาม
4.ห้องเรียน ห้องปฏิบตั ิการร้อยละ 85
เรียนมัน่ คง สะอาด และปลอดภัย มีสิ่ง
อานวยความสะดวกพอเพียง อยู่ในสภาพ
ใช้การได้ดีสภาพแวดล้อมร่มรื่น และมี
แหล่งเรียนรู้สาหรับผูเ้ รียน
5.บุคลากรร้อยละ 85 มีประสบการณ์
ตรงในการซ้อมแผนฉุกเฉิน
เครื่องมือการติดตาม/ประเมินผล
1.ระบบการดูแลการซ่อมแซมอาคารต่างๆ
2.แบบสังเกตการใช้อุปกรณ์ต่างๆ
3.แบบสารวจความมั่นคงของอาคาร
4.แบบสังเกตการจัดสถานที่ความสะอาด
แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

1.อาคารสถานที่เป็นระเบียบเรียบร้อยเอื้อ ต่อ
การใช้งาน(10.3.4)
2.ภูมิสถาปัตย์มีความสอดคล้องกับธรรมชาติ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม
(10.3.4)
3. สภาพแวดล้อมสะอาด ถูกสุขลักษณะ
สวยงาม (10.3.4)
4.จัดอาคารสถานที่ ห้องเรียนห้องปฏิบัติการ
สะอาดเป็นระเบียบ เรียบร้อย ถูกสุขลักษณะ
เอื้อต่อการใช้งาน(11.1)

2.3 ภาระงานร่วม
1.ครูสร้างสรรค์ห้องเรียน แหล่งเรียนรู้
คุณภาพ (7.3.2.1)
2.ห้องเรียน / แหล่งรึยนรู้คุณภาพที่เป็น
ต้นแบบ(7.3.2.2)
3.จัดบรรยากาศสถานศึกษาตามตามจิตตา
รมณ์พระวรสาร โดยมีชุมชนเครือข่าย
ที่เกีย่ วข้องมีส่วนร่วม(16.2,16.3)
2.2 โครงการ (ใบงานที่ 6)
2.3 โครงการตามแผนพัฒนาฯ
โครงการพัฒนาอาคาร สถานที่ สิ่งแวดล้อม
สู่สังคมแห่งการเรียนรู้
3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล
1.ตรวจระบบการดูแลการซ่อมแซมอาคาร
2.แบบสังเกตการใช้อุปกรณ์ต่างๆ
3.แบบสารวจความมั่นคงของอาคาร
4.แบบสังเกตการจัดสถานที่

ตลอดปีการศึกษา
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง

ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา

ภาคเรียนละ 1 ครั้ง
ปีละ 1 ครั้ง
ตลอดปีการศึกษา

มิ.ย.59

เดือนละ 1 ครั้ง
ปีละ 1 ครั้ง
ปีละ 1 ครั้ง
เดือนละ 1 ครั้ง
โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
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ความสวยงามความร่มรื่น

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

ความสะอาด ความสวยงามความร่มรื่น
4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา
1.สรุปการตรวจระบบการดูแลการซ่อมแซม
อาคาร
2.สรุปแบบสังเกตการใช้อุปกรณ์ต่างๆ
3.สรุปแบบสารวจความมั่นคงของอาคาร
4.สรุปแบบสังเกตการจัดสถานที่

เดือนละ 1 ครั้ง
ปีละ 1 ครั้ง
ปีละ 1 ครั้ง
เดือนละ 1 ครั้ง

โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
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แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่ายหน่วยงาน
6.6.2 แผนงานหน่วยงาน งานอาคารสถานที่
ฝ่ายบริการ
แผนงาน
จานวนเงิน
ลาดับ
ประเภท
รายการ
ตาม
ที่
บาท ส.ต. งบประมาณ
มาตรฐาน
1. จัดระบบและดูแลการซ่อมแซมอาคารเรียน
2
132,000 ดาเนินการ
อาคารประกอบ และสถานที่ต่างๆของ
สถานศึกษาเพื่อให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้
2. ดูแลการใช้อุปกรณ์และซ่อมบารุงอุปกรณ์ต่างๆ
2
227,000 ดาเนินการ
3. จัดทาแผนงานการดูแลความมัน่ คงความ
2
156,000 ดาเนินการ
ปลอดภัยของผู้ใช้ของอาคาร และสถานที่
ต่างๆ
4. จัดทาแผนการซ้อมแผนฉุกเฉิน
2
11,100 ดาเนินการ
5. จัดอาคารสถานที่ ห้องเรียนห้องปฏิบัตกิ าร
2
51,000 ดาเนินการ
สะอาดเป็นระเบียบ เรียบร้อย ถูกสุขลักษณะ
เอื้อต่อการใช้งาน
6 ภูมิสถาปัตย์มีความสอดคล้องกับธรรมชาติ
2
20,200 ดาเนินการ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม
7 โครงการพัฒนาอาคาร สถานที่ สิ่งแวดล้อม
2
สู่สังคมแห่งการเรียนรู้
ปรับปรุงหลังคาทางเดิน
50,000 ลงทุน
ทาห้องอาเซีย่ น
100,000 ลงทุน
ติดกล้องวงจรปิด
150,000 ลงทุน
รวมประมาณการค่าใช้จ่าย
(แปดแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาทถ้วน)

897,300

-

สรุปประเภทงบประมาณ
 ดาเนินการ 597,300 บาท  งบลงทุน 300,000 บาท
 งบพัฒนา..................บาท
ลงชื่อ..............................................
ลงชื่อ.................................................
( นายอโนดา คนพูดเพราะ )
( นางจันทนา หวังสมนึก)
ผู้เสนองาน
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายบริการ
ผู้อนุมัติ
ลงชือ่ .........................................................

(เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ)์
ผู้อานวยการ
แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
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แบบแสดงประมาณค่าใช้จ่ายงาน/กิจกรรม
7.6.2.1งาน/กิจกรรม จัดระบบและดูแลการซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสถานที่
ต่างๆของสถานศึกษาเพื่อให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้
แผนงานตามมาตรฐานที่ 1 234 5
แผนงานหน่วยงาน
งานอาคารสถานที่
ฝ่ายบริการ
ประมาณการงบประมาณ
งบประมาณ
รายการ
ปี 2559
2560
2561
2562
รายรับ
1.จากโรงเรียน
132,000 134,800 137,600
141,600
2.อื่น ๆ
รวม
132,000 134,800 137,600
141,600
รายจ่าย
1. ค่าวัสดุ
- ค่ากระดาษทาใบแจ้งซ่อม
200
200
200
200
2. ค่าใช้สอย
-อุปกรณ์ซ่อมบารุงพื้นกระเบี้อง
20,700
21,400
22,100
23,100
-อุปกรณ์ซ่อมบารุงประตูหน้าต่าง
30,700
31,400
32,100
33,100
-อุปกรณ์ซ่อมบารุงพื้นสนาม
30,700
31,400
32,100
33,100
-อุปกรณ์ซ่อมบารุงฝ้าและผนัง
30,700
31,400
32,100
33,100
-เครื่องมือซ่อมบารุง
10,000
10,000
10,000
10,000
3.ค่าตอบแทน
-ค่าเบี้ยเลี้ยง
5,000
5,000
5,000
5,000
4.ค่าพาหนะ
4,000
4,000
4,000
4,000
5.ค่าครุภัณฑ์
รวม
132,000 134,800 137,600
141,600
ลงชื่อ.....................................................
( นายอโนดา คนพูดเพราะ)
ผู้เสนองาน

ลงชื่อ.......................................................
( นางจันทนา หวังสมนึก )
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายบริการ

ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ.........................................................
( เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ์ )
ผู้อานวยการ
แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
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7.6.2.2งาน/กิจกรรม ดูแลการใช้อุปกรณ์และซ่อมบารุงอุปกรณ์ตา่ งๆ
แผนงานตามมาตรฐานที่ 1 234 5
แผนงานหน่วยงาน
งานอาคารสถานที่
ฝ่ายบริการ
ประมาณการงบประมาณ
งบประมาณ
รายการ
ปี 2559
2560
2561
2562
รายรับ
1. จากโรงเรียน
221,800
227,600
233,400
234,400
2. อื่นๆ
รวม
221,800
227,600
233,400
234,400
รายจ่าย
1. ค่าวัสดุ
2. ค่าใช้สอย
-อุปกรณ์ซ่อมเครื่องปรับอากาศ
-อุปกรณ์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า/ไฟฟ้า

-อุปกรณ์ซ่อมประปา
-อุปกรณ์ซ่อมสุขภัณฑ์
-เครื่องมือช่าง
2. ค่าตอบแทน
-ค่าเบี้ยเลี้ยง
4. ค่าพาหนะ
5. ค่าครุภัณฑ์
รวม
ลงชื่อ..............................................
( นายอโนดา คนพูดเพราะ )
ผู้เสนองาน

153,000
21,000
6,700
21,000
10,100

156,000
22,000
7,400
22,000
10,200

159,000
23,000
8,100
23,000
10,300

160,000
23,000
8,100
23,000
10,300

5,000
5,000

5,000
5,000

5,000
5,000

5,000
5,000

221,800

227,600

233,400

234,400

ลงชื่อ................................................
( นางจันทนา หวังสมนึก )
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายบริการ

ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ................ .........................................
( เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ์ )
ผู้อานวยการ
แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
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7.6.2.3งาน/กิจกรรมจัดทาแผนงานการดูแลความมั่นคงความปลอดภัยของผู้ใช้ของอาคาร และ
สถานที่ต่างๆ
แผนงานตามมาตรฐานที่ 1 234 5
แผนงานหน่วยงาน งานอาคารสถานที่
ฝ่ายบริการ
ประมาณการงบประมาณ
งบประมาณ
รายการ
ปี 2559
2560
2561
2562
รายรับ
1. จากโรงเรียน
306,000
22,400
23,400
23400
2. อื่นๆ
รวม
306,000
22,400
23,400
23400
รายจ่าย
1. ค่าวัสดุ
-อุปกรณ์กล้องวงจรปิด
284,500
-อุปกรณ์จราจร
2,200
2,300
2,400
2,400
-สติ๊กเกอร์ป้ายเตือนต่างๆ
2,200
2,300
2,400
2,400
-น้ายาดับเพลิง
10,700
11,000
11,400
11,400
2. ค่าใช้สอย
-ค่าอาหารรับรอง
1,100
1,200
1,300
1,300
3. ค่าตอบแทน
-ค่าวิทยากร
4,200
4,400
4,600
4,600
4. ค่าพาหนะ
1,100
1,200
1,300
1,300
5. ครุภัณฑ์
รวม
306,000
22,400
23,400
23400
ลงชื่อ..............................................
ลงชื่อ................................................
( นายอโนดา คนพูดเพราะ )
( นางจันทนา หวังสมนึก )
ผู้เสนองาน
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายบริการ
ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ.........................................................
(เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ์ )
ผู้อานวยการ

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559
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แบบแสดงประมาณค่าใช้จ่ายงาน/กิจกรรม
7.6.2.4งาน/กิจกรรม จัดทาแผนการซ้อมแผนฉุกเฉิน
แผนงานตามมาตรฐานที่ 1 234 5
แผนงานหน่วยงาน
งานอาคารสถานที่
ฝ่ายบริการ
ประมาณการงบประมาณ
งบประมาณ
รายการ
ปี 2559
2560
2561
2562
รายรับ
1. จากโรงเรียน
11,100
11,200
11,300
11,300
2. อื่นๆ
รวม
11,100
11,200
11,300
11,300
รายจ่าย
1. ค่าวัสดุ
-ค่ากระดาษทาเอกสารต่างๆ
1,100
1,200
1,300
1,300
-ค่าอุปกรณ์สถานการณ์จาลอง
6,000
6,000
6,000
6,000
2. ค่าใช้สอย
-ค่าอาหารรับรอง
2,000
2,000
2,000
2,000
-ค่าของที่ระลึก
2,000
2,000
2,000
2,000
3. ค่าตอบแทน
4. ค่าพาหนะ
5. ค่าครุภัณฑ์
รวม
11,100
11,200
11,300
11,300
ลงชื่อ..............................................
( นายอโนดา คนพูดเพราะ )
ผู้เสนองาน

ลงชื่อ................................................
( นางจันทนา หวังสมนึก )
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายบริการ

ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ.........................................................
(เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ์ )
ผู้อานวยการ
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แบบแสดงประมาณค่าใช้จ่ายงาน/กิจกรรม
7.6.2.5 งาน/กิจกรรม จัดอาคารสถานที่ ห้องเรียนห้องปฏิบัตกิ าร สะอาดเป็นระเบียบ
เรียบร้อย ถูกสุขลักษณะ เอื้อต่อการใช้งาน
แผนงานตามมาตรฐานที่ 1 234 5
แผนงานหน่วยงาน งานอาคารสถานที่
ฝ่ายบริการ
ประมาณการงบประมาณ
งบประมาณ
รายการ
ปี 2559
2560
2561
2562
รายรับ
1. จากโรงเรียน
51,000
52,000
53,000
53,000
2. อื่นๆ
รวม
51,000
52,000
53,000
53,000
รายจ่าย
1. ค่าวัสดุ
-อุปกรณ์ทาความสะอาด
13,300
13,600
13,900
13,900
-น้ายาทาความสะอาด
30,500
31,000
31,500
31,500
-อุปกรณ์ดูแลพันธุ์ไม้และปุ๋ย
5,200
5,400
5,600
5,600
2. ค่าใช้สอย
-ค่าอาหารรับรอง
1,000
1,000
1,000
1,000
3. ค่าตอบแทน
4. ค่าพาหนะ
1,000
1,000
1,000
1,000
5. ค่าครุภัณฑ์
รวม
51,000
52,000
53,000
53,000

ลงชื่อ......................................................
( นายอโนดา คนพูดเพราะ )
ผู้เสนองาน

ลงชื่อ..........................................................
( นางจันทนา หวังสมนึก )
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายบริการ

ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ......................... ................................
( เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ์ )
ผู้อานวยการ
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แบบแสดงประมาณค่าใช้จ่ายงาน/กิจกรรม
7.6.2.6 งาน/กิจกรรม จัดภูมสิ ถาปัตย์มีความสอดคล้องกับธรรมชาติเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
อย่างเหมาะสม
แผนงานตามมาตรฐานที่ 1 234 5
แผนงานหน่วยงาน
งานอาคารสถานที่
ฝ่ายบริการ
ประมาณการงบประมาณ
งบประมาณ
รายการ
ปี 2559
2560
2561
2562
รายรับ
1. จากโรงเรียน
20,200
20,400
20,600
20,600
2. อื่นๆ
รวม
20,200
20,400
20,600
20,600
รายจ่าย
1. ค่าวัสดุ
-อุปกรณ์ประดับตามเทศกาล
10,200
10,400
10,600
10,600
2. ค่าใช้สอย
-ต้นไม้ / ดอกไม้ประดับ
8,000
8,000
8,000
8,000
3. ค่าตอบแทน
4. ค่าพาหนะ
2,000
2,000
2,000
2,000
5. ค่าครุภัณฑ์
รวม
20,200
20,400
20,600
20,600

ลงชื่อ......................................................
( นายอโนดา คนพูดเพราะ )
ผู้เสนองาน

ลงชื่อ..........................................................
( นางจันทนา หวังสมนึก )
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายบริการ

ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ.........................................................
( เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ์ )
ผู้อานวยการ
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แผนงานตามโครงสร้าง
แผนงานตามมาตรฐาน

งานอาคารสถานที่
แผนงานด้านคุณภาพผู้เรียน  แผนงานด้านการจัดการศึกษา
แผนงานด้านสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
แผนงานด้านอัตลักษณ์(จิตตาภิบาล)
แผนงานด้านมาตรการส่งเสริม
ชื่อโครงการ
พัฒนาอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมสู่สังคมแห่งการเรียนรู้
ลักษณะโครงการ
ประจา
ต่อเนื่อง  ใหม่
หน่วยงาน
ฝ่ายบริการ
ผู้รับผิดชอบ
นายอโนดา
คนพูดเพราะ
ตอบสนอง
พันธกิจที่ - ยุทธศาสตร์ที่ 5 กลยุทธ์ที่ 5.1
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา EDBA : มาตรฐานที่ 11,13 ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ หลักที่ 11.1 ร่วม
10.3 ประเด็นการพิจารณา/เกณฑ์ย่อยที่ หลัก - ร่วม 7.3.2 ข้อ 1-2 , 16.2 ข้อ 3, 10.3.4 ข้อ
1.2 ,16.3 ข้อ 2
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน : มาตรฐานที่ - ตัวบ่งชี้หลักที่ - ร่วม - เกณฑ์ที่1.หลักการและเหตุผล
การจัดการเรียนการสอนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ตระหนักถึงความสาคัญในการพัฒนา
ผู้เรียนตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 4 มาตรา 22 การจัดการศึกษาต้องยึด
หลัก ว่าผู้เ รีย นทุก คนมีค วามสามารถเรีย นรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เ รีย นมีความสาคัญ ที่สุด
กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ มาตรา
24(5) ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และอานวยความ
สะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ จากสื่อการสอนและแหล่งวิทยาการประเภทต่างๆ
เพื่อให้โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย มี
สิ่งอานวยความสะดวกพอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดี สภาพแวดล้อมร่มรื่นและมีแหล่งเรียนรู้สาหรับ
ผู้เรียน
ฝ่ายอาคารสถานที่เห็นถึงความสาคัญของบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ จึงเห็น
ควรพัฒนาปรับปรุงแหล่งเรียนรู้และจัดทาห้องสมุดอาเซี่ยนขึ้นภายใต้ โครงการพัฒนาอาคาร สถานที่
สิ่งแวดล้อมสู่สังคมแห่งการเรียนรู้
2.วัตถุประสงค์
2.1.เพื่อให้มหี ้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียน มั่นคง สะอาด และปลอดภัย มีสิ่งอานวยความ
สะดวกพอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดี
2.2 เพื่อให้มสี ภาพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้สาหรับผู้เรียน
2.3. เพื่อให้มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้
ภายในสถานศึกษา
2.4 เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผูเ้ รียนและบุคลากรของสถานศึกษา รวมทั้ง ผูท้ ี่เกีย่ วข้อง
3. เป้าหมาย
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3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 อาคารเรียน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการจานวน 65 ห้อง มั่นคง สะอาด และปลอดภัย มีสิ่ง
อานวยความสะดวกพอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดี
3.1.2 สภาพแวดล้อม 1 แห่งร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้แห่ง สาหรับผู้เรียน
3.1.3 มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา 3 จุดและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้
ภายในสถานศึกษา
3.1.4 ผู้เรียนจานวน 1288 คน บุคลากรของสถานศึกษา รวมทั้ง ผู้ที่เกีย่ วข้อง จานวน 200 คน มี
การพัฒนาการการเรียนรู้
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 อาคารเรียน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ทุกห้อง มั่นคง สะอาด และปลอดภัย มีสิ่งอานวยความ
สะดวกพอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดี ถูกต้องตามสุขอนามัย
3.2.2 สภาพแวดล้อมร่มรื่นสวยงาม และมีแหล่งเรียนรู้คณ
ุ ภาพ สาหรับผู้เรียน
3.2.3 มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา 3 จุดมีคุณภาพ และผู้เรียนได้ใช้
ประโยชน์จริง จากแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา
3.2.4 บุคลากรของสถานศึกษา มีการพัฒนาการการเรียนรู้อย่างยั่งยืนมีคุณภาพ
3.3 ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
3.3.1 อาคารเรียน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ร้อยละ 85 มั่นคง สะอาด และปลอดภัย มีสิ่งอานวย
ความสะดวกพอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดี ถูกต้องตามสุขอนามัย
3.3.2 สภาพแวดล้อมร้อยละ 85 ร่มรื่นสวยงาม และมีแหล่งเรียนรู้คุณภาพ สาหรับผูเ้ รียน
3.3.3 ร้อยละ 85 ของพื้นที่ มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา มีคุณภาพ และ
ผู้เรียนได้ใช้ประโยชน์จริง จากแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา
3.3.4 บุคลากรของสถานศึกษา ร้อยละ 85 มีการพัฒนาการการเรียนรู้อย่างยั่งยืนมีคุณภาพ
4. ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
กิจกรรม
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
1. ขั้นเตรียมการ
นางจันทนา หวังสมนึก
1.1 กาหนดขั้นตอนการพัฒนาพื้นที่จัดทาแหล่งเรียนรู้
มี.ค. 59
นางจันทนา หวังสมนึก
1.2 นาเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ
มี.ค. 59
นางจันทนา หวังสมนึก
1.3 แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
มี.ค. 59
นางจันทนา หวังสมนึก
1.4 ประชุมคณะกรรมการมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ
มี.ค. 59
2. ขั้นดาเนินการ/กิจกรรมที่จดั
2.1 ปรับปรุงพื้นที่สวนต่างๆรอบบริเวณโรงเรียน
- จัดทาป้ายชื่อต้นไม้ทุกชนิดเป็นป้ายพิวเจอร์บอร์ด
แผนปฏิบัติการประจาปี 2559
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พิมพ์สี
- เพิ่มต้นไม้พร้อมทัง้ ใส่ปยุ๋ เติมดิน
2.2 ปรับปรุงสวนอาเซี่ยน ซ่อมแซมรูปปั้นสัตว์
2.3 ปรับปรุงสวนนักวิทยาศาสตร์ ให้ดูมีชีวิต สดชื่นสวยงาม
- จัดตั้งคอมพิวเตอร์บอกเล่าประวัติแต่ละท่าน
2.4 ปรับปรุงห้องสมุดเล็กเป็นห้องสมุดอาเซี่ยน
- เสริมชั้นวางหน้งสือเกี่ยวกับ 10 ประเทศในอาเซี่ยน
- ติดตั้งเคาเตอร์วางคอมศึกษาเฉพาะเรื่องอาเซี่ยน
- ตกแต่งห้องด้วยภาพและตุ๊กตาประจาชาติ
- ปรับปรุงเบาะรองนั่งเก่าให้สวยงาม
3. ขั้นติดตามและประเมินผล
3.1 แบบตรวจสอบข้อมูล
3.2 แบบสอบถาม
3.3 แบบประเมินความพึงพอใจ

นางสาวนารี นักปี่
นายปัญญา ปราบเสียง

นางสาวกิตติยา

นางจันทนา หวังสมนึก
นางจันทนา หวังสมนึก
นางจันทนา หวังสมนึก

5. สถานที่ดาเนินงาน
โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
6. ระยะเวลาในการดาเนินงาน
1 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2559
งบประมาณ
2559

รายการ
รายรับ
- จากโรงเรียน
- อื่น ๆ

150,000 151,000 152,000 153,000
รวม

รายจ่าย
- ค่าวัสดุ
1.ทาป้ายชื่อต้นไม้
2.ซื้อต้นไม้ – ดิน – ปุ๋ย
3. บอร์ดความรู้ 8 กลุ่มสาระและอุปกรณ์ตบแต่งสวน
4.เคาเตอร์และชัน้ วางหนังสือ
แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

ประมาณการงบประมาณ
2560
2561
2562

150,000 151,000 152,000 153,000

5,000
10,000
25,000
26,000

5,000
10,100
25,200
26,200

5,000
10,200
25,400
26,400

5,000
10,300
25,600
26,600
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5.ตบแต่งห้องและอุปกรณ์
20,000 20,200 20,400 20,600
6.ซ่อมเบาะรองนั่ง
2,000 2,000 2,000 2,000
7.หนังสือ-เอกสาร-ซีดี เกี่ยวกับประเทศในอาเซียน
15,000 15,100 15,200 15,300
8.จัดทาสถานที่วางคอมพิวเตอร์
30,000 30,200 30,400 30,600
- ค่าใช้สอย
อาหารครูและพนักงาน
2,000 2,000 2,000 2,000
- ค่าตอบแทน
ช่างซ่อมตัวสัตว์ประเทศในอาเซียน
3,000 3,000 3,000 3,000
ช่างทาโปรแกรม 2 เรี่องนักวิทยาศาสตร์,อาเซียน
5,000 5,000 5,000 5,000
- ค่าพาหนะ
2,000 2,000 2,000 2,000
- ค่าครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์บอกเล่าประวัตินักวิทยาศาสตร์ 2 เครื่อง
5,000 5,000 5,000 5,000
ปรับปรุงคอมพิวเตอร์เก่า
รวม
150,000 151,000 152,000 153,000
7. งบประมาณ
8. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล
8.1 แบบตรวจสอบข้อมูล
8.2 แบบสอบถาม
8.3 แบบประเมินความพึงพอใจ
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง รู้จกั แสวงหาความรู้จากแหล่งที่พบเห็น
9.2 ผู้ปกครองได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลต่างๆ จากแหล่งเรียนรู้ในบริเวณโรงเรียน
10. ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข
..........................................................................................................................................................
ผู้เสนอโครงการ
ผู้พิจารณาโครงการ
……………………………………
( นายอโนดา คนพูดเพราะ )

……………………………………
( นางจันทนา หวังสมนึก)

ผู้อนุมัติโครงการ
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……………………………………
( เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ)์
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ลาดับที่ 3 แผนงานหน่วยงาน งานพัสดุครุภัณฑ์
แผนงานตามโครงสร้าง
ฝ่ายบริการ
แผนงานตามมาตรฐาน
 แผนงานด้านคุณภาพผูเ้ รียน
 แผนงานด้านการจัดการศึกษา
 แผนงานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
 แผนงานด้านอัตลักษณ์ (จิตตาภิบาล)
 แผนงานด้านมาตรการส่งเสริม
ผู้รับผิดชอบ
นางประทุมทิพย์ ศรีเผด็จ
ตอบสนอง
พันธกิจที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่
กลยุทธ์ที่
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา EDBA : มาตรฐานที่ 12 ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ หลักที่ - ร่วม ประเด็นการพิจารณา/เกณฑ์ย่อยที่ หลัก - ข้อ - ร่วม 12.3 ข้อ ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน : มาตรฐานที่ - ตัวบ่งชี้หลักที่ - ร่วม - เกณฑ์ที่ ระยะเวลา
วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย
กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)
วัตถุประสงค์
1. ขั้นวางแผน
1.เพื่อให้ทะเบียนพัสดุ ครุภัณฑ์ถูกต้อง
1.ประชุมคณะกรรมการ
เม.ย.59
เป็นระบบ
2.ศึกษาข้อมูลจากทะเบียนพัสดุครุภณ
ั ฑ์
2.เพื่อให้ พัสดุ ครุภัณฑ์ของสถานศึกษา ของปีการศึกษา 2558
อยู่ในสภาพใช้งานได้เสมอและเพียงพอ
3.ศึกษาข้อมูลพัสดุครุภัณฑ์ที่ต้องการใช้
3.เพื่อให้ มีเอกสารการเบิกจ่ายพัสดุ
ในการเรียนการสอน
ครุภัณฑ์ถูกต้อง เน้นความประหยัดเป็น 4.ตรวจสอบจานวนพัสดุครุภัณฑ์ที่มี
สาคัญ
5.นาเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
พ.ค. 59
4.เพื่อให้มีเอกสารการตรวจสอบและ
จาหน่าย พัสดุ ครุภัณฑ์ถูกต้อง
5.สถานศึกษามีการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาตามที่กาหนดใน
กฎกระทรวง
เป้าหมายเชิงปริมาณ
1. ผู้เรียนจานวน 1,070 คน
2. บุคลากรครู จานวน 67 คน
3. พนักงาน-พี่เลี้ยงจานวน 34 คน
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2. ขั้นดาเนินการ (ภาระงานประจา
/ภาระงานร่วม/โครงการ)
2.1 ภาระงานประจา
1.จัดทาทะเบียนควบคุมพัสดุครุภัณฑ์ของ
สถานศึกษาให้เป็นหมวดหมู่อย่างเป็นระบบ
และง่ายต่อการตรวจสอบ

มี.ค. 59
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วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

2.จัดทารายงานเสนอการจัดซื้อ จัดจ้าง
พัสดุครุภัณฑ์และการขนย้าย จัดวาง จัดตั้ง
พัสดุครุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับการใช้งาน
3.ให้บริการเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์ให้กับฝ่าย
หรือหมวดต่างๆ และควบคุมการใช้งานให้
ถูกต้องโดยเน้นความประหยัดเป็นสาคัญ
4.สารวจพัสดุครุภัณฑ์ที่คงเหลือในแต่ละปี
เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและ
จาหน่ายพัสดุครุภัณฑ์จากบัญชีทะเบียน
2.2 ภาระงานตาม ตบช(ใบงานที2่ )
1.จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ (เกีย่ วกับพัสดุ
ครุภัณฑ์) ในสถานศึกษาโดยการกาหนด
ผู้รับผิดชอบและจัดทาระบบสารสนเทศให้
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เป็นหมวดหมูถ่ ูกต้อง ครอบคลุม ทันสมัย
1.ทะเบียนพัสดุ ครุภัณฑ์ถูกต้อง
และพร้อมใช้ (12.3.1)
เป็นระบบร้อยละ 90
2.3 ภาระงานร่วม (ใบงานที5่ )
2.พัสดุ ครุภัณฑ์ของสถานศึกษาร้อยละ
90อยู่ในสภาพใช้งานได้เสมอและเพียงพอ 2.4 โครงการ (ใบงานที6่ )
3.ร้อยละ 90 ของเอกสารการเบิกจ่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ถูกต้อง เน้นความประหยัดเป็น
3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล
สาคัญ
4.เอกสารการตรวจสอบและจาหน่าย
1.ตรวจสอบทะเบียนพัสดุครุภัณฑ์
พัสดุ ครุภัณฑ์ร้อยละ 90 ถูกต้องเป็นจริง 2.แบบประเมินความพึงพอใจ
5.มีการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาตามที่กาหนดใน
4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา
กฎกระทรวงเกี่ยวกับพัสดุครุภัณฑ์
ร้อยละ 90
1.สรุปข้อมูลจากแบบตรวจสอบทะเบียน
พัสดุครุภัณฑ์
เครื่องมือการติดตาม/ประเมินผล
2.สรุปแบบประเมินความพึงพอใจ
1.แบบตรวจสอบทะเบียนพัสดุครุภัณฑ์
2.แบบประเมินความพึงพอใจ
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1.ทะเบียนพัสดุ ครุภัณฑ์ถูกต้อง
เป็นระบบ
2.พัสดุ ครุภัณฑ์ของสถานศึกษาอยู่ใน
สภาพใช้งานได้เสมอและเพียงพอ
3.มีเอกสารการเบิกจ่ายพัสดุ ครุภัณฑ์
ถูกต้อง เน้นความประหยัดเป็นสาคัญ
4.มีเอกสารการตรวจสอบและ
จาหน่าย พัสดุ ครุภัณฑ์ถูกต้อง
5.มีการประกันคุณภาพภายในของ
ของสถานศึกษาตามที่กาหนดใน
กฎกระทรวงเกี่ยวกับพัสดุครุภัณฑ์

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)
พ.ค. 59

ภาคเรียนละ1ครั้ง

ภาคเรียนละ1ครั้ง

ภาคเรียนละ1ครั้ง

ปีละ 1 ครั้ง

ภาคเรียนละ1ครั้ง

ปีการศึกษาละ 1ครั้ง
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แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่ายหน่วยงาน
6.6.3 แผนงานหน่วยงาน งานพัสดุครุภัณฑ์
ฝ่ายบริการ
จานวนเงิน
แผนงาน
ลาดับ
ประเภท
รายการ
ตาม
ที่
บาท
ส.ต. งบประมาณ
มาตรฐาน

1.
2.
3.

จัดทาทะเบียนพัสดุครุภัณฑ์
ซ่อมและจัดซื้อพัสดุครุภัณฑ์ ให้บริการเบิกจ่าย
พัสดุครุภัณฑ์
ตรวจสอบและบารุงรักษาพัสดุครุภัณฑ์

2
2

2,100
130,000

-

ดาเนินการ

-

ลงทุน

2

5,100

-

ดาเนินการ

197,200

-

รวมประมาณการค่าใช้จา่ ย
(หนึ่งแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน)
สรุปประเภทงบประมาณ
 ดาเนินการ 137,200 บาท  งบลงทุน 60,000 บาท

ลงชื่อ.........................................................
(นางประทุมทิพย์ ศรีเผด็จ)
ผู้เสนองาน

 งบพัฒนา..................บาท

ลงชื่อ..........................................................
(นางจันทนา หวังสมนึก)
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายบริการ

ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ................. ........................................
(เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ)์
ผู้อานวยการ
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แบบแสดงประมาณค่าใช้จ่ายงาน/กิจกรรม
7.6.3.1 งาน/กิจกรรม จัดทาทะเบียนพัสดุครุภัณฑ์
แผนงานตามมาตรฐานที่ 1  2 34 5
แผนงานหน่วยงาน งานพัสดุครุภัณฑ์ ฝ่าย บริการ
ประมาณการงบประมาณ
งบประมาณ
รายการ
ปี 2559
2560
2561
2562
รายรับ
1.จากโรงเรียน
2.อื่น ๆ

รวม

2,100

2,200

2,300

2,400

2,100

2,200

2,300

2,400

500
1,600

500
1,700

500
1,800

500
1,900

2,100

2,200

2,300

2,400

รายจ่าย
1.ค่าวัสดุ
- ค่าเอกสารสารวจ
- ค่าสติ๊กเกอร์เพื่อลงทะเบียน
2.ค่าใช้สอย
3.ค่าตอบแทน
4.ค่าพาหนะ
5.ค่าครุภัณฑ์

รวม
ลงชื่อ......................................................
(นางประทุมทิพย์ ศรีเผด็จ)
ผู้เสนองาน

ลงชื่อ..........................................................
(นางจันทนา หวังสมนึก)
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายบริการ

ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ.................. .......................................
(เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ)์
ผู้อานวยการ

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559
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แบบแสดงประมาณค่าใช้จ่ายงาน/กิจกรรม
7.6.3.2 งาน/กิจกรรม ซ่อมและจัดซื้อพัสดุครุภัณฑ์ ให้บริการเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์
แผนงานตามมาตรฐานที่ 1  2 34 5
แผนงานหน่วยงาน งานพัสดุครุภณ
ั ฑ์ ฝ่าย บริการ
ประมาณการงบประมาณ
งบประมาณ
รายการ
ปี 2559
2560
2561
2562
รายรับ
1.จากโรงเรียน

รวม

190,000

195,000

200,000

205,000

190,000

195,000

200,000

205,000

169,000

174,000

179,000

184,000

1,000

1,000

1,000

1,000

20,000

20,000

20,000

20,000

190,000

195,000

200,000

205,000

รายจ่าย
1.ค่าวัสดุ

ค่าอุปกรณ์ของใช้ในห้องเรียน
ไวท์บอร์ด หมึกเติม แปรงลบกระดาน
ไม้กวาด ไม้ถูพื้น ผ้าถูพื้น ถังน้า
ถังขยะ ยาฆ่าเชื้อโรค ถุงขยะ
ยาฉีดยุง สบู่เหลวล้างมือ
4.ค่าพาหนะ
5.ค่าครุภัณฑ์

- ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์ต่างๆ
รวม
ลงชื่อ......................................................
(นางประทุมทิพย์ ศรีเผด็จ)
ผู้เสนองาน

ลงชื่อ................................ ....................
(นางจันทนา หวังสมนึก)
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายบริการ

ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ.................... .....................................
(เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ)์
ผู้อานวยการ
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แบบแสดงประมาณค่าใช้จ่ายงาน/กิจกรรม
7.6.3.3 งาน/กิจกรรม ตรวจสอบและบารุงรักษาพัสดุครุภัณฑ์
แผนงานตามมาตรฐานที่ 1  2 34 5
แผนงานหน่วยงาน งานพัสดุครุภณ
ั ฑ์ ฝ่าย บริการ
ประมาณการงบประมาณ
งบประมาณ
รายการ
ปี 2559
2560
2561
2562
รายรับ
1.จากโรงเรียน

5,100

5,200

5,300

5,400

5,100

5,200

5,300

5,400

500

500

500

500

- ค่าอุปกรณ์บารุงรักษา
3.ค่าตอบแทน

3,600

3,700

3,800

3,900

4.ค่าพาหนะ

1,000

1,000

1,000

1,000

5,100

5,200

5,300

5,400

รวม
รายจ่าย
1.ค่าวัสดุ
- ค่าเอกสารสารวจ

2.ค่าใช้สอย

5.ค่าครุภัณฑ์

รวม

ลงชื่อ........................................................
(นางประทุมทิพย์ ศรีเผด็จ)
ผู้เสนองาน

ลงชื่อ..........................................................
(นางจันทนา หวังสมนึก)
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายบริการ

ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ.................. .......................................
(เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ)์
ผู้อานวยการ
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ลาดับที่ 4 แผนงานหน่วยงาน งานสิ่งแวดล้อม
แผนงานตามโครงสร้าง
ฝ่ายบริการ
แผนงานตามมาตรฐาน
 แผนงานด้านคุณภาพผูเ้ รียน
 แผนงานด้านการจัดการศึกษา
 แผนงานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
 แผนงานด้านอัตลักษณ์ (จิตตาภิบาล)
 แผนงานด้านมาตรการส่งเสริม
ผู้รับผิดชอบ
นางสาวทรงศรี สีฟา้
ตอบสนอง
พันธกิจที่
ยุทธศาสตร์ที่ 5 กลยุทธ์ที่ 5.1
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา EDBA : มาตรฐานที่ 2 , 13 ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ หลักที่ 2.4, 13.1
ร่วม 11.1
ประเด็นการพิจารณา/เกณฑ์ย่อยที่ หลัก 2.4 ข้อ 1,2 , 13.1 ข้อ 1 ร่วม 11.1 ข้อ 3
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน : มาตรฐานที่ - ตัวบ่งชี้หลักที่ - ร่วม - เกณฑ์ที่ วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้บุคลากรตระหนัก รู้คุณค่า
ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
(2.4)
2.เพื่อให้มีแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา
และสามารถใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผูเ้ รียนและ
บุคลากรของสถานศึกษารวมทั้ง
ผู้ที่เกีย่ วข้อง(13.1)

1. ขั้นวางแผน
1 แต่งตั้งคณะกรรมดาเนินการ
2 ประชุมชี้แจง
3 นาเสนอผู้บริหารเพื่อขออนุมัติ

เป้าหมายเชิงปริมาณ
1. ผู้เรียนจานวน 1,288 คน
2. บุคลากรครู จานวน 67 คน
3. พนักงาน-พี่เลี้ยงจานวน 34 คน

2. ขั้นดาเนินการ (ภาระงานประจา/ภาระ
งานร่วม/โครงการ)
2.1 ภาระงานประจา
1.บารุงรักษาพันธุ์ไม้รอบบริเวณโรงเรียน

4. ผู้ปกครองและชุมชนจานวน 100 คน

2.ดูแลรับผิดชอบเรื่องความสะอาดและความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยในบริเวณโรงเรียน
รวมถึงการกาจัดขยะมูลฝอย
3.จัดระบบการอนุรักษ์พลังงานภายใน
สถานศึกษา

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559
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วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย

เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1. บุคลากรตระหนัก รู้คณ
ุ ค่า ร่วมอนุรักษ์
และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
2.มีแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา
และสามารถใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผูเ้ รียนและ
บุคลากรของสถานศึกษารวมทั้งผูท้ ี่
เกี่ยวข้อง

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. บุคลากรร้อยละ 90 ตระหนัก รู้คุณค่า
ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
2.แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาร้อยละ
90
เครื่องมือการติดตาม/ประเมินผล
1. สรุปแบบประเมินโครงการ
2.สรุปแบบประเมินการใช้ประโยชน์จาก
แหล่งเรียนรู้
3.สรุปแบบทดสอบความรู้จากแหล่ง
เรียนรู้

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

4.ดูแลรับผิดชอบตกแต่งสนามและบริเวณ
ที่ว่างให้เรียบร้อยสวยงาม พร้อมที่จะใช้เป็น
แหล่งเรียนรู้ได้อยู่เสมอ
5. สร้างความตระหนักให้ความรู้เรื่อง
การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
6. รณรงค์ทิ้งขยะให้ถกู ถัง
7. ส่งเสริมการ Reuse & Recycle
2.2 ภาระงานตาม ตบช(ใบงานที2่ )
1.สร้างความตระหนักบุคลากรให้ รู้คุณค่า
ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม (2.4 )
2.มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายใน
สถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้
ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรของ
สถานศึกษารวมทั้งผู้ทเี่ กี่ยวข้อง (13.1)
2.3 ภาระงานร่วม (ใบงานที5่ )

ก.ค.59
มิ.ย.59
พ.ย.59

-

2.4 โครงการ (ใบงานที6่ )
-

3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล
1.แบบสอบถามเรื่องการอนุรักษ์
2.ประเมินการใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้
3.แบบทดสอบความรู้จากแหล่งเรียนรู้

ส.ค.59
ภาคละ1ครั้ง
ปีละ 1 ครั้ง

4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา
1. สรุปแบบสอบถาม
ก.ย.59
2.สรุปแบบประเมินการใช้ประโยชน์จากแหล่ง
เรียนรู้
ภาคเรียนละ1ครั้ง
3.สรุปแบบทดสอบความรู้จากจากแหล่ง
ปีการศึกษาละ 1ครั้ง
เรียนรู้
โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
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แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่ายหน่วยงาน
6.6.4 แผนงานหน่วยงาน งานสิ่งแวดล้อม
ฝ่ายบริการ
จานวนเงิน
แผนงาน
ลาดับ
ประเภท
รายการ
ส.ต
ตาม
ที่
งบประมาณ
บาท
มาตรฐาน
.
ดาเนินการ
1. จัดให้มีแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา
3
20,500 และสามารถใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรของ
สถานศึกษารวมทั้ง ผู้ที่เกี่ยวข้อง
2. สร้างความตระหนักให้ความรูเ้ รื่อง
1
4,100 ดาเนินการ
การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
3. กิจกรรม Reuse & Recycle
1
6,100 พัฒนา
4. กิจกรรมรณรงค์ทิ้งขยะให้ถูกถัง
1
1,100 ดาเนินการ

รวมประมาณการค่าใช้จา่ ย
(สามหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน)
สรุปประเภทงบประมาณ
 ดาเนินการ 25,700 บาท

31,800

งบลงทุน …………บาท

ลงชื่อ.........................................................
(นางสาวทรงศรี สีฟ้า)
ผู้เสนองาน

-

งบพัฒนา 6,100 บาท

ลงชื่อ..........................................................
(นางจันทนา หวังสมนึก)
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายบริการ

ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ.........................................................
(เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ)์
ผู้อานวยการ
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แบบแสดงประมาณค่าใช้จ่ายงาน/กิจกรรม
7.6.4.1 งาน/กิจกรรม จัดให้มีแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและสามารถใช้ประโยชน์จากแหล่ง
เรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษารวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง
แผนงานตามมาตรฐานที่ 1 2 3 4 5
แผนงานหน่วยงาน งานสิ่งแวดล้อม ฝ่าย บริการ
ประมาณการงบประมาณ
งบประมาณ
รายการ
ปี 2559
2560
2561
2562
รายรับ

1.จากโรงเรียน
2.อื่น ๆ
รวม
รายจ่าย
1.ค่าวัสดุ
- อุปกรณ์ตกแต่งตุ๊กตา กระถาง น้าพุ
- ไม้ดอก / ไม้ประดับ
- แผ่นป้ายความรู้
- เอกสารประเมินการใช้แหล่งเรียนรู้
- เอกสารทดสอบความรู้
2.ค่าใช้สอย
3.ค่าตอบแทน
4.ค่าพาหนะ
5.ค่าครุภัณฑ์
รวม
ลงชื่อ......................................................
(นางสาวทรงศรี สีฟ้า)
ผู้เสนองาน

20,500

21,000

21,500

22,000

20,500

21,000

21,500

22,000

7,500
5,000
6,000
500
500

8,000
5,000
6,000
500
500

8,500
5,000
6,000
500
500

9,000
5,000
6,000
500
500

1,000

1,000

1,000

1,000

20,500

21,000

21,500

22,000

ลงชื่อ..........................................................
(นางจันทนา หวังสมนึก)
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายบริการ

ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ....................... ..................................
(เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ)์
ผู้อานวยการ
แผนปฏิบัติการประจาปี 2559
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แบบแสดงประมาณค่าใช้จ่ายงาน/กิจกรรม
7.6.4.2 งาน/กิจกรรม สร้างความตระหนักให้ความรู้เรื่องการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
ผนงานตามมาตรฐานที่ 1 2 3 4 5
แผนงานหน่วยงาน งานสิ่งแวดล้อม ฝ่าย บริการ
ประมาณการงบประมาณ
งบประมาณ
รายการ
ปี 2559
2560
2561
2562
รายรับ
1.จากโรงเรียน
4,100
4,200
4,300
4,400
2.อื่นๆ
รวม
4,100
4,200
4,300
4,400
รายจ่าย
1.ค่าวัสดุ
- เอกสารประชาสัมพันธ์
2,100
2,200
2,300
2,400
- แผ่นซีดีความรู้เรื่องการอนุรักษ์ฯ
500
500
500
500
12 แผ่น
- เอกสารประเมินความรู้
500
500
500
500
2.ค่าใช้สอย
- อาหารรับรอง
500
500
500
500
3.ค่าตอบแทน
5.ค่าพาหนะ
500
500
500
500
6.ค่าครุภัณฑ์
รวม
4,100
4,200
4,300
4,400
ลงชื่อ..........................................................
ลงชื่อ..........................................................
(นายนิวัตร คามี)
(นางจันทนา หวังสมนึก)
ผู้เสนองาน
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายบริการ
ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ.........................................................
(เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ)์
ผู้อานวยการ
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แบบแสดงประมาณค่าใช้จ่ายงาน/กิจกรรม
7.6.4.3 งาน/กิจกรรม ส่งเสริม Reuse & Recycle
แผนงานตามมาตรฐานที่ 1 2  3 4  5
แผนงานหน่วยงาน งานสิ่งแวดล้อม ฝ่าย บริการ
ประมาณการงบประมาณ
งบประมาณ
รายการ
ปี 2559
2560
2561
2562
รายรับ
1.จากผู้เรียน
6,100
6,200
6,300
6,400
รวม
รายจ่าย
1.ค่าวัสดุ
-อุปกรณ์สาหรับประดิษฐ์
-สี / กระดาษสี / กาว / กรรไกร /ปืนกาว
/กระดาษแข็งเทาขาว / ลวดเย็บกระดาษ
-อุปกรณ์ตกแต่งต่างๆ
2.ค่าใช้สอย
-ของรางวัล
3.ค่าตอบแทน
4.ค่าพาหนะ
5.ค่าครุภัณฑ์
รวม
ลงชื่อ........................................................
(นางจันทนา หวังสมนึก)
ผู้เสนองาน

6,100

6,200

6,300

6,400

3,600

3,700

3,800

3,900

2,000

2,000

2,000

2,000

500

500

500

500

6,100

6,200

6,300

6,400

ลงชื่อ..........................................................
(นางจันทนา หวังสมนึก)
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายบริการ

ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ.................. .......................................
(เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ)์
ผู้อานวยการ
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แบบแสดงประมาณค่าใช้จ่ายงาน/กิจกรรม
7.6.4.4 งาน/กิจกรรม
รณรงค์ทิ้งขยะให้ถูกถัง
แผนงานตามมาตรฐานที่ 1 2  3 4  5
แผนงานหน่วยงาน งานสิ่งแวดล้อม
ฝ่าย บริการ
ประมาณการงบประมาณ
งบประมาณ
รายการ
ปี 2559
2560
2561
2562
รายรับ
1.จากโรงเรียน
1,100
1,200
1,300
1,400
รวม
รายจ่าย
1.ค่าวัสดุ
- เอกสารประชาสัมพันธ์
- เอกสารประเมินพฤติกรรม
2.ค่าใช้สอย
3.ค่าตอบแทน
4,ค่าพาหนะ
5.ค่าครุภัณฑ์
รวม

ลงชื่อ........................................................
(นางสาวทรงศรี สีฟ้า)
ผู้เสนองาน

1,100

1,200

1,300

1,400

900
200

1,000
200

1,100
200

1,200
200

1,100

1,200

1,300

1,400

ลงชื่อ..........................................................
(นางจันทนา หวังสมนึก)
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายบริการ

ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ....................... ..................................
(เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ)์
ผู้อานวยการ
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ลาดับที่ 5 แผนงานหน่วยงาน งานอนามัยและโภชนาการ
แผนงานตามโครงสร้าง
ฝ่ายบริการ
แผนงานตามมาตรฐาน
 แผนงานด้านคุณภาพผูเ้ รียน
 แผนงานด้านการจัดการศึกษา
 แผนงานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
 แผนงานด้านอัตลักษณ์ (จิตตาภิบาล)
 แผนงานด้านมาตรการส่งเสริม
ผู้รับผิดชอบ
นางธนพรรณ มงคลสกุลฤทธิ์
ตอบสนอง
พันธกิจที่ ยุทธศาสตร์ที่ - กลยุทธ์ที่ ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา EDBA : มาตรฐานที่ 11ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ หลักที่11.2 ร่วม ประเด็นการพิจารณา/เกณฑ์ย่อยที่ หลัก - ร่วม 10.3.4 ข้อ 2.2.3, 11.1.1
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน : มาตรฐานที่ - ตัวบ่งชี้หลักที่ - ร่วม -เกณฑ์ที่ วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย

วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้มีบริการเกีย่ วกับห้องน้า ห้องสุขา
ที่สะอาดและถูกสุขลักษณะ
2.เพื่อให้บริการด้านโภชนาการที่สะอาด
ปลอดภัยและถูกหลักอนามัย
3. เพื่อให้มีสถานที่นั่งที่จาหน่ายและตูน้ ้า
ดื่มไว้บริการแก่ผู้เรียนอย่างพอเพียงและ
ทั่วถึง
4. เพื่อให้มีโครงการ/กิจกรรมที่สง่ เสริม
สุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของ
ผู้เรียน (11.2)
เป้าหมายเชิงปริมาณ
1. ห้องน้า ห้องสุขา ร้อยละ 90 สะอาด
และถูกสุขลักษณะ
2.ร้อยละ 90 ของอาหารที่ให้บริการ
สะอาด ปลอดภัยและถูกหลักอนามัย
3. ร้อยละ 90 ของสถานที่นั่ง ทีจ่ าหน่าย
และตู้น้าดื่มทีใ่ ห้บริการแก่ผู้เรียนพอเพียง
และทั่วถึง
4. ร้อยละ 90 ของโครงการและกิจกรรมที่
แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

1. ขั้นวางแผน
1.เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
3. ประชุมชี้แจงคณะกรรมการ
ดาเนินงานที่ รับผิดชอบกิจกรรมใน
โครงการ
2. ขั้นดาเนินการ (ภาระงานประจา/ภาระ
งานร่วม/โครงการ)
2.1 ภาระงานประจา
1.จัดบริการเกี่ยวกับห้องน้า ห้องสุขาที่สะอาด
และถูกสุขลักษณะ
2.ให้บริการด้านโภชนาการที่สะอาด
ปลอดภัยและถูกหลักอนามัย
3. ให้บริการสถานที่นั่งที่จาหน่ายและตูน้ ้า
ดื่มไว้บริการแก่ผู้เรียนอย่างพอเพียงและ
ทั่วถึง
2.2 ภาระงานตาม ตบช.
1.จัดให้มีโครงการ / กิจกรรม ที่สง่ เสริม
สุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน
(11.2)

ม.ค.59
เม.ย.59
พ.ค.59

พ.ค.59
พ.ค.59
พ.ค.59
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วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย

ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย
ของผู้เรียนมีคุณภาพ
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1. ห้องน้า ห้องสุขา ร้อยละ 90 สะอาด
และถูกสุขลักษณะ
2.ร้อยละ 90 ของอาหารที่ให้บริการสะอาด
ปลอดภัยและถูกหลักอนามัย
3. ร้อยละ 90 ของสถานที่นั่งทีจ่ าหน่าย
และตู้น้า ดื่มทีใ่ ห้บริการแก่ผู้เรียนพอเพียง
และทั่วถึง
4. ร้อยละ 90 ของโครงการและกิจกรรมที่
ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย
ของผู้เรียนมีคุณภาพ
เครื่องมือการติดตาม/ประเมินผล
1.แบบสารวจสถานที่
2.แบบประเมินความพึงพอใจ

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

โครงการ ฉลาดรู้ ฉลาดเลือก ฉลาดกิน
2.3 ภาระงานร่วม
1.ดูแลห้องเรียน ห้องปฎิบัติการ ห้องน้า โรง
อาหาร หอประชุม ครบทุกแห่งสะอาด เป็น
ระเบียบเรียบร้อย สวยงามมีความมั่นคง
แข็งแรงและปลอดภัย (11.1.1)
(ต่อด้วยโครงการตามแผนพัฒนาฯ ถ้ามี)
3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล
1.แบบสารวจสถานที่
2. แบบประเมินความพึงพอใจ
4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา
1. ค่าเฉลี่ยจากแบบประเมินสถานที่
2. สรุปจากแบบประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ

ส.ค.59

สัปดาห์ละ1ครั้ง
ปีละ1ครั้ง
มี.ค.60
มี.ค.60
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แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่ายหน่วยงาน
6.5.5 แผนงานหน่วยงาน งานอนามัยและโภชนาการ
ฝ่ายบริการ
แผนงาน
จานวนเงิน
ลาดับ
ประเภท
รายการ
ตาม
ที่
บาท ส.ต. งบประมาณ
มาตรฐาน
1
2
25,500 ดาเนินการ
จัดบริการเกี่ยวกับห้องน้า ห้องสุขา
ที่สะอาดและถูกสุขลักษณะ
2
2
10,100 ดาเนินการ
จัดบริการสถานทีน่ ั่งและตู้น้าดื่มไว้บริการแก่
ผู้เรียนอย่างพอเพียงและทั่วถึง
3
1,2
โครงการฉลาดรู้ ฉลาดเลือก ฉลาดกิน
13,000 พัฒนา
-กิจกรรมให้และรับความรู้จากหน่วยงานภายใน
และภายนอก
30,000 พัฒนา
-จัดกิจกรรมให้กับผู้เรียนทีม่ ีน้าหนักไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐาน
5,000 พัฒนา
-ตรวจสอบมาตรฐานอาหารและผู้สัมผัสอาหาร
รวมประมาณการค่าใช้จา่ ย
83,600 (แปดหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน)
สรุปประเภทงบประมาณ
 ดาเนินการ 53,600 บาท  งบลงทุน..................บาท

ลงชื่อ..........................................................
( นางธนพรรณ มงคลสกุลฤทธิ์ )
ผู้เสนองาน

 งบพัฒนา 30,000 บาท

ลงชื่อ..........................................................
( นางจันทนา หวังสมนึก )
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายบริการ

ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ............... ..........................................
( เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ์ )
ผู้อานวยการ
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แบบแสดงประมาณค่าใช้จ่ายงาน/กิจกรรม
7.5.5.1 งาน/กิจกรรม จัดบริการเกีย่ วกับห้องน้า ห้องสุขาที่สะอาดและถูกสุขลักษณะ
แผนงานตามมาตรฐานที่ 1  2 3 4  5
แผนงานหน่วยงาน งานอนามัยและโภชนาการ ฝ่ายบริการ
ประมาณการงบประมาณ
งบประมาณ
รายการ
ปี 2559
2560
2561
2562
รายรับ
1. จากโรงเรียน
25,500
25,700
25,900
26,100
2. อื่น ๆ
รวม
25,500
25,700
25,900
26,100
รายจ่าย
1. ค่าวัสดุ
- น้ายาทาความสะอาด
21,200
21,400
21,600
21,800
- อุปกรณ์ทาความสะอาด
2,600
2,600
2,600
2,600
- โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์
600
600
600
600
- ถุงขยะ
1,100
1,100
1,100
1,100
2. ค่าใช้สอย
3. ค่าตอบแทน
4. ค่าพาหนะ
5. ค่าครุภัณฑ์
รวม
25,500
25,700
25,900
26,100
ลงชื่อ..........................................................
( นางธนพรรณ มงคลสกุลฤทธิ์ )
ผูเ้ สนองาน

ลงชื่อ..........................................................
( นางจันทนา หวังสมนึก )
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายบริการ

ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ.........................................................
( เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ์ )
ผู้อานวยการ
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แบบแสดงประมาณค่าใช้จ่ายงาน/กิจกรรม
7.5.5.2 งาน/กิจกรรม จัดให้บริการที่นั่ง ที่จาหน่ายและ ตู้นาดื
้ ม่ ไว้บริการแก่ผู้เรียนอย่างพอเพียง
และทั่วถึง
แผนงานตามมาตรฐานที่ 1  2 3 4  5
แผนงานหน่วยงาน อนามัยและโภชนาการ ฝ่ายบริการ
ประมาณการงบประมาณ
งบประมาณ
รายการ
ปี 2559
2560
2561
2562
รายรับ
1. จากโรงเรียน
10,100
10,200
10,300
10,400
2. อื่น ๆ
รวม
10,100
10,200
10,300
10,400
รายจ่าย
1. ค่าวัสดุ
-เปลี่ยนไส้กรองน้า
8,600
8,700
8,800
8,900
-อุปกรณ์ – น้ายาทาความสะอาด
600
600
600
600
-แก้วน้า
300
300
300
300
2. ค่าใช้สอย
3. ค่าตอบแทน
4. ค่าพาหนะ
600
600
600
600
5. ค่าครุภัณฑ์
รวม
10,100
10,200
10,300
10,400
ลงชื่อ..........................................................
( นางธนพรรณ มงคลสกุลฤทธิ์ )
ผู้เสนองาน

ลงชื่อ..........................................................
( นางจันทนา หวังสมนึก )
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายบริการ

ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ.........................................................
( เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ์ )
ผู้อานวยการ
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แผนงานตามโครงสร้าง
แผนงานตามมาตรฐาน

ฝ่ายบริการ
แผนงานด้านคุณภาพผู้เรียน  แผนงานด้านการจัดการศึกษา
แผนงานด้านสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
แผนงานด้านอัตลักษณ์(จิตตาภิบาล)
แผนงานด้านมาตรการส่งเสริม
ชื่อโครงการ
ฉลาดรู้ ฉลาดเลือก ฉลาดกิน
ลักษณะโครงการ
ประจา
ต่อเนื่อง  ใหม่
หน่วยงาน
อนามัยและโภชนาการ
ผู้รับผิดชอบ
นางธนพรรณ มงคลสกุลฤทธิ์
ตอบสนอง
พันธกิจที 6 ยุทธศาสตร์ที่ 8 กลยุทธ์ที่
8.1
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา EDBA มาตรฐานที่ 11 ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ ทางตรง 11.2
ทางอ้อม - ประเด็นการพิจารณา/เกณฑ์ย่อยที่ ทางตรง - ทางอ้อม 2.2.3 , 11.1.1
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน มาตรฐานที่ ตัวบ่งชี้ - เกณฑ์ที่ 1. หลักการและเหตุผล
อาหารและสุขภาพเป็นสิ่งสาคัญสาหรับมนุษย์ทกุ คน การให้ความรู้ด้านสุขภาพและโภชนาการที่
ดีเป็นสิง่ จาเป็นสาหรับมนุษย์ เนื่องจากปัจจุบนั อาหารสาเร็จรูปและอาหารถุงเป็นที่นยิ ม และมีราคาถูก
ทาให้มีความเสี่ยงที่ผู้ค้าบางรายอาจใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพต่ามาประกอบอาหาร อาหารเหล่านัน้ ไม่มี
คุณภาพ ไม่ถูกสุขลักษณะ ผู้บริโภคอาจได้รับอันตรายเมื่อต้องรับประทานติดต่อกันเป็นเวลานาน เพื่อ
ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน
ด้วยความจาเป็นและความสาคัญดังกล่าว จึงเห็นควรให้ความรู้ด้านสุขภาพและโภชนาการที่ดี
อีกทั้งดาเนินการให้ผเู้ รียนมีน้าหนักเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน รวมทั้ง ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ผู้ปกครอง ชุมชน และบุคลากรในสถานศึกษา ให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านการรักษา
สุขภาพ
อนามัย แก่ผู้เรียน บุคลากรของโรงเรียน รวมทั้งผู้ปกครองและชุมชน ดังนัน้ งานอนามัยและ
โภชนาการ จึงขอจัดโครงการ ฉลาดรู้ ฉลาดเลือก ฉลาดกิน ขึ้นภายในโรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
2.วัตถุประสงค์
2.1.เพื่อให้ผเู้ รียนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการดูแลสุขภาพ และการเลือกรับประทานอาหารที่
มีประโยชน์และถูกสุขลักษณะ
2.2. เพื่อให้ผเู้ รียนมีน้าหนักเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
2.3. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน และบุคลากรในสถานศึกษา มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมด้านการรักษา สุขภาพอนามัย
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 ผู้เรียนจานวน 1,088 คน
3.1.2 ผู้ปกครอง ชุมชน จานวน 100 คน
แผนปฏิบัติการประจาปี 2559
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3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1.ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการดูแลสุขภาพ และการเลือกรับประทานอาหารที่มี
ประโยชน์และถูกสุขลักษณะ
3.2.2 ผู้เรียนมีน้าหนักเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
3.2.3 ผู้ปกครอง ชุมชน และบุคลากรในสถานศึกษา มีส่วนร่วมและให้ความร่วมมือ ในกิจกรรม
ด้านการรักษา สุขภาพอนามัย
3.3 ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
3.3.1 ผู้เรียนร้อบละ 85 มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการดูแลสุขภาพ และการเลือกรับประทาน
อาหารที่มีประโยชน์และถูกสุขลักษณะ
3.2. ผู้เรียนร้อยละ 85 มีน้าหนักเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
2.3. ผู้ปกครอง ชุมชน และบุคลากรในสถานศึกษาร้อยละ 85 มีส่วนร่วมและให้ความร่วมมือ ใน
กิจกรรมด้านการรักษา สุขภาพอนามัย
4. ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน

กิจกรรม
1. ขั้นเตรียมการ
1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
1.2 ประชุมชี้แจงคณะกรรมการดาเนินงานที่
รับผิดชอบกิจกรรมในโครงการ
1.3 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. ขั้นดาเนินการ/กิจกรรมที่จดั
2.1 ให้และรับความรูจ้ ากหน่วยงานภายในและภายนอก
-สาธิตการล้างมือ 7 ขั้นตอน
-จัดบอร์ดให้ความรู้
-เสียงตามสาย
-ลงเว็บไซด์ของโรงเรียน
-วิทยุชุมชน
- แผ่นพับความรู้
-นิทรรศการแสดงผลสัมฤทธิ์ด้านสุขภาพโดยกลุ่ม อย.น้อย
2.2จัดกิจกรรมให้กบั ผู้เรียนที่มนี ้าหนักไม่เป็นไปตามเกณฑ์
-คัดกรองผูเ้ รียน
-จัดตารางด้านโภชนาการและการออกกาลังกาย ให้กับ
แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

พ.ค. 59
พ.ค. 59

นางธนพรรณ
นางธนพรรณ

มิ.ย. 59
มิ.ย. 59
มิ.ย. 59
เดือนละ 1 ครั้ง
ทุกวันพฤหัส
เดือนละ 1ครั้ง
เดือนละ 1ครั้ง
ร่วมกับวันวิชาการ

กลุ่ม อย. น้อย
กลุ่ม อย. น้อย
กลุ่ม อย. น้อย
ม.ชาญสกล
ครูธนพรรณ
ครูธนพรรณ
กลุ่ม อย. น้อย

มิ.ย. 58
ก.ค. 58

ครูพละศึกษา
ครูธนพรรณ

ภาคเรียนละ1ครั้ง

โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
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ผู้เรียนกลุ่มเป้าหมาย
-ตรวจประเมินกลุ่มเป้าหมาย
2.3 ตรวจสอบมาตรฐานอาหารและผู้สัมผัสอาหาร
- ตรวจสารปนเปื้อนของอาหารทั้งภายในและภายนอก
- ตรวจอุปกรณ์ปรุงอาหาร
- ตรวจผู้สัมผัสอาหาร

ทุก 2 เดือน

ครูธนพรรณ

ภาคเรียนละ1ครั้ง

กลุ่ม อย. น้อย
กลุ่ม อย. น้อย
กลุ่ม อย. น้อย

ภาคเรียนละ1ครั้ง
ภาคเรียนละ1ครั้ง

3. ขั้นติดตามและประเมินผล

1. แบบทดสอบความรู้ด้านสุขภาพ
2. แบบสังเกตพฤติกรรม
3. แบบสรุปผลการตรวจตรวจสอบมาตรฐานอาหารและ
สัมผัสอาหาร

ก.พ. 59
ภาคเรียนละ1ครั้ง

ครูประจาชัน้
ครูพละศึกษา

ภาคเรียนละ1ครั้ง

ครูธนพรรณ

5. สถานที่ดาเนินงาน
โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา และร้านอาหารใกล้บริเวณโรงเรียน
6. ระยะเวลาในการดาเนินงาน
ตลอดปีการศึกษา
7. งบประมาณ
งบประมาณ
2559

รายการ

ประมาณการงบประมาณ
2560
2561
2562

รายรับ

- จากโรงเรียน
- อื่น ๆ
รวม
รายจ่าย
- ค่าวัสดุ
-กระดาษโปสเตอร์
-ภาพจากการพริน้ ท์
-ซีดี
-ไวนิล
-แผ่นพับ
-น้ายาตรวจอาหาร / น้ายาตรวจผู้สัมผัสอาหาร
- ค่าใช้สอย
แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

18,000
30,000
48,000

18,100
35,000
53,100

18,200 18,300
40,000 45,000
58,200 63,300

13,000

13,100

13,200 13,300

โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
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-จัดอาหารสาหรับกลุ่มเป้าหมายจัดครอสออกกาลังกาย
- ค่าตอบแทน
วิทยากร
- ค่าพาหนะ
- ค่าครุภัณฑ์
รวม

30,000

35,000

5,000

5,000

48,000

53,100

40,000 45,000
5,000

5,000

58,200 63,300

8. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล
1. แบบทดสอบความรู้ด้านสุขภาพ
2. แบบสังเกตพฤติกรรมด้านสุขภาพของผู้เรียน
3. แบบสรุปผลการตรวจตรวจสอบมาตรฐานอาหารและผูส้ ัมผัสอาหาร
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้เรียนจะมีร่างกายที่แข็งแรง ไม่เจ็บป่วยง่าย
2. ผูป้ กครองมีปฏิสัมพันที่ดีต่อโรงเรียน
10. ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................

ลงชื่อ..........................................................
( นางธนพรรณ มงคลสกุลฤทธิ์ )
ผู้เสนองาน

ลงชื่อ..........................................................
( นางจันทนา หวังสมนึก )
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายบริการ

ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ.........................................................
( เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ์ )
ผู้อานวยการ

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา

510

ตารางที่ 4.7 สรุปรายรับ-รายจ่ายตามแผนงานหน่วยงาน ปีการศึกษา 2559
ของ ฝ่ายมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
ที่

แผนงานหน่วยงาน

1 งานมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษา
1.1 จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
1.2 พัฒนามาตรฐานคุณภาพ
การศึกษา
1.3 ตรวจสอบคุณภาพภายใน
1.4 จัดทารายงานประจาปี
1.5 สัมมนาจัดทาแผนปฏิบัตกิ าร
1.6 การจัดทาแผนปฏิบัติการ
2 งานสารสนเทศ
2.1 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สาหรับงาน
สารสนเทศ
2.2 จัดทาเล่มสารสนเทศ
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สาหรับงาน

แผนงาน
ตาม
มาตรฐาน

จาก
โรงเรียน

สรุปรายรับ
จากที่อื่น

รวม

สรุปรายจ่าย

2

1,500

1,500

1,500

2

2,400

2,400

2,400

2
2
2
2

2,400
125,000
33,300
2,000

2,400
125,000
33,300
2,000

2,400
125,000
33,300
2,000

2

14,100

14,100

14,100

2

5,200

5,200

5,200

185,900

185,900

185,900

ลงชื่อ...................................................ผู้รับรอง
(นางสาวอมรรัตน์ มณีศิริสานต์)
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
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ตารางที่ 5.7 สรุปรายรับ-รายจ่ายตามแผนงานหน่วยงาน (งาน/กิจกรรม/โครงการ) ปีการศึกษา 2559
ของ ฝ่ายมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
5.7.1 แผนงานหน่วยงาน งาน มาตรฐานคุณภาพการศึกษา ฝ่าย มาตรฐานคุณภาพการศึกษา
สรุปรายรับ
แผนงาน
ที่
งาน/กิจกรรม/โครงการ
ตาม
สรุปรายจ่าย
จากโรงเรียน จากที่
รวม
มาตรฐาน
อื่น
1,500
1. จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพ
2
1,500
การศึกษา
2,400
2. พัฒนามาตรฐานคุณภาพ
2
2,400
การศึกษา
2,400
3. ตรวจสอบคุณภาพภายใน
2
2,400
125,000
4. จัดทารายงานประจาปี
2
125,000
33,300
5. สัมมนาจัดทาแผนปฏิบัตกิ าร
2
33,300
2,000
6. การจัดทาแผนปฏิบัติการ
2
2,000
166,600
รวม
5.7.2 แผนงานหน่วยงาน งาน สารสนเทศ ฝ่าย มาตรฐานคุณภาพการศึกษา
สรุปรายรับ
แผนงาน
ที่
งาน/กิจกรรม/โครงการ
ตาม
จากโรงเรียน จากที่
รวม
มาตรฐาน
อื่น
1. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สาหรับงาน
2
14,100
สารสนเทศ
2. จัดทาเล่มสารสนเทศ
2
5,200
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สาหรับงาน
19,300
รวม

166,600

สรุปรายจ่าย

ลงชื่อ...................................................ผู้รับรอง
(นางสาวอมรรัตน์ มณีศริ ิสานต์)
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
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ลาดับที่ 1 แผนงานหน่วยงาน งานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
แผนงานตามโครงสร้าง
ฝ่ายมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
แผนงานตามมาตรฐาน
 แผนงานด้านคุณภาพผูเ้ รียน
 แผนงานด้านการจัดการศึกษา
 แผนงานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
 แผนงานด้านอัตลักษณ์ (จิตตาภิบาล)
 แผนงานด้านมาตรการส่งเสริม
ผู้รับผิดชอบ
นางสาวอมรรัตน์ มณีศิริสานต์
ตอบสนอง
พันธกิจที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 กลยุทธ์ที่……………
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา EDBA : มาตรฐานที่ 8,9,12 ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ หลักที่
8.3,9.1,12.1,12.2,12.4,12.5,12.6 ร่วม 14.1 ประเด็นการพิจารณา/เกณฑ์ย่อยที่ หลัก – ร่วม 14.1.1
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน : มาตรฐานที่...........ตัวบ่งชี้หลักที่............
ร่วม….......................... เกณฑ์ที่........................................................................................................
ระยะเวลา
วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย
กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)
วัตถุประสงค์

1. ขั้นวางแผน

1.เพื่อนาผลประเมินการปฏิบัติงานของ
หน้าที่ของผู้อานวยการโดยคณะกรรมการ
สถานศึกษา(8.3.1 ข้อ2)
2.เพื่อนาผลการประกันคุณภาพภายใน
และภายนอก มาพัฒนาการจัดการเรียน
การสอน(8.3.1 ข้อ4)
3.เพื่อปฏิบัติงานตามรายงานผลการ
ประเมินตนเองและการนาผลการประเมิน
ไปใช้ในการพัฒนาสถานศึกษา
(8.3.1 ข้อ5)
4.เพื่อนาผลประเมินตนเองของ
สถานศึกษา ผลการประเมินภายใน(IQA)
โดยต้นสังกัด และผลการประเมินภายนอก
(EQA)โดยสมศ. ไปใช้ปรับปรุงคุณ
ภาพการศึกษา(9.1.1 ข้อ5)
5.เพื่อกาหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา(12.1ข้อ1-2)
6.เพื่อจัดทาและดาเนินการตามแผนพัฒนา

1.1 แต่งตั้งกรรมการเพื่อกาหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา
1.2 แต่งตั้งกรรมการจัดทาแผนปฏิบัติการ
1.3แต่งตั้งผู้รับผิดชอบมาตรฐานและ
ผู้ตรวจสอบคุณภาพภายใน
1.4 ประชุมชี้แจงเพื่อเตรียมการดาเนินงาน

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

พ.ค.59
พ.ค.59
พ.ค.59
มิ.ย.59

2. ขั้นดาเนินการ (ภาระงานประจา/ภาระงาน
ร่วม/โครงการ)
2.1 ภาระงานประจา

1.กาหนดมาตรฐานและตัวบ่งชี้ เกณฑ์ของ
สถานศึกษา
2.จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
3.กากับ ติดตามบุคลากรผู้เกีย่ วข้องและ
ผู้เรียนได้ปฏิบตั ิตามกลยุทธ์โครงการหรือ
กิจกรรมที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา

พ.ค.59
พ.ค.59
ตลอดปีการศึกษา

โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
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วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่ง
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา(12.2ข้อ1-9)
7.เพื่อติดตาม ตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา(12.4ข้อ1-2)
8.เพื่อนาผลการประเมินคุณภาพทั้ง
ภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา(12.5)
9.เพื่อจัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงาน
การประเมินคุณภาพภายใน(12.6ข้อ1-3)

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

ของโรงเรียนคุณภาพงาน เพื่อผลสัมฤทธิ์ทดี่ ี
ในการตรวจสอบ
4.ประเมินและนาผลมาพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานและตัวบ่งชี้อย่างต่อเนื่อง
5.จัดทารายงานประจาปีที่ครอบคลุมและ
เผยแพร่สู่สาธารณะ
6.คัดกรองข้อมูลสารสนเทศจากการประเมิน
ภายในเพื่อนาไปใช้ในการพัฒนา
7.ประชาสัมพันธ์แบ่งปันเรื่องการประเมินแก่
คณะครู ผู้รับผิดชอบมาตรฐานและผู้ประเมิน
8.ดาเนินการเพื่อเตรียมรับการประเมิน
ภายนอกเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
9.ดาเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพ
10.ศึกษา วิเคราะห์ เป้าหมายวิสัยทัศน์
ปรัชญาและจุดเน้นของสถานศึกษา
เป้าหมายเชิงปริมาณ
11.จัดทาแผนปฏิบัติการที่มีแผนงานโครงการ
1. มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการของการจัด
2. แผนพัฒนาการจัดการศึกษา
การศึกษา
3. รายงานประจาปี
12.การดาเนินการตามแผนงานโครงการ
4. รายงานการตรวจสอบคุณภาพภายใน ครบถ้วน
5, ผู้รับผิดชอบมาตรฐาน ตัวบ่งชี้
13.บุคลากร ผู้เรียนและผูเ้ กี่ยวข้องร่วมมือกัน
6. ผู้ประเมินมาตรฐานภายใน
ในการดาเนินการตามแผนปฏิบตั ิการของ
7.เป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้น สถานศึกษาอย่างเป็นระบบ
ของสถานศึกษา
14.ประเมินและนาผลมาพัฒนาคุณภาพการ
8. แผนปฏิบัติการประจาปี
จัดการศึกษาต่อไป
9. รายงานสรุปผลการดาเนินงาน
2.2 ภาระงานตาม ตบช/เกณฑ์(ใบงานที่ 2)
1.ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษา
ให้บรรลุเป้าหมายตามที่กาหนดไว้ใน
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
แผนปฏิบัติการ(8.3)
1.นาผลประเมินการปฏิบัติงานของหน้าที่ 1) การดาเนินงานของผู้อานวยการ ข้อ 2
แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

เทอมละ 1 ครั้ง
มี.ค.60

ม.ค.60

ตลอดปีการศึกษา
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ของผู้อานวยการโดยคณะกรรมการ
สถานศึกษา
2.นาผลการประกันคุณภาพภายใน และ
ภายนอก มาพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอน
3.ปฏิบัติงานตามรายงานผลการประเมิน
ตนเองและการนาผลการประเมินไปใช้ใน
การพัฒนาสถานศึกษา
4.นาผลประเมินตนเองของสถานศึกษา
ผลการประเมินภายใน(IQA) โดยต้นสังกัด
และผลการประเมินภายนอก(EQA) โดย
สมศ. ไปใช้ปรับปรุงคุณภาพการศึกษา
5.กาหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
6.จัดทาและดาเนินการตามแผนพัฒนาการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
7.ติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
8.นาผลการประเมินคุณภาพทั้งภายใน
และภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
9.จัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานการ
ประเมินคุณภาพภายใน
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1.นาผลประเมินการปฏิบัติงานของหน้าที่
ของผู้อานวยการโดยคณะกรรมการ
สถานศึกษา
2.นาผลการประกันคุณภาพภายใน และ
ภายนอก มาพัฒนาการจัดการเรียน
แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ผลประเมินการปฏิบัติงานของหน้าที่ของ
ผู้อานวยการโดยคณะกรรมการ
สถานศึกษา(8.3.1)
2) การดาเนินงานของผู้อานวยการ ข้อ 4
การนาผลการประกันคุณภาพภายในและ
ภายนอกมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
3) การดาเนินงานของผู้อานวยการ ข้อ 5
การปฏิบัติงานตามรายงานผลการประเมิน
ตนเองและการนาผลการประเมินไปใช้ในการ
พัฒนาสถานศึกษา(8.3.1)
2.คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบตั ิ
หน้าที่ตามที่ระเบียบกาหนด(9.1)
1) การดาเนินงานของคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้อ 5 มีการนาผล
ประเมินตนเองของสถานศึกษา ผลการ
ประเมินภายใน(IQA) โดยต้นสังกัด และผล
การประเมินภายนอก(EQA) โดย สมศ. ไปใช้
ปรับปรุงคุณภาพการศึกษา (9.1.1)
3. กาหนดมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา(12.1)
1)การจัดทามาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา สถานศึกษามีมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาที่เกิดจาก
การศึกษาวิเคราะห์มาตรฐานและตัวบ่งชี้
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศใช้
มาตรฐานและตัวบ่งชี้สะท้อนอัตลักษณ์และ
มาตรการส่งเสริมของสถานศึกษาที่เด่นชัด
โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สถานศึกษา รวมทั้งมีการประกาศค่า
เป้าหมายแต่ละมาตรฐานและตัวบ่งชี้ให้กลุ่ม
ผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกรับทราบ
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การสอนร้อยละ 88
3.ปฏิบัติงานตามรายงานผลการประเมิน
ตนเองและการนาผลการประเมินไปใช้ใน
การพัฒนาสถานศึกษาร้อยละ 88
4.นาผลประเมินตนเองของสถานศึกษา
ผลการประเมินภายใน(IQA) โดยต้นสังกัด
และผลการประเมินภายนอก(EQA) โดย
สมศ. ไปใช้ปรับปรุงคุณภาพการศึกษา
ร้อยละ 88
5.กาหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
6.จัดทาและดาเนินการตามแผนพัฒนาการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ร้อยละ 88
7.ติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาร้อยละ 88
8.นาผลการประเมินคุณภาพทั้งภายใน
และภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
9.จัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานการ
ประเมินคุณภาพภายในร้อยละ 88
เครื่องมือการติดตาม/ประเมินผล
-แบบตรวจสอบคุณภาพตามตัวบ่งชี้และ
มาตรฐาน
-แบบรายงานผลการดาเนินงานและการ
ปรับปรุง
-รายงานประจาปี ( ANNUAL REPORT)
-รายงานพัฒนาคุณภาพ( SAR )
-แบบรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพ
แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย
2)ความชัดเจนของมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ทุกมาตรฐานและตัวบ่งชี้มีการ
กาหนดค่าเป้าหมายความสาเร็จได้เหมาะสม
4.จัดทาและดาเนินการตามแผนพัฒนาการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
(12.2)
1)ศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหา และความ
ต้องการจาเป็นของสถานศึกษา และกาหนด
วิสัยทัศน์พนั ธกิจ และเป้าหมายด้านต่างๆ
โดยมีจุดเน้นที่คณ
ุ ภาพผู้เรียนสะท้อน
คุณภาพความสาเร็จที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม
โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
2)กาหนดวิธกี ารดาเนินงานโครงการ กิจกรรม
ทุกโครงการ กิจกรรมสอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา
3)ใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิน่ จาก
ทั้งภายในและภายนอกทีใ่ ห้การสนับสนุนทาง
วิชาการ
4)กาหนดบทบาทหน้าที่ให้บุคลากรของ
สถานศึกษา ผู้เรียน ผู้ปกครอง องค์กร
หน่วยงาน ชุมชน และท้องถิ่น และดาเนินงาน
ตามที่กาหนดไว้ครบถ้วน
5)กาหนดการใช้งบประมาณและทรัพยากร
อย่างคุ้มค่า สอดคล้องกับเป้าหมายทุก
โครงการ กิจกรรม
6) จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีที่สอดคล้อง
กับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาติทชี่ ัดเจน
7) กาหนดปฏิทินการนาแผนปฏิบัตกิ าร
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ภายในของแต่ละมาตรฐาน
-แบบบันทึกการประกันคุณภาพภายใน
-แผนปฏิบัตกิ ารประจาปี
-แบบรายงานผลการดาเนินงานของฝ่าย
ต่างๆ
-แบบประเมินความพึงพอใจของบุคลากร
ผู้เรียน ผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
-แบบกากับ ติดตาม ประเมินผล

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ประจาปีไปสู่การปฏิบัติ
8) เสนอแผนพัฒนาการจัดการศึกษา และ
แผนปฏิบัติการประจาปีต่อคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และหรือ
คณะกรรมการสถานศึกษา และหรือ
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษาให้ความ
เห็นชอบ
9)นาแผนปฏิบัตกิ ารประจาปีแต่ละปีสู่การ
ปฏิบัติ ตามกรอบระยะเวลา ที่โครงการ
กิจกรรมกาหนดไว้
10)กากับ ติดตาม ประเมินผล และรายงาน
ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจาปี
5.ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา(12.4)
6.นาผลการประเมินคุณภาพ
ทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา(12.5)
7.จัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานการ
ประเมินคุณภาพภายใน (12.6)
2.3ภาระงานร่วม(ใบงานที่ 5)
1. จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผเู้ รียน
บรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และ
จุดเน้นของสถานศึกษา(14.1)
2.4โครงการ(ใบงานที่ 6)
2.5โครงการตามแผนพัฒนาฯ
-

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559
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ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล
3.1 ตรวจสอบ ติดตามการดาเนินงานตาม
มาตรฐานและตัวบ่งชี้
3.2 ปรับปรุง แก้ไข การดาเนินงานที่ยังไม่
สมบูรณ์
3.3 ประเมินผลการจัดทาแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
3.4 ตรวจสอบ ติดตามการดาเนินงานตามแผน
3.5 ปรับปรุง แก้ไข การดาเนินงานที่ยังไม่
สมบูรณ์

ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา

ปลายปี
การศึกษา
หลังจากที่
กิจกรรม
โครงการ
ดาเนินการเสร็จ

4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา
4.1 สรุปผลการตรวจสอบคุณภาพในแต่ละ
มาตรฐานและตัวบ่งชี้
4.2 จัดทารายงานผลการดาเนินงานของ
มาตรฐานในรูปแบบของรายงานประจาปี
4.3 นาผลการประเมินมาปรับปรุงและ
พัฒนาในปีการศึกษาต่อไป
4.4 จัดทารายงานผลการดาเนินงาน
4.5 นาผลการประเมินมาปรับปรุงและ
พัฒนาใน ปีการศึกษาต่อไป
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แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่ายหน่วยงาน
6.7.1 แผนงานหน่วยงาน งานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ฝ่าย มาตรฐานคุณภาพการศึกษา
แผนงาน
จานวนเงิน
ลาดับ
ประเภท
รายการ
ตาม
ที่
บาท ส.ต. งบประมาณ
มาตรฐาน
1. จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
2
1,500 ดาเนินการ
2. พัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษา
2
2,400 ดาเนินการ
3. ตรวจสอบคุณภาพภายใน
2
2,400 ดาเนินการ
4. จัดทารายงานประจาปี
2
125,000 พัฒนา
5. การสัมมนาจัดทาแผนปฏิบัตกิ าร
2
33,300 ดาเนินการ
6. การจัดทาแผนปฏิบัติการ
2
2,000 ดาเนินการ

รวมประมาณการค่าใช้จา่ ย
(หนึ่งแสนหกหมื่นหกพันบาทถ้วน)
สรุปประเภทงบประมาณ
 ดาเนินการ 41,000 บาท

-

 งบลงทุน..................บาท  งบพัฒนา 125,000 บาท

ลงชื่อ..........................................................
(นางสาวอมรรัตน์ มณีศิริสานต์)

ผู้เสนองาน

166,000

ลงชือ่ ..........................................................
(นางสาวอมรรัตน์ มณีศิริสานต์)
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายมาตรฐานคุณภาพการศึกษา

ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ.................. .......................................
(เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ)์
ผู้อานวยการ
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แบบแสดงประมาณค่าใช้จ่าย งาน/กิจกรรม
7.7.1.1 งาน/กิจกรรม จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
แผนงานตามมาตรฐานที่ 1  2 3  4  5 
แผนงานหน่วยงาน งานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ฝ่าย มาตรฐานคุณภาพการศึกษา
ประมาณการงบประมาณ
งบประมาณ
รายการ
ปี 2559
2560
2561
2562
รายรับ
1.จากโรงเรียน
1,500
1,500
1,500
1,500
2.อื่น ๆ
รวม
1,500
1,500
1,500
1,500
รายจ่าย
1.ค่าวัสดุ
-ค่ากระดาษ
500
500
500
500
2.ค่าใช้สอย
-ค่าจ้างทาเอกสารเล่มแผนพัฒนาฯ
700
700
700
700
3.ค่าตอบแทน
4.ค่าพาหนะ
-ค่าพาหนะ
300
300
300
300
5.ค่าครุภัณฑ์
รวม
1,500
1,500
1,500
1,500

ลงชื่อ......................................................
(นางสาวอมรรัตน์ มณีศิริสานต์)
ผู้เสนองาน

ลงชื่อ..........................................................
(นางสาวอมรรัตน์ มณีศิริสานต์)
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายมาตรฐานคุณภาพการศึกษา

ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ.................... .....................................
(เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ์)
ผู้อานวยการ
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แบบแสดงประมาณค่าใช้จ่าย งาน/กิจกรรม
7.7.1.2 งาน/กิจกรรม พัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษา
แผนงานตามมาตรฐานที่ 1  2 3  4  5 
แผนงานหน่วยงาน งานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ฝ่าย มาตรฐานคุณภาพการศึกษา
ประมาณการงบประมาณ
งบประมาณ
รายการ
ปี 2559
2560
2561
2562
รายรับ
1. จากโรงเรียน
2,400
2,600
2,800
3,000
2. อื่น ๆ
รวม
2,400
2,600
2,800
3,000
รายจ่าย
1. ค่าวัสดุ
- ค่าเอกสารติดตาม
1,200
1,300
1,400
1,500
- ค่าแฟ้มงาน
1,200
1,300
1,400
1,500
2. ค่าใช้สอย
3. ค่าตอบแทน
4. ค่าพาหนะ
5. ค่าครุภัณฑ์
รวม
2,400
2,600
2,800
3,000
ลงชื่อ......................................................
(นางสาวอมรรัตน์ มณีศิริสานต์)
ผู้เสนองาน

ลงชื่อ..........................................................
(นางสาวอมรรัตน์ มณีศิริสานต์)
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายมาตรฐานคุณภาพการศึกษา

ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ......................... ................................
(เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ์)
ผู้อานวยการ
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แบบแสดงประมาณค่าใช้จ่าย งาน/กิจกรรม
7.7.1.3 งาน/กิจกรรม ตรวจคุณภาพภายใน
แผนงานตามมาตรฐานที่ 1  2 3  4  5 
แผนงานหน่วยงาน งานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ฝ่าย มาตรฐานคุณภาพการศึกษา
ประมาณการงบประมาณ
งบประมาณ
รายการ
ปี 2559
2560
2561
2562
รายรับ
1. จากโรงเรียน
2,400
2,600
2,800
3,000
2. อื่น ๆ
รวม
2,400
2,600
2,800
3,000
รายจ่าย
1. ค่าวัสดุ
- ค่าเอกสารตรวจสอบ
1,200
1,300
1,400
1,500
- ค่าแฟ้มงาน
1,200
1,300
1,400
1,500
2. ค่าใช้สอย
3. ค่าตอบแทน
4. ค่าพาหนะ
5. ค่าครุภัณฑ์
รวม
2,400
2,600
2,800
3,000
ลงชื่อ.....................................................
(นางสาวอมรรัตน์ มณีศิริสานต์)
ผู้เสนองาน

ลงชื่อ..........................................................
(นางสาวอมรรัตน์ มณีศิริสานต์)
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายมาตรฐานคุณภาพการศึกษา

ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ.........................................................
(เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ์)
ผู้อานวยการ
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แบบแสดงประมาณค่าใช้จ่าย งาน/กิจกรรม
7.7.1.4 งาน/กิจกรรม จัดทารายงานประจาปี
แผนงานตามมาตรฐานที่ 1  2 3  4  5 
แผนงานหน่วยงาน งานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ฝ่าย มาตรฐานคุณภาพการศึกษา
ประมาณการงบประมาณ
งบประมาณ
รายการ
ปี 2559
2560
2561
2562
รายรับ
1. จากโรงเรียน
125,000
131,000
135,000
142,000
2. อื่น ๆ
รวม
125,000
131,000
135,000
142,000
รายจ่าย
1. ค่าวัสดุ
2. ค่าใช้สอย
- ค่าจัดทาวารสารประจาปี
124,000
130,000
134,000
141,000
- ค่าจัดส่งทางไปรษณีย์
1,000
1,000
1,000
1,000
3. ค่าตอบแทน
4. ค่าพาหนะ
5. ค่าครุภัณฑ์
รวม
125,000
131,000
135,000
142,000
ลงชื่อ.....................................................
(นางสาวอมรรัตน์ มณีศิริสานต์)
ผู้เสนองาน

ลงชื่อ..........................................................
(นางสาวอมรรัตน์ มณีศิริสานต์)
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายมาตรฐานคุณภาพการศึกษา

ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ................. ........................................
(เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ์)
ผู้อานวยการ
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แบบแสดงประมาณค่าใช้จ่าย งาน/กิจกรรม
7.7.1.5 งาน/กิจกรรม การสัมมนาการจัดทาแผนปฏิบัตกิ าร
แผนงานตามมาตรฐานที่ 1  2 3  4  5 
แผนงานหน่วยงาน งานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ฝ่าย มาตรฐานคุณภาพการศึกษา
ประมาณการงบประมาณ
งบประมาณ
รายการ
ปี 2559
2560
2561
2562
รายรับ
1.จากโรงเรียน
33,300
33,500
33,700
33,300
2.อื่น ๆ
รวม
33,300
33,500
33,700
33,900
รายจ่าย
1.ค่าวัสดุ
- ค่าเอกสาร
700
800
900
1,000
2.ค่าใช้สอย
- ค่าลงทะเบียน
31,500
31,500
31,500
31,500
3.ค่าตอบแทน
4.ค่าพาหนะ
- ค่าพาหนะ
1,100
1,200
1,300
1,400
5.ค่าครุภัณฑ์
รวม
33,300
33,500
33,700
33,900
ลงชื่อ.....................................................
(นางสาวอมรรัตน์ มณีศิริสานต์)
ผู้เสนองาน

ลงชื่อ..........................................................
(นางสาวอมรรัตน์ มณีศิริสานต์)
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายมาตรฐานคุณภาพการศึกษา

ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ.........................................................
(เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ์)
ผู้อานวยการ
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แบบแสดงประมาณค่าใช้จ่าย งาน/กิจกรรม
7.7.1.6 งาน/กิจกรรม การจัดทาแผนปฏิบัตกิ าร
แผนงานตามมาตรฐานที่ 1  2 3  4  5 
แผนงานหน่วยงาน งานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ฝ่าย มาตรฐานคุณภาพการศึกษา
ประมาณการงบประมาณ
งบประมาณ
รายการ
ปี 2559
2560
2561
2562
รายรับ
1.จากโรงเรียน
2,000
2,200
2,300
2,400
2.อื่น ๆ
รวม
2,000
2,200
2,300
2,400
รายจ่าย
1.ค่าวัสดุ
- ค่ากระดาษ
800
1,000
1,100
1,200
2.ค่าใช้สอย
- ค่าเข้าเล่ม
200
200
200
200
- ค่าถ่ายเอกสาร
1,000
1,000
1,000
1,000
3.ค่าตอบแทน
4.ค่าพาหนะ
5.ค่าครุภัณฑ์
รวม
2,000
2,200
2,300
2,400
ลงชื่อ.....................................................
(นางสาวอมรรัตน์ มณีศิริสานต์)
ผู้เสนองาน

ลงชื่อ..........................................................
(นางสาวอมรรัตน์ มณีศิริสานต์)
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายมาตรฐานคุณภาพการศึกษา

ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ.........................................................
(เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ์)
ผู้อานวยการ
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ลาดับที่ 2 แผนงานหน่วยงาน งานสารสนเทศ
แผนงานตามโครงสร้าง
ฝ่ายมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
แผนงานตามมาตรฐาน
 แผนงานด้านคุณภาพผูเ้ รียน
 แผนงานด้านการจัดการศึกษา
 แผนงานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
 แผนงานด้านอัตลักษณ์ (จิตตาภิบาล)
 แผนงานด้านมาตรการส่งเสริม
ผู้รับผิดชอบ
นายชาญสกล ทรัพย์มีชัย
ตอบสนอง
พันธกิจที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 กลยุทธ์ท…
ี่ …………
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา EDBA : มาตรฐานที่ 8, 12 ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ หลักที่ 8.3,8.5,12.3
ร่วม 8.1,9.2 ประเด็นการพิจารณา/เกณฑ์ย่อยที่ หลัก..................ร่วม..........................
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน : มาตรฐานที่...........ตัวบ่งชี้หลักที่............ร่วม
............................. เกณฑ์ที่.............................................................................................................
ระยะเวลา
วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย
กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)
วัตถุประสงค์
1.ขั้นวางแผน
1.จัดระบบฐานข้อมูลสารสนเทศทีเ่ ป็น
1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการด้านงาน
พ.ค. 59
ปัจจุบัน(Regular Data Monitoring)
สารสนเทศ
และตรวจสอบได้(8.3.1ข้อ1)
1.2 ประชุมคณะกรรมการดาเนินการด้านงาน
พ.ค. 59
2.สอบถามความพึงพอใจของผู้เรียน
สารสนเทศ
ผู้ปกครองชุมชนต่อผลการจัดการศึกษา
1.3 ประชุมชี้แจงกับหน่วยงานต่างๆ
พ.ค. 59
ของสถานศึกษา(8.5)
3.การทาจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ และใช้
สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา(12.3)

เป้าหมายเชิงปริมาณ
1. ระบบสารสนเทศพืน้ ฐานของ
สถานศึกษา
2. เครือข่าย INTERNET
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

2. ขั้นดาเนินการ (ภาระงานประจา/ภาระงาน
ร่วม/โครงการ)

1.ศึกษาข้อมูลระบบสารสนเทศพืน้ ฐานของ
สถานศึกษาสารสนเทศเกี่ยวกับผูเ้ รียนและ
เพื่อการบริหารจัดการ
2.วางแผนการจัดทาระบบงานสารสนเทศ
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วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย
1.จัดระบบฐานข้อมูลสารสนเทศทีเ่ ป็น
ปัจจุบัน(Regular Data Monitoring)
และตรวจสอบได้
2.สอบถามความพึงพอใจของผู้เรียน
ผู้ปกครองชุมชนต่อผลการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา
3.การทาจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ และใช้
สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1.จัดระบบฐานข้อมูลสารสนเทศทีเ่ ป็น
ปัจจุบัน(Regular Data Monitoring) และ
ตรวจสอบได้
2.สอบถามความพึงพอใจของผู้เรียน
ผู้ปกครองชุมชนต่อผลการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาร้อยละ 88
3.การทาจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ และใช้
สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษาร้อยละ 88

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
3.ดาเนินการจัดทาข้อมูลระบบสารสนเทศ
และเผยแพร่ผ่านทางเครือข่าย INTERNET
4.จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์สาหรับระบบงาน
5.พัฒนาระบบเครือข่าย INTERNET
6.จัดทาเล่มรายงานผลสารสนเทศของ
สถานศึกษา
7.การจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์สาหรับงาน
สารสนเทศ
8.ทาการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล
สารสนเทศต่างๆเพื่อนามาใช้ในการวาง
แผนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
2.2 ภาระงานตาม ตบช/เกณฑ์(ใบงานที่ 2)
1.ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษา
ให้บรรลุเป้าหมายตามที่กาหนดไว้ใน
แผนปฏิบัติการ(8.3)
1)มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศทีเ่ ป็น
ปัจจุบัน(Regular Data Monitoring) และ
ตรวจสอบได้
2. นักเรียน ผูป้ กครอง และ ชุมชนพึงพอใจผล
การบริหารการจัด การศึกษา (8.5)
3.จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศ
ในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา(12.3)

ตลอดปีการศึกษา
พ.ค.59
ตลอดปีการศึกษา
มี.ค.60
พ.ค.59

เครื่องมือการติดตาม/ประเมินผล
2.3ภาระงานร่วม(ใบงานที่ 5)
-แบบบันทึกข้อมูลงานของฝ่ายต่างๆ
1.ผู้บริหารมีวิสยั ทัศน์ ภาวะผู้นาและความคิด
-เอกสารการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศเพื่อ ริเริ่มที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน(8.1)
แผนปฏิบัติการประจาปี 2559
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วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย
การบริหารและประชาสัมพันธ์ทาง
เครือข่าย INTERNET
-เอกสารการทะเบียนการเข้าใช้ล็อกอินใน
การในการใช้เครือข่าย
(Authentication Wifi)
-แบบประเมินความพึงพอใจผูเ้ รียน และ
ผู้ปกครอง/ชุมชน
-รายงานสารสนเทศ

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
2. คณะกรรมการสถานศึกษา กากับติดตาม
ดูแลและขับเคลื่อนการดาเนินงานของ
สถานศึกษาให้บรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมาย
(9.2)
2.4โครงการ(ใบงานที่ 6)
2.5โครงการตามแผนพัฒนาฯ
4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา
4.1 สรุปผลการประเมินงานสารสนเทศ
4.2 จัดทาเล่มรายงานสารสนเทศของโรงเรียน
4.3 นาผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนา
ในปีการศึกษาต่อไป

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559
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แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่ายหน่วยงาน
6.7.2 แผนงานหน่วยงาน งานสารสนเทศ ฝ่าย มาตรฐานคุณภาพการศึกษา
แผนงาน
จานวนเงิน
ลาดับ
ประเภท
รายการ
ตาม
ที่
บาท ส.ต. งบประมาณ
มาตรฐาน
1. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สาหรับงานสารสนเทศ
2
14,100 ดาเนินการ
2. จัดทาเล่มสารสนเทศ
2
5,200 ดาเนินการ

รวมประมาณการค่าใช้จา่ ย
(หนึ่งหมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน)
สรุปประเภทงบประมาณ
 ดาเนินการ 19,300 บาท

19,300

-

 งบลงทุน..................บาท  งบพัฒนา..................บาท

ลงชื่อ..........................................................
(นายชาญสกล ทรัพย์มชี ัย)

ลงชือ่ ..........................................................
(นางสาวอมรรัตน์ มณีศิริสานต์)

ผู้เสนองาน

ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายมาตรฐานคุณภาพการศึกษา

ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ.........................................................
(เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ)์
ผู้อานวยการ
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แบบแสดงประมาณค่าใช้จ่าย งาน/กิจกรรม
7.7.2.1 งาน/กิจกรรม จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สาหรับงานสารสนเทศ
แผนงานตามมาตรฐานที่ 1  2 3  4  5 
แผนงานหน่วยงาน งานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ฝ่าย มาตรฐานคุณภาพการศึกษา
ประมาณการงบประมาณ
งบประมาณ
รายการ
ปี 2559
2560
2561
2562
รายรับ
1. จากโรงเรียน
14,100 14,400
14,700
15,000
2. อื่น ๆ
รวม
14,100 14,400
14,700
15,000
รายจ่าย
1. ค่าวัสดุ
- ค่ากระดาษ,เอกสาร
700
800
900
1,000
- ค่าอุปกรณ์ต่างๆ เช่น แฟ้ม ไส้แฟ้ม
12,700 12,800
12,900
12,000
ซีดี ดีวีดี หมึกพิมพ์ฯลฯ
2. ค่าใช้สอย
3. ค่าตอบแทน
4. ค่าพาหนะ
- ค่าพาหนะ
700
800
900
1,000
5. ค่าครุภัณฑ์
รวม
14,100 14,400
14,700
15,000
ลงชื่อ..........................................................
ลงชื่อ..........................................................
(นายชาญสกล ทรัพย์มีชัย)
(นางสาวอมรรัตน์ มณีศิริสานต์)
ผู้เสนองาน
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ................ .........................................
(เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ)์
ผู้อานวยการ
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แบบแสดงประมาณค่าใช้จ่าย งาน/กิจกรรม
7.7.2.2 งาน/กิจกรรม จัดทาเล่มสารสนเทศ
แผนงานตามมาตรฐานที่ 1  2 3  4  5 
แผนงานหน่วยงาน งานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ฝ่าย มาตรฐานคุณภาพการศึกษา
ประมาณการงบประมาณ
งบประมาณ
รายการ
ปี 2559
2560
2561
2562
รายรับ
1.จากโรงเรียน
5,200
5,300
5,400
5,500
2.อื่น ๆ
รวม
5,200
5,300
5,400
5,500
รายจ่าย
1.ค่าวัสดุ
- ค่ากระดาษ,เอกสาร
2,000
2,000
2,000
2,000
2.ค่าใช้สอย
- ค่าจ้างทาเอกสารเล่มสารสนเทศ
3,000
3,000
3,000
3,000
3.ค่าตอบแทน
4.ค่าพาหนะ
- ค่าพาหนะ
200
300
400
500
5.ค่าครุภัณฑ์
รวม
5,200
5,300
5,400
5,500
ลงชื่อ.....................................................
(นายชาญสกล ทรัพย์มชี ัย)
ผู้เสนองาน

ลงชื่อ..........................................................
(นางสาวอมรรัตน์ มณีศิริสานต์)
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายมาตรฐานคุณภาพการศึกษา

ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ........................... ..............................
(เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ)์
ผู้อานวยการ
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ตารางที่ 4.8 สรุปรายรับ-รายจ่ายตามแผนงานหน่วยงาน ปีการศึกษา 2559
ของ ฝ่ายแผนกปฐมวัย

ที่

แผนงานหน่วยงาน

1

งานส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม
โครงการเด็กดีมีคุณธรรม
- กิจกรรมหนูน้อยจิตอาสา
- กิจกรรมหนูน้อยมารยาท
- กิจกรรมวันสาคัญ
งานพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา
โครงการพัฒนาหลักสูตรปฐมวัย
งานพัฒนาและการจัดการ
เรียนการสอน
- งานผลิตนวัตกรรม
งานส่งเสริมให้มีการวิจัย
เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการ
เรียนรู้
-งานการวิจยั ในชัน้ เรียน
งานนิเทศการ
เรียนรู้ในสถานศึกษา
- งานนิเทศกัลยาณมิตร (เขต3)
งานประเมินพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย
-งานประเมินพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย
งานกิจกรรมพัฒนาเด็ก
โครงการหนูน้อยสมองไว
- กิจกรรมรักการอ่าน
-กิจกรรมค่ายบูรณาการการ
จัดการเรียนรู้

1.1

2
2.1
3
3.1
4

4.1
5
5.1
6
6.1
7
7.1

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

แผนงาน
ตาม
มาตรฐาน
4

จาก
โรงเรียน
8,000

สรุปรายรับ
จากที่อื่น

รวม

สรุปรายจ่าย

8,000

8,000

2

5,000

5,000

5,000

2

3,000

3,000

3,000

2

2,000

2,000

2,000

2

5,000

5,000

5,000

2

20,100

20,100

20,100

1

50,000

50,000

50,000
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ที่

8
8.1
9
10
10.1
11
11.1

12
12.1

13
13.1

แผนงานหน่วยงาน
- กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์
น้อย
- กิจกรรมทัศนศึกษา
งานสวัสดิภาพเด็ก
โครงการสุขภาพดีมีสุข
งานพัฒนาความสัมพันธ์กบั
ชุมชนและผู้ปกครอง
งานบริหารทั่วไป
- งานจัดทาแผนปฏิบตั ิการแผนก
ปฐมวัย
งานพัฒนาบุคลากร
โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพครูและบุคลากร(ร่วมกับ
พื้นฐาน)
งานจัดบรรยากาศส่งเสริม
การเรียนการสอน
งานจัดบรรยากาศส่งเสริม
พัฒนาการและการจัดการเรียน
การสอน ในเด็กปฐมวัย
งานพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพในสถานศึกษา
- งานจัดทาแบบประเมินเพื่อ
พัฒนาระบบประกันคุณภาพใน
สถานศึกษา

แผนงาน
ตาม
มาตรฐาน

จาก
โรงเรียน

สรุปรายรับ
จากที่อื่น

สรุปรายจ่าย
รวม

1

8,000

8,000

8,000

3

1,000

1,000

1,000

2

3,200

3,200

3,200

2

1,500

1,500

1,500

3

25,000

25,000

25,000

2

2,500

2,500

2,500

134,300

134,300

134,300

ลงชื่อ......................................................ผู้รับรอง
(นางสาวชนิดา ณ นคร)
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายแผนกปฐมวัย
แผนปฏิบัติการประจาปี 2559
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ตารางที่ 5.8 สรุปรายรับ-รายจ่ายตามแผนงานหน่วยงาน (งาน/กิจกรรม/โครงการ) ปีการศึกษา 2559
ของ ฝ่ายแผนกปฐมวัย
5.8.1 แผนงานหน่วยงาน งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ฝ่าย แผนกปฐมวัย
สรุปรายรับ
แผนงาน
ตาม
สรุปรายจ่าย
จาก
จากที่อื่น
รวม
ที่
แผนงานหน่วยงาน
มาตรฐาน โรงเรียน
8,000
1 โครงการเด็กดีมีคุณธรรม
4
8,000
- กิจกรรมหนูน้อยจิตอาสา
- กิจกรรมหนูน้อยมารยาท
- กิจกรรมวันสาคัญ
รวม
8,000
8,000
5.8.2 แผนงานหน่วยงาน งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ฝ่าย แผนกปฐมวัย
สรุปรายรับ
แผนงาน
ตาม
สรุปรายจ่าย
จาก
จากที่อื่น
รวม
ที่
แผนงานหน่วยงาน
มาตรฐาน โรงเรียน
5,000
1 โครงการพัฒนาหลักสูตรปฐมวัย
2
5,000
รวม
5,000
5.8.3 แผนงานหน่วยงาน งานพัฒนาและการจัดการเรียนการสอน ฝ่าย แผนกปฐมวัย
สรุปรายรับ
แผนงาน
ตาม
จาก
จากที่อื่น
รวม
ที่
แผนงานหน่วยงาน
มาตรฐาน โรงเรียน
1 งานผลิตนวัตกรรม
2
3,000
รวม

5,000

สรุปรายจ่าย

3,000

3,000
3,000

5.8.4 แผนงานหน่วยงาน งานส่งเสริมให้มีการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ ฝ่ายแผนกปฐมวัย
สรุปรายรับ
แผนงาน
ตาม
สรุปรายจ่าย
จาก
จากที่อื่น
รวม
ที่
แผนงานหน่วยงาน
มาตรฐาน โรงเรียน
5,000
1 งานการวิจัยในชั้นเรียน
2
5,000
รวม
5,000
5.8.5 แผนงานหน่วยงาน งานนิเทศการเรียนรู้ในสถานศึกษา ฝ่ายแผนกปฐมวัย
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ที่
1

แผนงานหน่วยงาน
งานนิเทศกัลยาณมิตร (เขต3)

แผนงาน
ตาม
มาตรฐาน
2

จาก
โรงเรียน
5,000

สรุปรายรับ
จากที่อื่น

สรุปรายจ่าย
5,000

รวม
5,000
5.8.6 แผนงานหน่วยงาน งานประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย ฝ่ายแผนกปฐมวัย
สรุปรายรับ
แผนงาน
ตาม
จาก
จากที่อื่น
ที่
แผนงานหน่วยงาน
มาตรฐาน โรงเรียน
1 งานประเมินพัฒนาการเด็ก
2
20,100
ปฐมวัย
รวม
20,100
5.8.7 แผนงานหน่วยงาน งานกิจกรรมพัฒนาเด็ก ฝ่ายแผนกปฐมวัย
สรุปรายรับ
แผนงาน
ตาม
จาก
จากที่อื่น
ที่
แผนงานหน่วยงาน
มาตรฐาน โรงเรียน
1 โครงการหนูน้อยสมองไว
1
50,000
- กิจกรรมรักการอ่าน
-กิจกรรมค่ายบูรณาการการ
จัดการเรียนรู้
- กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
- กิจกรรมทัศนศึกษา
รวม
50,000
5.8.8 แผนงานหน่วยงาน งานสวัสดิภาพเด็ก ฝ่ายแผนกปฐมวัย
สรุปรายรับ
แผนงาน
ตาม
จาก
จากที่อื่น
ที่
แผนงานหน่วยงาน
มาตรฐาน โรงเรียน
1 โครงการสุขภาพดีมีสุข
1
8,000
รวม
8,000
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รวม
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สรุปรายจ่าย
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5.8.9 แผนงานหน่วยงาน งานพัฒนาความสัมพันธ์กบั ชุมชนและผูป้ กครอง ฝ่ายแผนกปฐมวัย
สรุปรายรับ
แผนงาน
ตาม
สรุปรายจ่าย
จาก
จากที่อื่น
รวม
ที่
แผนงานหน่วยงาน
มาตรฐาน โรงเรียน
1,000
1 งานพัฒนาความสัมพันธ์กับ
3
1,000
ชุมชนและผู้ปกครอง
รวม
1,000
5.8.10 แผนงานหน่วยงาน งานบริหารทั่วไป ฝ่ายแผนกปฐมวัย
สรุปรายรับ
แผนงาน
ตาม
จาก
จากที่อื่น
ที่
แผนงานหน่วยงาน
มาตรฐาน โรงเรียน
1 - งานจัดทาแผนปฏิบตั ิการแผนก
2
3,200
ปฐมวัย

1,000

รวม

รวม
3,200
5.8.11 แผนงานหน่วยงาน งานพัฒนาบุคลากร ฝ่ายแผนกปฐมวัย
สรุปรายรับ
แผนงาน
ตาม
จาก
จากที่อื่น
รวม
ที่
แผนงานหน่วยงาน
มาตรฐาน โรงเรียน
1 โครงการส่งเสริมและพัฒนา
2
1,500
ศักยภาพครูและบุคลากร(ร่วมกับ
พื้นฐาน)
รวม
1,500
5.8.12 แผนงานหน่วยงาน งานจัดบรรยากาศส่งเสริมการเรียนการสอน ฝ่ายแผนกปฐมวัย
สรุปรายรับ
แผนงาน
ตาม
จาก
จากที่อื่น
รวม
ที่
แผนงานหน่วยงาน
มาตรฐาน โรงเรียน
1 งานจัดบรรยากาศส่งเสริม
3
25,000
พัฒนาการและการจัดการเรียน
การสอน ในเด็กปฐมวัย
รวม
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3,200
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สรุปรายจ่าย

25,000

25,000

25,000
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5.8.13 แผนงานหน่วยงาน งานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพในสถานศึกษา ฝ่ายแผนกปฐมวัย
สรุปรายรับ
แผนงาน
ตาม
สรุปรายจ่าย
จาก
จากที่อื่น
รวม
ที่
แผนงานหน่วยงาน
มาตรฐาน โรงเรียน
2,500
1 งานจัดทาแบบประเมินเพื่อ
2
2,500
พัฒนาระบบประกันคุณภาพใน
สถานศึกษา
รวม

2,500

2,500

ลงชื่อ......................................................ผู้รับรอง
(นางสาวชนิดา ณ นคร)
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายแผนกปฐมวัย
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ลาดับที่ 1 แผนงานหน่วยงาน งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมผู้เรียน
แผนงานตามโครงสร้าง ฝ่ายแผนกปฐมวัย(กลุม่ งานจิตตาภิบาล)
แผนงานตามมาตรฐาน  แผนงานด้านคุณภาพผูเ้ รียน
 แผนงานด้านการจัดการศึกษา
 แผนงานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
 แผนงานด้านอัตลักษณ์ (จิตตาภิบาล)
 แผนงานด้านมาตรการส่งเสริม
ผู้รับผิดชอบ
นางสาวปัทมกร รัตนกสิกร
ตอบสนอง
พันธกิจที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 กลยุทธ์ที่ 3
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา EDBA : มาตรฐานที่ 2 , 3 ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ หลัก 2.1,2.3,
3.1,3.2, 3.4ร่วม -ประเด็นการพิจารณา/เกณฑ์ย่อยที่ หลัก 2.1.1 , 2.1.2 , 2.3.1 , 2.3.2 ,3.1.1,
3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.2.1, 3.4.1 ร่วม –
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน : มาตรฐานที่- ตัวบ่งชี้หลักที–่ ร่วมเกณฑ์ที่ระยะเวลา
วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย
กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)
วัตถุประสงค์
1. ขั้นวางแผน
1.เพื่อส่งเสริมให้เด็กร่าเริงแจ่มใส
1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานตาม
พ.ค.59
มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง(2.1)
แผนงาน
2.เพื่อให้เด็กสามารถควบคุมอารมณ์
1.2 ประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน
พ.ค.59
ตนเองได้เหมาะสมกับวัย ( 2.3 )
1.3 ประชุมชี้แจงการดาเนินงานแก่ผทู้ ี่
พ.ค.59
3 .เพื่อปลูกฝังให้เด็กมีวินัย รับผิดชอบต่อ เกี่ยวข้อง
คาสั่งสอนของพ่อแม่ ครู อาจารย์(3.1)
1.4 จัดทาเอกสารและตารางเวลาและเนื้อหา
พ.ค.59
4 .เพื่อปลูกฝังให้เด็กมีความซื่อสัตย์สุจริต การอบรม Home Room
รู้จักช่วยเหลือแบ่งปัน (3.2)
2. ขั้นดาเนินการ (ภาระงานประจา/ภาระ ตลอดปีการศึกษา
5.เพื่อปลูกฝังให้เด็กประพฤติตนตาม
ร่วม/โครงการ)
วัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ
(3.4)
2.1 ภาระงานประจา
1.ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม
เป้าหมายเชิงปริมาณ
ที่พึงประสงค์ให้เด็กเป็นคนดีมีมารยาทงามมี
1.เด็กระดับปฐมวัยจานวน 200 คน
จิตพิสัยที่สมวัย
2.ครูระดับปฐมวัยจานวน 6 คน
2.ส่งเสริมให้มกี ารอบรมHome Room
3.เอกสารการอบรม Home Room
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
3.ให้ครูทราบพฤติกรรมเด็กเป็นรายบุคคล
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วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย
1.เด็กระดับปฐมวัยทุกคนร่าเริงแจ่มใส มี
ความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง
2.เด็กระดับปฐมวัยทุกคนสามารถควบคุม
อารมณ์ตนเองได้เหมาะสมกับวัย
3.เด็กระดับปฐมวัยทุกคนมีวินัย
รับผิดชอบต่อคาสั่งสอนของพ่อแม่ ครู
อาจารย์
4.เด็กระดับปฐมวัยทุกคน มีความซื่อสัตย์
สุจริต และรู้จักช่วยเหลือแบ่งปัน
5.เด็กระดับปฐมวัยทุกคนประพฤติตนตาม
วัฒนธรรมไทยและศาสนา ที่ตนนับถือ

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
4.ให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมกับสถานศึกษาใน
การเสริมสร้าง พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
และค่านิยมที่พงึ ประสงค์ให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน

2.2 ภาระงานตาม ตบช.
1. ร่าเริงแจ่มใส มีความรู้สึกที่
ดีต่อตนเอง (2.1)
2.ควบคุมอารมณ์ตนเองได้
เหมาะสมกับวัย (2.3)
3 .มีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟัง
คาสั่งสอนของพ่อแม่ ครูอาจารย์ (3.1)
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
4. มีความซื่อสัตย์สุจริต
1.ร้อยละ 93 ของเด็กปฐมวัยร่าเริงแจ่มใส ช่วยเหลือ แบ่งปัน (3.2)
มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง
2.ร้อยละ 93 ของเด็กปฐมวัยสามารถ
2.3 ภาระงานร่วม
ควบคุมอารมณ์ตนเองได้เหมาะสมกับวัย 1. 3.ร้อยละ 93 ของเด็กปฐมวัย มีวินัย
1)
รับผิดชอบ เชื่อฟังคาสั่งสอนของพ่อแม่ ครู 2.4 โครงการ
อาจารย์
1. โครงการเด็กดีมีคณ
ุ ธรรม
4.เด็กปฐมวัยมีความซื่อสัตย์สุจริต และ
-กิจกรรมหนูน้อยจิตอาสา
รู้จักช่วยเหลือแบ่งปัน คิดเป็นร้อยละ 93
- กิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม
5.ร้อยละ93ของเด็กปฐมวัยประพฤติตน
- กิจกรรมวันสาคัญ
ตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ (ต่อด้วยโครงการตามแผนพัฒนาฯ ถ้ามี)
เครื่องมือการติดตาม/ประเมินผล
1.แบบประเมินพัฒนาการด้านสังคมของ
เด็กปฐมวัย
2.แบบประเมินโครงการเด็กดีมีคุณธรรม
3.แบบสรุปผลการดาเนินงานโครงการเด็ก
มีคุณธรรม
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วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล
3.1 ติดตาม ตรวจสอบการดาเนินงานตาม
แผน
3.2ปรับปรุงแก้ไข การดาเนินงานทีย่ ัง
ไม่สมบูรณ์ ให้ดีขนึ้
3.3 ประเมินผลการดาเนินงานตามแผน
4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา
4.1 สรุปผลการดาเนินงานตามแผนงาน/
โครงการ
4.2 จัดทารายงานผลการดาเนินงานแก่
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
4.3 นาผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไขและ
พัฒนาในปีการศึกษาต่อไป
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แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่ายหน่วยงาน
6.8.1 แผนงานหน่วยงาน งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมผู้เรียน ฝ่ายแผนกปฐมวัย(กลุ่มงานจิตตาภิบาล)

ลาดับ
ที่
1.

แผนงาน
ตาม
มาตรฐาน
3

รายการ
โครงการเด็กดีมีคุณธรรม
- กิจกรรมหนูน้อยจิตอาสา
- กิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม
- กิจกรรมวันสาคัญ

รวมประมาณการค่าใช้จา่ ย
( แปดพันบาทถ้วน)
สรุปประเภทงบประมาณ
 ดาเนินการ...........................บาท

 งบลงทุน..................บาท

ลงชื่อ..........................................................
(นางสาวปัทมกร รัตนกสิกร )
ผู้เสนองาน

จานวนเงิน

ประเภท
ส.ต. งบประมาณ

บาท
2,000
1,000
5,000

-

8,000

-

พัฒนา
พัฒนา
พัฒนา

งบพัฒนา8,000 บาท

ลงชื่อ.......................................................
( นางสาวชนิดา ณนคร )
ผู้ช่วยผู้อานวยการแผนกปฐมวัย

ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ........................ .................................
( เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ)์
ผู้อานวยการ
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แผนงานตามโครงสร้าง
แผนงานตามมาตรฐาน

ฝ่ายแผนกปฐมวัย(กลุ่มงานจิตตาภิบาลบาล)
แผนงานด้านคุณภาพผู้เรียน
 แผนงานด้านการจัดการศึกษา
 แผนงานด้านสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
 แผนงานด้านอัตลักษณ์(จิตตาภิบาล)
 แผนงานด้านมาตรการส่งเสริม
ชื่อโครงการ
เด็กดีมีคุณธรรม
ลักษณะโครงการ
ประจา
ต่อเนื่อง  ใหม่
หน่วยงาน
งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมผู้เรียน
ผู้รับผิดชอบ
นางสาวปัทมกร รัตนกสิกร
ตอบสนอง
พันธกิจที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่3 กลยุทธ์ที่ 3
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา EDBA มาตรฐานที่ 2,3ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ ทางตรง2.1,2.3,3.1, 3.2,
3.4 ทางอ้อม - ประเด็นการพิจารณา/เกณฑ์ย่อยที่ ทางตรง1.1 , 2.1.2 , 2.3.1 , 2.3.2 ,3.1.1,
3.1.2, 3.1.3,3.1.4, 3.1.5, 3.2.1, 3.4.1ทางอ้อม ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน มาตรฐานที–่ ตัวบ่งชี้ - เกณฑ์ที่ 1. หลักการและเหตุผล
การจัดการเรีย นรู้ต ามหลักสูต รการศึ กษาปฐมวัย นอกจากจะมุ่งปลูก ฝังและพัฒนาการเด็ก ทางด้าน
สติปั ญ ญาของเด็ก แล้ว เด็ ก ยั งต้ องมีพัฒนาการทั้ง 4ด้าน ที่เหมาะสมและเป็น ไปตามวัย ทั้งทางด้าน
ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา ซึ่งจาเป็นอย่างยิ่งที่สถานศึกษาจะต้องส่งเสริ มและปลูกฝังให้
เด็กมีความโดดเด่นทางด้านคุณธรรม จริยธรรม และพร้อมที่จะเป็นพลเมืองดีของสังคมโลกได้
ทางแผนกอนุบาลเห็นความสาคัญในเรื่องดังกล่าว จึงได้จดั ทาโครงการ เด็กดีมีคณ
ุ ธรรม ให้กับเด็กปฐมวัย
เพื่อปลูกฝังให้เด็กเป็นผูท้ ี่มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม ใฝ่ดี ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนา
มีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟังคาสั่งสอนของพ่อแม่ ครูอาจารย์และสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
2.วัตถุประสงค์
1.เพื่อส่งเสริมให้เด็กร่าเริงแจ่มใสมีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง(2.1)
2.เพื่อให้เด็กสามารถควบคุมอารมณ์ตนเองได้เหมาะสมกับวัย ( 2.3 )
3. เพื่อปลูกฝังให้เด็กมีวินยั รับผิดชอบต่อคาสั่งสอนของพ่อแม่ ครู อาจารย์(3.1)
4.เพื่อปลูกฝังให้เด็กมีความซื่อสัตย์สุจริตรู้จักช่วยเหลือแบ่งปัน (3.2)
5. เพื่อปลูกฝังให้เด็กประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ(3.4)
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
1.ผู้เรียนระดับชัน้ อนุบาล 1 – 3 จานวน 200 คน
3.2 เชิงคุณภาพ
1. เด็กปฐมวัยเป็นเด็กร่าเริงแจ่มใสมีความรู้สกึ ที่ดีต่อตนเอง
2. เด็กปฐมวัยสามารถควบคุมอารมณ์ตนเองได้เหมาะสมกับวัย
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3. เด็กปฐมวัยมีวินยั รับผิดชอบต่อคาสั่งสอนของพ่อแม่ ครู อาจารย์
4.เด็กปฐมวัยมีความซื่อสัตย์สุจริตรู้จักช่วยเหลือแบ่งปัน
5. เด็กปฐมวัยประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ
3.3 ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
1. ร้อยละ 81 ของเด็กปฐมวัยเป็นเด็กร่าเริงแจ่มใสมีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง
2. ร้อยละ 81 ของเด็กปฐมวัยสามารถควบคุมอารมณ์ตนเองได้เหมาะสมกับวัย
3. ร้อยละ 81 ของเด็กปฐมวัยมีวินยั รับผิดชอบต่อคาสั่งสอนของพ่อแม่ ครู อาจารย์
4.ร้อยละ 81 ของเด็กปฐมวัยมีความซื่อสัตย์สจุ ริตรู้จักช่วยเหลือแบ่งปัน
5. ร้อยละ 81 ของเด็กปฐมวัยประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ
6. ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
1.กิจกรรมหนูน้อยจิตอาสา
กิจกรรม
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
1. ขั้นเตรียมการ
1.1 ประชุมและวางแผนการดาเนินงาน
พ.ค. 59
นางสาวปัทมกร
1.2 แต่งตั้งครูผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้อง
รัตนกสิกร
2. ขั้นดาเนินการ/กิจกรรมที่จดั
2.1 ดาเนินการตามโครงการ/กิจกรรมหนูน้อยจิตอาสา
2.2 จัดรูปแบบกิจกรรมและจัดทาเอกสาร
2.3 ประชาสัมพันธ์กับเด็กและผูป้ กครองให้ได้รับทราบ
2.4 จัดหาอาสาสมัครในการเข้าร่วมกิจกรรม
2.5พาเด็กๆเข้าร่วมกิจกรรม
3. ขั้นติดตามและประเมินผล
3.1 แบบประเมินความพึงพอใจ
3.2 แบบประเมินพฤติกรรมด้านสังคม
3.3 ใบงาน/ผลงานเด็ก
2.กิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม
กิจกรรม
1. ขั้นเตรียมการ
1.1 ประชุมวางแผนการดาเนินงาน
1.2 แต่งตั้งครูผู้เกี่ยวข้อง
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กิจกรรม

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

2. ขั้นดาเนินการ/กิจกรรมที่จดั
2.1 ประชุมครูผเู้ กี่ยวข้อง แบ่งหน้าที่

มิ.ย. 59

รับผิดชอบ
2.2ออกจดหมายประชาสัมพันธ์ให้

ก.ค. 59

ผู้ปกครองได้รับทราบ
2.3 อบรมเด็กๆก่อนการเข้าร่วมกิจกรรม
หนูน้อยมารยาทงาม
2.4จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ทใี่ ช้ในการจัด
กิจกรรม
2.5นาเด็กๆเข้าร่วมกิจกรรม

ก.ค. 59

3. ขั้นติดตามและประเมินผล
3.1 แบบประเมินความพึงพอใจ

ส.ค. 59

3.2 แบบประเมินพฤติกรรมด้านสังคม
3.3 ใบงาน/ผลงานเด็ก
3.4ภาพถ่ายกิจกรรม
3. กิจกรรมวันสาคัญ
กิจกรรม
1. ขั้นเตรียมการ
1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการ
1.2 ประชุมชี้แจงวางแผน
2. ขั้นดาเนินการ/กิจกรรมที่จดั
2.1 จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินการตามโครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง
2.2ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรม

ระยะเวลา
พ.ค. 59

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวปัทมกร
รัตนกสิกร

มิ.ย. 59
ก.ค. 59
ผู้รับผิดชอบ
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กิจกรรม

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

วันสาคัญ
2.3 ประชาสัมพันธ์/แจกจดหมายเชิญ
ผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรม
2.4 ฝึกซ้อมเด็กในการเข้าร่วมกิจกรรม
3. ขั้นติดตามและประเมินผล
3.1 จัดทาแบบประเมินโครงการ/
มี.ค. 60
กิจกรรม
3.2แบบประเมินความพึงพอใจ
3.3 ใบงาน/ผลงาน
3.4 ภาพถ่ายกิจกรรม
3.5 สรุปและประเมินผล
5. สถานที่ดาเนินงาน โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
6. ระยะเวลาในการดาเนินงาน มิถุนายน 2559– กุมภาพันธ์ 2560
7. งบประมาณ
กิจกรรม หนูน้อยจิตอาสา
ประมาณการงบประมาณ
งบประมาณ
รายการ
ปี 2559
2560
2561
2562
รายรับ
1.จากโรงเรียน
2,000
2,100
2,200
2,300
2.อื่น ๆ
รวม
2,000
2,100
2,200
2,300
รายจ่าย
1.ค่าวัสดุ
- ค่าอุปกรณ์สาหรับทาความสะอาด
1,400
1,450
1,500
1,550
2.ค่าใช้สอย
- ค่าเข้าเล่มเอกสาร
600
650
700
750
3.ค่าตอบแทน
4.ค่าพาหนะ
5.ค่าครุภัณฑ์
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รายการ

งบประมาณ
ปี 2559
รวม
2,000

ประมาณการงบประมาณ
2560
2561
2562
2,100
2,200
2,300

กิจกรรม หนูมารยาทงาม
งบประมาณ
ปี 2559

รายการ

ประมาณการงบประมาณ
2560
2561
2562

รายรับ
1.จากโรงเรียน
2.อื่น ๆ
รวม
รายจ่าย
1.ค่าวัสดุ
2.ค่าใช้สอย
- ค่าเข้าเล่มเอกสาร
3.ค่าตอบแทน
4.ค่าพาหนะ
5.ค่าครุภัณฑ์
รวม

1,000

1,050

1,100

1,150

1,000

1,050

1,100

1,150

1,000

1,050

1,100

1,150

1,000

1,050

1,100

1,150

กิจกรรม วันสาคัญ
งบประมาณ
ปี 2559

รายการ

ประมาณการงบประมาณ
2560
2561
2562

รายรับ
1.จากโรงเรียน
2.อื่น ๆ

5,000

5,300

5,600

5,900

รวม

5,000

5,300

5,600

5,900

รายจ่าย
1.ค่าวัสดุ
- ค่าวัสดุอุปกรณ์สาหรับตกแต่งสถานที่
2.ค่าใช้สอย
- ค่าเข้าเล่มเอกสาร

1,400

1,500

1,600

1,700

600

700

800

900
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งบประมาณ
ปี 2559

รายการ
3.ค่าตอบแทน
4.ค่าพาหนะ
5.ค่าครุภัณฑ์
- ค่าอุปกรณ์ในวันเข้าพรรษา

3,000
5,000

ประมาณการงบประมาณ
2560
2561
2562

3,100
5,300

3,200
5,600

3,300
5,900

รวม
8. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล
1. แบบประเมินโครงการเด็กดีมีคุณธรรม
2. แบบประเมิน กิจกรรมหนูน้อยจิตอาสา
3. แบบประเมิน กิจกรรมวันสาคัญ
4. ใบงาน/ผลงาน
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
เด็กปฐมวัยทุกคนเป็นผู้ที่มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม ใฝ่ดี ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่
ตนเองนับถือ มีระเบียบวินยั รับผิดชอบ เชื่อฟังคาสั่งสอนของพ่อแม่ ครูอาจารย์และสามารถใช้ชีวิตอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข
10. ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข
..........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
ผู้เสนอโครงการ

ผู้พิจารณาโครงการ

……………………………………
(นางสาวปัทมกร รัตนกสิกร )

……………………………………
(นางสาวชนิดา ณ นคร)

ผู้อนุมัติโครงการ

............................................
(เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ)์
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ลาดับที2่ แผนงานหน่วยงาน งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
แผนงานตามโครงสร้าง
ฝ่ายแผนกปฐมวัย(กลุม่ งานวิชาการ)
แผนงานตามมาตรฐาน
 แผนงานด้านคุณภาพผูเ้ รียน
 แผนงานด้านการจัดการศึกษา
 แผนงานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ด้านอัตลักษณ์ (จิตตาภิบาล)
 แผนงานด้านมาตรการส่งเสริม
ผู้รับผิดชอบ
นางสุชาดา น้อยสอาด
ตอบสนอง
พันธกิจที1่ ยุทธศาสตร์ที่1 กลยุทธ์ที่ 1
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา EDBA : มาตรฐานที่ 5 , 7 ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ หลัก 5.1,5.2, 7.1,7.2,
7.3 ร่วม- ประเด็นการพิจารณา/เกณฑ์ย่อยที่ หลัก 5.2.1 ,5.2.2 ร่วม 5.2.3
,5.2.4,5.2.5,5.2.6,5.2.7,5.2.8,5.2.9,5.2.10,5.2.11,5.2.12,5.2.13,5.2.14,5.2.15,5.2.16,5.2.17,5.2.18,
5.2.19,5.2.21,5.2.22,5.2.23,5.2.24,5.2.25
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน : มาตรฐานที่ ตัวบ่งชี้หลักที่ –
ร่วม เกณฑ์ที่ระยะเวลา
วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย
กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)
วัตถุประสงค์
1. ขั้นวางแผน
1.เพื่อส่งเสริมให้ครูเข้าใจปรัชญา หลักการ 1.1 แต่งตั้งกรรมการดาเนินงาน
เม.ย. 59
และธรรมชาติของการจัดการศึกษาปฐมวัย 1.2 ประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน
พ.ค. 59
และสามารถนามาประยุกต์ใช้ในการจัด 1.3ศึกษาข้อมูลการจัดทาหลักสูตร
ประสบการณ์(ตบช.5.1)
สถานศึกษา
2.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูจัดทา
2. ขั้นดาเนินการ (ภาระงานประจา/ภาระ
แผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและสามารถจัด ร่วม/โครงการ)
ประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย
2.1 ภาระงานประจา
สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล 1.ครูมีการกาหนดหน่วยการเรียนการสอน
พ.ค. 59
(ตบช.5.2)
ในแต่ละสัปดาห์อย่างชัดเจน
3.เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษามีหลักสูตร
2.สถานศึกษาจัดทาโครงสร้าง สาระหลักสูตร
พ.ค. 59
การศึกษาปฐมวัยและนาสูก่ ารปฏิบัติ
สถานศึกษาที่เหมาะสมกับการเปลีย่ นแปลง
(ตบช.7.1)
และบริบทของสถานศึกษา
4.เพื่อส่งเสริมสถานศึกษาให้มีระบบและ 3.สถานศึกษานาผลการวิเคราะห์หลักสูตร
กลไกผู้ที่มีส่วนร่วมทุกฝ่ายตระหนักและ
สถานศึกษามาปรับปรุง และพัฒนาในการ
มี.ค. 59
เข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย (ตบช.7.2)
แผนปฏิบัติการประจาปี 2559
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กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

5.เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้และความ จัดทาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับ
เข้าใจหลักการจัดการศึกษาปฐมวัยในการ ความต้องการของเด็กและสังคม
จัดกิจกรรม (ตบช.7.3)
2.2 ภาระงานตามตบช.
1. ส่งเสริมให้ครูเข้าใจปรัชญา หลักการ
เป้าหมายเชิงปริมาณ
และธรรมชาติของการจัดการศึกษา
1.ครูระดับปฐมวัยจานวน 6 คน
ปฐมวัยและสามารถนามาประยุกต์ใช้ในการ
2.แผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับ จัดประสบการณ์ (5.1)
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย จานวน 6 เล่ม 2.ครูจัดทาแผนการจัดประสบการณ์
3.หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยจานวน 3 เล่ม ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
และสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
ที่หลากหลาย สอดคล้องกับความแตกต่าง
1.ครูเข้าใจปรัชญา หลักการ และธรรมชาติ ระหว่างบุคคลด้านแผนและการจัด
ของการจัดการศึกษาปฐมวัยและสามารถ ประสบการณ์(5.2)
นามาประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์ 3.มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สถานศึกษาและนาสู่การปฏิบัติอย่างมี
2.ครูมีประสิทธิภาพในการจัดทาแผนการ ประสิทธิภาพ(7.1)
จัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตร
4. มีระบบและกลไกให้ผู้มีส่วน
การศึกษาปฐมวัยและสามารถจัด
ร่วมทุกฝ่ายตระหนักและเข้าใจการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย
การศึกษาปฐมวัย(7.2)
สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล 5. จัดกิจกรรมเสริมสร้างความ
3.สถานศึกษามีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ตระหนักรู้และความเข้าใจหลักการจัด
และนาสู่การปฏิบัติได้อย่างมีคณ
ุ ภาพ
การศึกษาปฐมวัย(7.3)

ตลอดปีการศึกษา

พ.ค. 59

ตลอดปีการศึกษา

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1.ครูร้อยละ 81 เข้าใจปรัชญา หลักการ
และธรรมชาติของการจัดการศึกษาปฐมวัย
และนามาประยุกต์ใช้ในการจัด
ประสบการณ์
2.ครูจัดทาแผนการจัดประสบการณ์ที่
สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
สามารถจัดประสบการณ์การเรียนรูท้ ี่
แผนปฏิบัติการประจาปี 2559
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วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย
หลากหลายสอดคล้องกับความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล คิดเป็นร้อยละ 81
3.ร้อยละ 81 ของสถานศึกษามีหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัยและนาสูก่ ารปฏิบัติได้

เครื่องมือการติดตาม/ประเมินผล
1.คู่มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
(พุทธศักราช 2546)
2.โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา
3.กาหนดการสอนรายสัปดาห์ ระดับชั้น
อนุบาล1-3
4.แบบประเมินนิเทศการใช้หลักสูตร
สถานศึกษา
5.หลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย ปี
2558

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
2.3 ภาระงานร่วม
1. โน้มน้าวให้เด็กรับประทานอาหาร
ครบหมู่ ดื่มน้าสะอาดและนมอย่าง
เพียงพอประมาณ 600-800 มิลลิลิตรต่อวัน
(5.2.3)
2. ดูแลให้เด็กได้รับวัคซีนป้องกันโรคที่
จาเป็นตามวัย (5.2.4)
3. จัดโอกาสให้เด็กช่วยเหลือตัวเองใน
การปฏิบัติกิจวัตรประจาวัน (5.2.5)
4. จัดกิจกรรมให้เด็กได้ใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก
มัดใหญ่ และการประสานสัมพันธ์ของทักษะ
กลไก (5.2.6)
5. จัดโอกาสให้เด็กเล่นเกม ออกกาลังกาย
ที่เหมาะสมกับวัย ความสามารถ และความ
สนใจของเด็กแต่ละคน(5.2.7)
6. สร้างสุขนิสัยที่ดใี นการรักษาความ
สะอาดป้องกันโรค และความปลอดภัย
แก่ร่างกาย (5.2.8)
7. สนับสนุนให้เด็กรูจ้ ักควบคุมตนเอง
อดทนรอคอย และมุ่งมั่นตัง้ ใจ(5.2.9)

8. สนับสนุนให้เด็กมีความรู้สึกที่ดตี ่อ
ตนเองและผู้อื่นเ (5.2.10)
9. จัดโอกาสให้เด็กได้เลือก
ทากิจกรรมตามความสนใจ ความถนัด
ความสามารถ และความพอใจของเด็ก
(5.2.11)

10. จัดโอกาสให้เด็กได้ชื่นชมและ
ตอบสนองต่อศิลปะ ดนตรี และการ
เคลื่อนไหว หรือสัมผัสกับความมหัศจรรย์ของ
ธรรมชาติและปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ
แผนปฏิบัติการประจาปี 2559
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ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
(5.2.12)
11. จัดโอกาสให้เด็กได้สื่อสารความคิด
หรือประสบการณ์ของตนผ่านศิลปะ
ดนตรี และการเคลื่อนไหวในลักษณะ
ต่าง ๆ ( 5.2.13)

12. ครูหรือผู้เลี้ยงเด็กปฏิบัติ
ตนเป็นแบบอย่างที่ดี ทั้งทางกาย วาจา และ
การปฏิบัติต่อผู้อื่น (5.2.14)
13ส่งเสริมให้เด็กมีความ
ประพฤติดี ได้แก่ ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มี
วินัย สะอาด สามัคคี มีน้าใจ (5.2.15)
14. ส่งเสริมให้เด็กชื่นชมธรรมชาติและ
ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม (5.2.16)
15. ส่งเสริมให้เด็กได้ปฏิบตั ิตนตาม
วัฒนธรรมไทยและหลักศาสนาทีน่ ับ
ถือ( 5.2.17)
16. จัดโอกาสให้เด็กเรียนรูก้ ารประเป็น
ผู้นาและผู้ตามที่ดี ( 5.2.18)
17. จัดโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้อย่าง
ร่วมมือกับเพื่อนเป็นกลุ่มเล็กและ
กลุ่มใหญ่ (5.2.19)
18. จัดโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้และ
เข้าร่วมกิจกรรมในโอกาสวันสาคัญ
ต่าง ๆ ตามระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ประมุข (5.2.20)
19. จัดกิจกรรมให้เด็ก
สืบค้น สารวจ และตั้งคาถามเพื่อสร้างความ
เข้าใจเกีย่ วกับสิ่งต่าง ๆ รอบตัว (5.2.21)
20. จัดกิจกรรมให้เด็กเล่าถึงสิ่งที่ทา
ทบทวนประสบการณ์เดิม ทบทวน
แผนปฏิบัติการประจาปี 2559
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กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
เรื่องที่เด็กควรรู้ หรือเหตุการณ์ที่น่าสนใจ
(5.2.22)
21. เปิดโอกาสให้เด็กคุน้ เคยกับหนังสือ
และได้อ่านหนังสือตามวัย (5.2.23)

22. จัดกิจกรรมแบบบูรณาการเป็น
รายบุคคล กลุ่มเล็ก และกลุ่มใหญ่
ผ่านกิจกรรมแบบบูรณาการทีเ่ ด็กได้เล่นและ
ลงมือกระทาเพื่อพัฒนาความคิดรวบยอด
และทักษะเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
ภาษา สังคม ดนตรี กีฬา ทีเ่ หมาะสมกับ
บริบทวัฒนธรรมของเด็ก (5.2.24)
23. ส่งเสริมให้เด็กแสดงความคิด
สร้างสรรค์อย่างอิสระ (5.2.25)

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559
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ระยะเวลา
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กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
2.4 โครงการ
1.โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
ปฐมวัย
- กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร
(ต่อด้วยโครงการตามแผนพัฒนาฯ ถ้ามี)
3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล
3.1 ตรวจสอบ ติดตามการนาหลักสูตรไปใช้
3.2 ปรับปรุงแก้ไข และพัฒนาการใช้หลักสูตร
ให้สมบูรณ์
3.3 ประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา
3.4ประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา
ปฐมวัย
4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา
4.1 สรุปผลการดาเนินงานตามแผนงาน/
โครงการ
4.2 จัดทารายงานผลการดาเนินงานแก่
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
4.3 นาผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไขและ
พัฒนาในปีการศึกษาต่อไป

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559
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แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่ายหน่วยงาน
6.2.1 แผนงานหน่วยงาน งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ฝ่ายแผนกปฐมวัย(กลุ่มงานวิชาการ)

ลาดับ
ที่
1.

รายการ
โครงการพัฒนาหลักสูตรปฐมวัย
- กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย

แผนงาน
ตาม
มาตรฐาน
2

รวมประมาณการค่าใช้จา่ ย
( แปดพันบาทถ้วน)
สรุปประเภทงบประมาณ
 ดาเนินการ...........................บาท

 งบลงทุน..................บาท

ลงชื่อ..........................................................
(นางสุชาดา น้อยสอาด)
ผู้เสนองาน

จานวนเงิน

ประเภท
ส.ต. งบประมาณ

บาท
5,000

-

5,000

-

พัฒนา

 งบพัฒนา5,000 บาท

ลงชื่อ.......................................................
( นางสาวชนิดา ณนคร)
ผู้ช่วยผู้อานวยการแผนกปฐมวัย

ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ........................................................
( เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ์.)
ผู้อานวยการ

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559
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แผนงานตามโครงสร้าง ฝ่ายแผนกปฐมวัย(กลุม่ งานวิชาการ)
แผนงานตามงบประมาณ แผนงานคุณภาพผู้เรียน แผนงานการจัดการศึกษา
แผนงานสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
แผนงานด้านอัตลักษณ์(จิตตาภิบาล)
 แผนงานมาตรการส่งเสริม
ชื่อโครงการ
พัฒนาหลักสูตรปฐมวัย
ลักษณะโครงการ
ประจา ต่อเนื่อง ใหม่
หน่วยงาน
งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
ผู้รับผิดชอบ
นางสุชาดา น้อยสอาด
ตอบสนอง
พันธกิจที1่ ยุทธศาสตร์ท1ี่ กลยุทธ์ที่ 1
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา EDBA : มาตรฐานที่ 5 , 7 ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ หลัก 5.1,5.2, 7.1,7.2,
7.3 ร่วม- ประเด็นการพิจารณา/เกณฑ์ย่อยที่ หลัก 5.2.1 ,5.2.2 ร่วม 5.2.3 , 5.2.4, 5.2.5,
5.2.6, 5.2.7, 5.2.8, 5.2.9, 5.2.10, 5.2.11, 5.2.12, 5.2.13, 5.2.14, 5.2.15, 5.2.16, 5.2.17, 5.2.18,
5.2.19, 5.2.21, 5.2.22, 5.2.23, 5.2.24, 5.2.25
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน :มาตรฐานที่ ตัวบ่งชี้หลักที่ –
ร่วม เกณฑ์ที่ 1. หลักการและเหตุผล
หลักสูตรจัดเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งในการพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพ ดังนั้นการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา จึงเป็นวางแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่เด็ก ทาให้เด็กสามารถเรียนรู้ได้
ตลอดเวลา ซึ่งในปัจจุบันเป็นความจาเป็นอย่างยิ่งที่สถานศึกษาจะต้องพัฒนา “หลักสูตรสถานศึกษา”ให้
สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ได้แก่การเรียนรู้ภาษายุคดิจิตอลความสามารถในการสื่อสารและ
การมีพัฒนาการที่สมวัยตรงตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของเด็ก คือ มีการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง
การปฏิบัติจริง การสังเกต การทดลอง การศึกษานอกสถานที่ และสามารถนาความรู้ ที่ได้ไปใช้ในการ
ดาเนินชีวิตในปัจจุบันและก้าวสูป่ ระชาคมอาเซียนได้อย่างมีคุณภาพ
ดั ง นั้ น โรงเรี ย นซางตาครู้ ส ศึ ก ษา จึ ง ตระหนั ก ถึ ง ความส าคั ญ ของการพั ฒ นาหลั ก สู ต ร
การศึกษาปฐมวัยให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2546 จึงสนับสนุนให้
บุคลากรระดับปฐมวัย มีการพัฒนาหลักสูตรการศึก ษาปฐมวัยให้ทัน ต่อยุคสมัยและส่งเสริมการจัดการ
เรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2.วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อส่งเสริมให้ครูเข้าใจปรัชญา หลักการและธรรมชาติของการจัดการศึกษาปฐมวัยและ
สามารถนามาประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์(ตบช.5.1)
2.2 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูจดั ทาแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัยและสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ทหี่ ลากหลายสอดคล้องกับความ
แตกต่างระหว่างบุคคล (ตบช.5.2)
แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา

555

2.3 เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษามีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและนาสู่การปฏิบตั ิ(ตบช.7.1)
2.4 เพื่อส่งเสริมสถานศึกษาให้มีระบบและกลไกผู้ที่มีส่วนร่วมทุกฝ่ายตระหนักและเข้าใจการจัด
การศึกษาปฐมวัย (ตบช.7.2)
2.5 เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจหลักการจัดการศึกษาปฐมวัยในการจัด
กิจกรรม (ตบช.7.3)
3.เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
ครูผู้สอนระดับปฐมวัยจานวน 6 คน
3.2 เชิงคุณภาพ
1.ครูเข้าใจปรัชญา หลักการ และธรรมชาติของการจัดการศึกษาปฐมวัยและสามารถนามา
ประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.ครูมีประสิทธิภาพในการจัดทาแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัยและสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ทหี่ ลากหลายสอดคล้องกับความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล
3. สถานศึกษามีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและนาสู่การปฏิบัติได้อย่างมีคณ
ุ ภาพ
3.3 ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ครูร้อยละ 81 เข้าใจปรัชญา หลักการและธรรมชาติของการจัดการศึกษาปฐมวัยและนามา
ประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์
2. ครูจัดทาแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยสามารถจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ทหี่ ลากหลายสอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล
คิดเป็นร้อยละ 81
3. ร้อยละ 81ของสถานศึกษามีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและนาสู่การปฏิบตั ิได้
4. ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
กิจกรรม
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
1. ขั้นเตรียมการ
1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการ
เม.ย. 59
ฝ่ายวิชาการ
1.2 ประชุมชี้แจงวางแผน
2. ขั้นดาเนินการ/กิจกรรมที่จดั
2.1 จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินการตามโครงการ
2.2 จัดกิจกรรมตามโครงการ
- โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย
แผนปฏิบัติการประจาปี 2559
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- ประเมินการใช้หลักสูตรปฐมวัย
3. ขั้นติดตามและประเมินผล
3.1 แบบประเมินการใช้หลักสูตรสถานศึกษา
3.2 ภาพถ่ายการนิเทศติดตามการใช้หลักสูตร

ต.ค. 59
มี.ค. 60

5. สถานที่ดาเนินงาน
โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
6. ระยะเวลาในการดาเนินงาน เมษายน 2559 – มีนาคม 2560
7. งบประมาณ
รายการ

งบประมาณ

รายรับ
- จากโรงเรียน
- อื่น ๆ
รวม
รายจ่าย
- ค่าวัสดุ
- ค่าใช้สอย
- ค่าตอบแทน
- ค่าพาหนะ
- ค่าครุภัณฑ์
รวม

ประมาณการงบประมาณ
2560
2561
2562

5,000

5,400

5,800

6,200

5,000

5,400

5,800

6,200

3,500
1,000

3,700
1,100

3,900
1,200

4,100
1,300

500

600

700

800

5,000

5,400

5,800

6,200

8. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล
1. คู่มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย (พุทธศักราช 2546)
2. โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา
3. กาหนดการสอนรายสัปดาห์ ระดับชั้นอนุบาล1-3
4. แบบประเมินนิเทศการใช้หลักสูตรสถานศึกษา
5. หลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย ปี2558
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ครู เข้าใจปรัชญา หลักการและธรรมชาติของการจัดการศึกษาปฐมวัยและนามาประยุกต์ใช้ในการ
จัดประสบการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ครูมแี ผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยสามารถจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ทหี่ ลากหลายสอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล
แผนปฏิบัติการประจาปี 2559
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3. สถานศึกษามีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยทีท่ ันต่อยุคสมัย สามารถนาสู่การปฏิบัติได้อย่างมี
คุณภาพ
10. ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................

ผู้เสนอโครงการ

ผูพ้ ิจารณาโครงการ

…...................................................

….....................................................

( นางสุชาดา น้อยสอาด )

( นางสาวชนิดา ณนคร)

ผู้อนุมัติโครงการ
.....................................
(เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ์ )
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ลาดับที่ 3 แผนงานหน่วยงาน งานพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
แผนงานตามโครงสร้าง ฝ่ายแผนกปฐมวัย(กลุม่ งานวิชาการ)
แผนงานตามมาตรฐาน แผนงานด้านคุณภาพผูเ้ รียน
แผนงานด้านการจัดการศึกษา
แผนงานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
แผนงานด้านอัตลักษณ์ (จิตตาภิบาล)
แผนงานด้านมาตรการส่งเสริม
ผูร้ ับผิดชอบ
นางสุชาดา น้อยสอาด
ตอบสนอง
พันธกิจที1่ ยุทธศาสตร์ที่1 กลยุทธ์ที่ 1
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา EDBA : มาตรฐานที่ 5 ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ หลัก 5.4 ,5.5 ร่วม ประเด็นการพิจารณา/เกณฑ์ย่อยที่ หลัก 5.5.1 , 5.5.2 , 5.5.3 , 5.5.4 ร่วม –
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน : มาตรฐานที่ - ตัวบ่งชี้หลักที่ – ร่วม เกณฑ์ที่ ระยะเวลา
วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย
กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)
วัตถุประสงค์
1. ขั้นวางแผน
1.เพื่อส่งเสริมให้ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่ 1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
พ.ค.59
เหมาะสม สอดคล้องกับการเรียนรู้ของเด็ก 1.2 ประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน
พ.ค.59
(5.4)
1.3 ประชุมชี้แจงวางแผนการดาเนินงานแก่
2.เพื่อส่งเสริมให้ครูใช้เครื่องมือในการวัด
ครูผู้เกี่ยวข้อง
และประเมินผลพัฒนาการของเด็กอย่าง 1.4 ศึกษาปัญหาและสารวจความต้องการ
หลากหลาย และสรุปรายงานผล
1.5 จัดทาเอกสารทีเ่ กี่ยวข้องกับการ
พ.ค.59
พัฒนาการของเด็กแก่ผู้ปกครอง (5.5)
ดาเนินงาน
เป้าหมายเชิงปริมาณ
1.ครูปฐมวัยจานวน 6 คน
2.สื่อนวัตกรรมจานวน 6 ชิน้
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1. ครูมีสื่อนวัตกรรม สื่อการเรียนการสอน
ที่ทันสมัยสามารถนามาใช้ในการจัด
กิจกรรมที่แปลกใหม่ให้กบั เด็กได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
2. ครูมีประสิทธิภาพในการใช้สื่อ
แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

2. ขั้นดาเนินการ (ภาระงานประจา/ภาระ
ร่วม/โครงการ)
2.1 ภาระงานประจา
1.ส่งเสริมให้ครูใช้สื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ในการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการ
เด็ก
2.ส่งเสริมให้ครูนาผลการประเมินไปใช้ในการ
พัฒนาเด็ก
3.ส่งเสริมให้ครูผลิตนวัตกรรม สื่อ และจัด
กิจกรรมใหม่ ๆ ในการพัฒนาเด็ก
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ตลอดปีการศึกษา

โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา

559

วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย
เทคโนโลยีที่เหมาะสม และสอดคล้องกับ
การเรียนรู้ของเด็ก
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ครูมีสื่อนวัตกรรม สื่อการเรียนการสอน
ที่ทันสมัยสามารถนามาใช้ในการจัด
กิจกรรมที่แปลกใหม่ให้กบั เด็ก คิดเป็นร้อย
ละ92
2. ครู ร้อยละ 92มีประสิทธิภาพในการใช้
สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสม สอดคล้องกับ
การเรียนรู้ของเด็ก
เครื่องมือการติดตาม/ประเมินผล
1. แบบสารวจความต้องการในการใช้สื่อ
นวัตกรรม
2. แบบบันทึกการใช้สื่อนวัตกรรม
3. แบบประเมินผลการใช้สื่อ นวัตกรรม
4. ทะเบียนสื่อ
5. แบบสอบถามความพึงพอใจในการสื่อ

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
2.2 ภาระงานตาม ตบช.
1. ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่ เหมาะสม
สอดคล้องกับการเรียนรู้ของเด็ก( 5.4)
2. ครูใช้เครื่องมือในการวัดและประเมินผล
พัฒนาการของเด็กอย่างหลากหลาย
และสรุปรายงานผลพัฒนาการ
ของเด็กแก่ผู้ปกครอง( 5.5)

ตลอดปีการศึกษา

2.3 ภาระงานร่วม
(ต่อด้วยโครงการตามแผนพัฒนาฯ ถ้ามี)
3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล
3.1 ติดตาม/ตรวจสอบผลการดาเนินงาน
3.2 ปรับปรุงแก้ไขการดาเนินงานตามแผน
3.3 ประเมินผลการใช้สื่อและเทคโนโลยีและ
การนิเทศ/การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
3.4 ติดตามตรวจสอบเครื่องมือการวัดและ
ประเมินผลพัฒนาการของเด็ก
3.5 ประเมินผลการดาเนินงานตามโครงการ
4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา
4.1 สรุปผลการใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ให้กับเด็ก
4.2 จัดทารายงานผลการดาเนินงานของ
หน่วยงาน
4.3 นาผลการประเมินมาปรับปรุง แก้ไขและ
พัฒนาในปีการศึกษาต่อไป

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

ตลอดปีการศึกษา

ปลายภาคเรียน

สิ้นสุดโครงการ

มี.ค.- เม.ย.60
เม.ย.60
เม.ย.60

โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา

560

แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่ายหน่วยงาน
6.8.3 แผนงานหน่วยงาน งานพัฒนาการจัดการเรียนการสอน (ปฐมวัย) ฝ่ายแผนกปฐมวัย(กลุ่มงานวิชาการ)

ลาดับ
ที่
1.

รายการ
ผลิตนวัตกรรม สื่อการสอน

แผนงาน
ตาม
มาตรฐาน
2

รวมประมาณการค่าใช้จา่ ย
( สามพันบาทถ้วน )
สรุปประเภทงบประมาณ
 ดาเนินการ 3,000 บาท

 งบลงทุน.........-.........บาท

ลงชื่อ..........................................................
(นางสุชาดา น้อยสอาด )
ผู้เสนองาน

จานวนเงิน

ประเภท
ส.ต. งบประมาณ

บาท
3,000

-

3,000

-

ดาเนินการ

 งบพัฒนา........-......... บาท

ลงชื่อ.......................................................
( นางสาวชนิดา ณนคร)
ผู้ช่วยผู้อานวยการแผนกปฐมวัย

ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ.........................................................
(เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ์ )
ผู้อานวยการ

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559
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แบบแสดงประมาณค่าใช้จ่ายงาน/กิจกรรม
7.8.3.1 งาน/กิจกรรม ผลิตสื่อนวัตกรรม สื่อการสอน
แผนงานตามมาตรฐานที่ 1  2 3 4  5
แผนงานหน่วยงาน งานพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ฝ่ายแผนกปฐมวัย(กลุ่มงานวิชาการ)
ประมาณการงบประมาณ
งบประมาณ
รายการ
ปี 2559
2560
2561
2562
รายรับ
1.จากโรงเรียน
3,000
3,600
4,300
4,800
2.อื่น ๆ
รวม
3,000
3,600
4,300
4,800
รายจ่าย
1.ค่าวัสดุ
- แผ่น C D
500
600
700
800
- กล่องใส่CD
500
600
800
800
- หนังสือคู่มือ
1,000
1,200
1,400
1,600
2.ค่าใช้สอย
- ค่าถ่ายเอกสาร/เข้าเล่ม
1,000
1,200
1,400
1,600
3.ค่าตอบแทน
4.ค่าพาหนะ
5.ค่าครุภัณฑ์
รวม
3,000
3,600
4,300
4,800
ลงชื่อ..........................................................
(นางสุชาดา น้อยสอาด )
ผู้เสนองาน

ลงชื่อ.......................................................
( นางสาวชนิดา ณนคร)
ผู้ช่วยผู้อานวยการแผนกปฐมวัย

ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ.........................................................
(เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ์ )
ผู้อานวยการ
แผนปฏิบัติการประจาปี 2559
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ลาดับที่ 4 แผนงานหน่วยงาน งานส่งเสริมให้มกี ารวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้
แผนงานตามโครงสร้าง
ฝ่ายแผนกปฐมวัย(กลุ่มงานวิชาการ)
แผนงานตามมาตรฐาน
 แผนงานด้านคุณภาพผูเ้ รียน
 แผนงานด้านการจัดการศึกษา
 แผนงานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
 แผนงานด้านอัตลักษณ์ (จิตตาภิบาล)
 แผนงานด้านมาตรการส่งเสริม
ผู้รับผิดชอบ
นางสาวชนิดา ณนคร
ตอบสนอง
พันธกิจที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 กลยุทธ์ที่ 1
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา EDBA : มาตรฐานที่ 5 ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ หลักที่ 5.5, 5.6 ร่วม 5.4
ประเด็นการพิจารณา/เกณฑ์ย่อยที่ หลัก 5.5.1, 5.5.2, 5.5.3, 5.5.4 ร่วม ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน : มาตรฐานที่ - ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ หลักที่ - ร่วม เกณฑ์ที่ ระยะเวลา
วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย
กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)
วัตถุประสงค์
1. ขั้นวางแผน
1.เพื่อส่งเสริมให้ครูใช้เครื่องมือการวัดและ 1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
พ.ค.59
ประเมินผลพัฒนาการของเด็กอย่างหลาก 1.2 ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์ของงาน
หลายและสรุปรายงานผลพัฒนาการของ 1.3 ศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการ
มิ.ย.59
เด็กแก่ผปู้ กครอง (5.5)
ของงานวิจัย
2.เพื่อส่งเสริมให้ครูจัดทางานวิจัยและ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้สามารถนาผลมา
ใช้ในการจัดประสบการณ์ให้เด็ก (5.6)
2. ขั้นดาเนินการ (ภาระงานประจา/ภาระ ตลอดปีการศึกษา
งานร่วม/โครงการ)
เป้าหมายเชิงปริมาณ
2.1 ภาระงานประจา
1.ครูระดับปฐมวัยจานวน 6 คน
1.ครูให้มีความรู้ ความเข้าใจ กระบวนการ
2.งานวิจัยจานวน 6 เรื่อง
ทาวิจัยและสามารถนาไปแก้ปัญหา
พฤติกรรมเด็ก
2.ครูสามารถทางานวิจัยในการพัฒนาเด็ก
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
ให้มีประสิทธิภาพ
1. ครูปฐมวัยใช้เครื่องมือการวัดและ
3.ครูมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกีย่ วกับ
ประเมินผลพัฒนาการของเด็กอย่างหลาก งานวิจัย
หลายและสรุปรายงานผลพัฒนาการของ
แผนปฏิบัติการประจาปี 2559
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วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

เด็กแก่ผปู้ กครอง
2. ครูระดับปฐมวัยนาผลการวิจัยมา
พัฒนาการจัดการเรียนรู้อย่างมีคณ
ุ ภาพ
และใช้ในการจัดประสบการณ์ให้เด็ก
ปฐมวัย

2.2 ภาระงานตาม ตบช.
1. ครูใช้เครื่องมือการวัดและประเมินผล
พัฒนาการของเด็กอย่างหลากหลาย
และสรุปรายงานผลพัฒนาการของ
เด็กแก่ผปู้ กครอง (5.5)
2. ครูวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้
ที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการ
ปรับการจัดประสบการณ์(5.6)

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ครูร้อยละ 81 ใช้เครื่องมือการวัดและ
ประเมินผลพัฒนาการของเด็กอย่างหลาก
หลายและสรุปรายงานผลพัฒนาการของ
เด็กแก่ผปู้ กครอง
2. ครูร้อยละ 81 นาผลการวิจัยมา
พัฒนาการจัดการเรียนรู้อย่างมีคณ
ุ ภาพ
และใช้ในการจัดประสบการณ์ให้เด็ก
ปฐมวัย

เครื่องมือการติดตาม/ประเมินผล
1.เค้าโครงร่างงานวิจัย
2.แบบประเมินพัฒนาการผูเ้ รียน
3.แบบบันทึกผลการทางานวิจัย
4.แบบบันทึกการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)

2.3 ภาระงานร่วม
1. ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
สอดคล้องกับการเรียนรู้ของเด็ก(5.4)
2.4 โครงการ
(ต่อด้วยโครงการตามแผนพัฒนาฯ ถ้ามี)
3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล
3.1 ตรวจสอบติดตามดาเนินงานตามแผน
3.2 ปรับปรุงแก้ไขดาเนินงานที่ยงั ไม่สมบูรณ์

4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา
4.1 สรุปงานวิจัย
4.2 จัดทารายงานผลการวิจยั
4.3 นาผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนา
ในปีการศึกษาต่อไป

ภาคเรียนละ1ครั้ง

ก.พ.59
ตลอดปีการศึกษา
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แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่ายหน่วยงาน
6.8.4 แผนงานหน่วยงาน งานส่งเสริมให้มีการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้
ฝ่ายแผนกปฐมวัย(กลุม่ งานวิชาการ)
แผนงาน
จานวนเงิน
ลาดับ
ประเภท
รายการ
ตาม
ที่
บาท ส.ต. งบประมาณ
มาตรฐาน
1 วิจัยในชัน้ เรียน
2
2,000 ดาเนินการ

รวมประมาณการค่าใช้จา่ ย
( สองพันห้าร้อยบาทถ้วน )

2,000

-

สรุปประเภทงบประมาณ
งบดาเนินการ 2,000 บาท  งบลงทุน - บาท  งบพัฒนา - บาท

ลงชื่อ..........................................................
(นางสาวชนิดา ณ นคร)
ผู้เสนองาน

ลงชื่อ..........................................................
(นางสาวชนิดา ณ นคร)
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายแผนกปฐมวัย

ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ.........................................................
(เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ์ )
ผู้อานวยการ

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา

565

แบบแสดงประมาณค่าใช้จ่าย งาน/กิจกรรม
7.8.4.1 งาน/กิจกรรม วิจยั ในชั้นเรียน
แผนงานตามมาตรฐานที่ 1  2 3  4  5 
แผนงานหน่วยงาน งานส่งเสริมให้มีการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้
ฝ่ายแผนกปฐมวัย(กลุ่มงานวิชาการ)
ประมาณการงบประมาณ
งบประมาณ
รายการ
ปี 2559
2560
2561
2562
รายรับ
1.จากโรงเรียน
2,000
2,100
2,200
2,300
2.อื่นๆ
รวม
2,000
2,200
2,400
2,600
รายจ่าย
1.ค่าวัสดุ
-ค่าวัสดุอุปกรณ์/เครื่องใช้
1,000
1,100
1,200
1,300
2.ค่าใช้สอย
-ค่าเอกสารประกอบการทางานวิจัย
1,000
1,100
1,200
1,300
3.ค่าตอบแทน
4.ค่าพาหนะ
5.ค่าครุภัณฑ์
รวม
2,000
2,200
2,400
2,600

ลงชื่อ..........................................................
(นางสาวชนิดา ณ นคร)
ผู้เสนองาน

ลงชื่อ..........................................................
(นางสาวชนิดา ณ นคร)
ผู้ช่วยผู้อานวยการแผนกปฐมวัย

ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ................. ........................................
(เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ์ )
ผู้อานวยการ
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ลาดับที่ 5 แผนงานหน่วยงาน งานนิเทศการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา
แผนงานตามโครงสร้าง ฝ่ายแผนกปฐมวัย(กลุม่ งานวิชาการ)
แผนงานตามมาตรฐาน  แผนงานด้านคุณภาพผู้เรียน
 แผนงานด้านการจัดการศึกษา
 แผนงานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
 แผนงานด้านอัตลักษณ์ (จิตตาภิบาล)
 แผนงานด้านมาตรการส่งเสริม
ผู้รับผิดชอบ
นางสาวพีรดา ชัยวราสวัสดิ์
ตอบสนอง
พันธกิจที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 กลยุทธ์ที่ 1
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา EDBA : มาตรฐานที่ 7 , 9 ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ หลัก 7.1, 7.3,
9.2 ร่วม - ประเด็นการพิจารณา/เกณฑ์ย่อยที่ หลัก 7.1 ( มี 1- 5-ข้อ ) 7.3 ( มี 1 ข้อ ) ร่วม –
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน : มาตรฐานที่ - ตัวบ่งชี้หลักที่ – ร่วม เกณฑ์ที่ ระยะเวลา
วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย
กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)
วัตถุประสงค์
1. ขั้นวางแผน
1. เพื่อส่งเสริมให้ สถานศึกษา มีหลักสูตร 1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานตาม
พ.ค.59
การศึกษาปฐมวัยและนาไปสู่การปฏิบัติ
แผนงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ ( 7.1 )
1.2 ประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน
มิ.ย.59
2. เพื่อส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรม
1.3 ประชุมชี้แจงการดาเนินงานแก่ผทู้ ี่
เสริมสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจ เกี่ยวข้อง
หลักการจัดจัดการศึกษาปฐมวัย (7.3 )
1.4 จัดทาเอกสารและศึกษาสภาพปัญหา
3.เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษามีการแลก
ความต้องการนิเทศ
เปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างสถาน
2. ขั้นดาเนินการ (ภาระงานประจา/ภาระ
สถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และ
ก.ค.-ก.ย.59
ร่วม/โครงการ)
องค์กรที่เกี่ยวข้อง(9.2)
2.1 ภาระงานประจา
เป้าหมายเชิงปริมาณ
1. ให้สถานศึกษา มีระบบและกระบวนการ
1.ครูระดับปฐมวัยจานวน 6 คน
นิเทศการเรียนการสอน
2.จานวนห้องเรียน 6 ห้องเรียน
2.ให้ครูนาข้อมูลการสารวจมาใช้ในการวาง
3.เอกสารการนิเทศ
แผนการนิเทศ กากับ ติดตามการพัฒนาแบบ
4.แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
กัลยาณมิตร
3 ให้สถานศึกษานาผลประเมินการนิเทศ/ขัอ
แผนปฏิบัติการประจาปี 2559
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วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย
ระดับปฐมวัยจานวน 6 เล่ม

เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1.สถานศึกษา มีระบบและกระบวนการ
การเรียนการสอนที่มีคุณภาพ
2.ครูนาข้อมูลการสารวจมาใช้ในการวาง
แผนการนิเทศ กากับ ติดตามได้อย่างมีประ
สิทธิภาพ
3.สถานศึกษานาผลประเมินการนิเทศและ
ข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไข
4.สถานศึกษามีประสิทธิภาพในการจัด
การนิเทศแบบกัลยาณมิตรทั้งในเขตและ
นอกเขต
5. ครูมีประสิทธิภาพในการจัดทาแผนการ
จัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับประ
กับประสบการณ์การเรียนรูท้ ี่หลากหลาย
สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล
6.ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกบั เด็กและผู้ปกครอง
7.ครูมีประสิทธิภาพจัดทาสารนิทัศน์และ
นามาไตร่ตรองเพื่อใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาเด็ก

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
เสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไข
4.ให้สถานศึกษามีการนิเทศ แบบ
กัลยาณมิตรทั้งในเขตและนอกเขต
2.2 ภาระงานตาม ตบช.
1.มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของ
สถานศึกษาและนาสู่การปฏิบัติอย่างมี
ประสิทธิภาพ (7.1)
2.จัดกิจกรรมเสริมสร้างความ
ตระหนักรู้และความเข้าใจหลักการจัด
การศึกษาปฐมวัย(7.3)
2.3 ภาระงานร่วม
1.มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
ภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับ
ครอบครัวชุมชนและองค์กรทีเ่ กีย่ วข้อง(9.2)

3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล
3.1 ติดตาม ตรวจสอบการดาเนินงานตาม
แผน
3.2ปรับปรุงแก้ไข การดาเนินงานทีย่ ัง
ไม่สมบูรณ์ ให้ดีขนึ้
3.3 ประเมินผลการดาเนินงานตามแผน
4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา
4.1 สรุปผลการดาเนินงานตามแผนงาน/

ต.ค.59

มี.ค.59

โครงการ
4.2 จัดทารายงานผลการดาเนินงานแก่
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
แผนปฏิบัติการประจาปี 2559
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วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
4.3 นาผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไขและ
พัฒนาในปีการศึกษาต่อไป

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1.ครูร้อยละ 90 ของสถานศึกษา มีระบบ
และกระบวนการนิเทศการเรียนการสอน
2.ครูร้อยละ 90 ของครูระดับปฐมวัย
นาข้อมูลการสารวจมาใช้ในการวางแผน
การนิเทศ กากับ ติดตาม
3.ครูร้อยละ 90 ของสถานศึกษานาผลประ
ประเมินการนิเทศและข้อเสนอแนะมาปรับ
ปรุงแก้ไข
4.ครูร้อยละ 90 ของสถานศึกษา จัดการ
นิเทศแบบกัลยาณมิตรทั้งในเขตและนอก
เขต
5.ครูระดับปฐมวัยร้อยละ 90 จัดทาแผน
การจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับประ
สบการณ์การเรียนรูท้ ี่หลากหลายและสอด
กับความแตกต่างระหว่างบุคคล
6.ครูระดับปฐมวัยร้อยละ 90 มีปฏิสัมพันธ์
ที่ดีกับเด็กแลผูป้ กครอง
7.ครูปฐมวัยร้อยละ90 จัดทาสารนิทัศน์
นามาไตร่ตรองเพื่อใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาเด็ก
เครื่องมือการติดตาม/ประเมินผล
1.แบบประเมินนิเทศติดตามรายบุคคล
2.แบบประเมินแผนงานการนิเทศติดตาม
3.แบบสังเกตการเรียนการสอน
4.สมุดบันทึกผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
แผนปฏิบัติการประจาปี 2559
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แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่ายหน่วยงาน
6.8.5 แผนงานหน่วยงาน งานนิเทศการจัดการเรียนรูใ้ นสานศึกษา ฝ่ายแผนกปฐมวัย(กลุ่มงานวิชาการ)
แผนงาน
จานวนเงิน
ลาดับ
ประเภท
รายการ
ตาม
ที่
บาท ส.ต. งบประมาณ
มาตรฐาน
1. นิเทศการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา
7
5,000 ดาเนินการ

รวมประมาณการค่าใช้จา่ ย
( ห้าพันบาทถ้วน )

5,000

-

สรุปประเภทงบประมาณ
 งบดาเนินการ 5,000 บาท  งบลงทุน..................บาท งบพัฒนา.......... บาท
ลงชื่อ..........................................................
(นางสาวพีรดา ชัยวราสวัสดิ์)
ผู้เสนองาน

ลงชื่อ.......................................................
( นางสาวชนิดา ณนคร )
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายแผนกปฐมวัย

ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ............ .............................................
(เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ)์
ผู้อานวยการ

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559
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แบบแสดงประมาณค่าใช้จ่าย งาน/กิจกรรม
7.8.5.1 งาน/กิจกรรม นิเทศการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา
แผนงานตามมาตรฐานที่ 1  2 3  4  5 
แผนงานหน่วยงาน งานนิเทศการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา ฝ่ายแผนกปฐมวัย(กลุ่มงานวิชาการ)

งบประมาณ
ปี 2559

รายการ

ประมาณการงบประมาณ
2560
2561
2562

รายรับ
1.จากโรงเรียน
2.อื่น ๆ
รวม
รายจ่าย
1.ค่าวัสดุ
- จัดทาเอกสาร
2.ค่าใช้สอย
- อาหาร
- ของชาร่วย
3.ค่าตอบแทน
4.ค่าพาหนะ
- ค่ารถ
5.ค่าครุภัณฑ์
รวม
ลงชื่อ..........................................................
(นางสาวพีรดา ชัยวราสวัสดิ์ )
ผู้เสนองาน

5,000

5,500

6,000

6,500

5,000

5,500

6,000

6,500

500

600

700

800

2,500
500

2,700
600

2,900
700

3,100
800

1,500

1,600

1,700

1,800

5,000

5,500

6,000

6,500

ลงชื่อ.....................................
(นางสาวชนิดา ณ นคร)
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายแผนกปฐมวัย

ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ....................... ..................................
(เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ)์
ผู้อานวยการ
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ลาดับที่ 6 แผนงานหน่วยงาน งานประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย
แผนงานตามโครงสร้าง
ฝ่ายแผนกปฐมวัย(กลุม่ งานวิชาการ)
แผนงานตามมาตรฐาน
 แผนงานด้านคุณภาพผูเ้ รียน
แผนงานด้านการจัดการศึกษา
 แผนงานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
 แผนงานด้านอัตลักษณ์ (จิตตาภิบาล)
 แผนงานด้านมาตรการส่งเสริม
ผู้รับผิดชอบ
นางสาวบุษกร เละประยูร
ตอบสนอง
พันธกิจที่ 6 ยุทธศาสตร์ที 6
กลยุทธ์ที่ 6
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา EDBA :มาตรฐานที่.1,2,3,4,5 ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ หลักที่
1.1,2.4,3.1,4.6,5.10.ร่วม......... ประเด็นการพิจารณา/เกณฑ์ย่อยที่ หลัก..................ร่วม...............
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน : มาตรฐานที่...........ตัวบ่งชี้หลักที่............ร่วม.................
เกณฑ์ที่......................................................................................................
วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย
วัตถุประสงค์

1.เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีน้าหนักส่วนสูง
เป็นไปตามเกณฑ์ (1.1)
2.เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้ชื่นชมศิลปะ ดนตรี
การเคลื่อนไหว และรักธรรมชาติ(2.4)
3.เพื่อให้เด็กมีวินยั รับผิดชอบ เชื่อฟัง
คาสั่งสอนของพ่อแม่ครูอาจารย์ 3.1
4.เพื่อให้เด็กมีความรู้พื้นฐานสมวัย (4.6)
5.เพื่อส่งเสริมให้ครูใช้เครื่องมือในการวัด
และประเมินผลพัฒนาการของเด็กอย่าง
หลากหลาย และสรุปรายงานผล
พัฒนาการของเด็กแก่ผู้ปกครอง (5.5)
เป้าหมายเชิงปริมาณ

1.ครูระดับปฐมวัยจานวน 6 คน
2.เด็กอนุบาลจานวน 193 คน
3.เอกสารแบบประเมินพัฒนาการระดับ
อนุบาล 1-3

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. ขั้นวางแผน

1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
1.2 ประชุมวางแผนการดาเนินงาน
1.3 ประชุมชี้แจงขั้นตอนการดาเนินงานกับผู้
ที่เกีย่ วข้อง
1.4 จัดทาเอกสารทีเ่ กี่ยวข้องกับการ
ดาเนินงาน

เม.ย. 59
พ.ค. 59

2. ขั้นดาเนินการ (ภาระงานประจา/ภาระงาน
ร่วม/โครงการ)
2.1 ภาระงานประจา

1.สถานศึกษามีความราบรื่น และคล่องตัว
ในการประเมินพัฒนาการเด็ก
2.ครูนาข้อมูลมาใช้ในการวางแผนและวิธีการ
ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง
3.ครูผู้สอนระดับอนุบาลปีท1ี่ -3มีการจัดทา
เครื่องมือการประเมินพัฒนาการที่เหมาะสม
กับเด็ก
4.ครูมีการกากับติดตามและสรุปการ
ประเมินผลการพัฒนาเด็ก
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วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย

เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1.เด็กมีน้าหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์
2.เด็กได้ชื่นชมศิลปะ ดนตรี
การเคลื่อนไหว และรักธรรมชาติ
3.เพื่อให้เด็กมีวินยั รับผิดชอบ เชื่อฟัง
คาสั่งสอนของพ่อแม่ครูอาจารย์
4.เด็กมีความรู้พื้นฐานสมวัย
5. ครูมีประสิทธิภาพในการใช้สื่อ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม และสอดคล้องกับ
การเรียนรู้ของเด็ก
ตัวชีว้ ัดความสาเร็จ

1.ร้อยละ 90 ของเด็กมีน้าหนักส่วนสูง
เป็นไปตามเกณฑ์
2.ร้อยละ 93 ของเด็กได้ชื่นชมศิลปะ
ดนตรี การเคลื่อนไหว และรักธรรมชาติ
3.ร้อยละ 90เด็กมีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟัง
คาสั่งสอนของพ่อแม่ครูอาจารย์
4.ร้อยละ 90 เด็กมีความรู้พื้นฐานสมวัย
5. ครู ร้อยละ 92มีประสิทธิภาพในการใช้
สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสม สอดคล้องกับ
การเรียนรู้ของเด็ก
เครื่องมือการติดตาม/ประเมินผล

1. บันทึกการประชุม
2. หลักสูตรสถานศึกษา
3. คู่มือการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย
4. แบบบันทึกพฤติกรรมรายบุคคล
5. แบบบันทึกพัฒนาการทัง้ 4 ด้าน
6. แบบบันทึกการเจริญเติบโต
น้าหนัก/ส่วนสูง
แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

2.2 ภาระงานตามตบช.
1.มีน้าหนักส่วนสูงเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐาน(1.1)
2.ชื่นชมศิลปะ ดนตรี การ
เคลื่อนไหว และรักธรรมชาติ(2.4)
3.มีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟังคาสั่ง
สอนของพ่อแม่ ครูอาจารย์(3.1)
4. เด็กมีความรู้พื้นฐานสมวัย(4.6)
5. ครูใช้เครื่องมือในการวัดและ
ประเมินผลพัฒนาการของเด็กอย่าง
หลากหลายและสรุปรายงานผลพัฒนาการ
ของเด็กแก่ผู้ปกครอง(5.5)
2.3 ภาระงานร่วม
2.4 โครงการ
(ต่อด้วยโครงการตามแผนพัฒนาฯ ถ้ามี)
3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล

3.1 ติดตาม ตรวจสอบการดาเนินงานตาม
แผน
3.2 ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาเครื่องมือทีใ่ ช้ใน
การประเมินให้ดีขึ้น
3.3 ประเมินผลการดาเนินงานตามแผน
4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา
4.1 สรุปผลการดาเนินงานตามแผนงาน/
โครงการ
4.2จัดทารายงานผลการดาเนินงานแก่
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
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วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

7. แฟ้มสะสมผลงานเด็ก
4.3 นาผลการประเมินมาปรับปรุง แก้ไขและ
8. แบบสรุปผลแผนงานประเมินพัฒนาการ พัฒนาในปีการศึกษาต่อไป
เด็ก
9. สมุดรายงานประจาตัวเด็ก
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แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่ายหน่วยงาน
6.8.6 แผนงานหน่วยงาน งานประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย ฝ่ายแผนกปฐมวัย(กลุม่ งานวิชาการ)
แผนงาน
จานวนเงิน
ลาดับ
ประเภท
รายการ
ตาม
ที่
บาท
ส.ต. งบประมาณ
มาตรฐาน

1

งานประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย

2

รวมประมาณการค่าใช้จา่ ย
(สองหมื่นหนึ่งร้อยบาทถ้วน )
สรุปประเภทงบประมาณ
 งบดาเนินการ 20,100 บาท  งบลงทุน..................บาท

ลงชื่อ..........................................................
(นางสาวบุษกร เละประยูร)
ผู้เสนองาน

20,100

-

20,100

-

ดาเนินการ

 งบพัฒนา..................บาท

ลงชื่อ..........................................................
(นางสาวชนิดา ณ นคร )
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายแผนกปฐมวัย

ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ.........................................................
(เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ)์
ผู้อานวยการ
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แบบแสดงประมาณค่าใช้จ่ายงาน/กิจกรรม
7.8.6.1 งาน/กิจกรรม ประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย
แผนงานตามมาตรฐานที่ 1 2 34 5
แผนงานหน่วยงาน งานประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย ฝ่ายแผนกปฐมวัย(กลุ่มงานวิชาการ)
ประมาณการงบประมาณ
งบประมาณ
รายการ
ปี 2559
2560
2561
2562
รายรับ
1.จากสถานศึกษา
20,100
21,300
22,600
23,900
2. อื่นๆ
รวม
20,100
21,300
22,600
23,900
รายจ่าย
1.ค่าวัสดุ
-ค่าเอกสารประจาชัน้ เรียน
19,300
20,300
21,400
22,500
2.ค่าใช้สอย
-ค่าอุปกรณ์เพิ่มเติม
500
600
700
800
3.ค่าตอบแทน
4.ค่าพาหนะ
300
400
500
600
5.ค่าครุภัณฑ์
รวม
20,100
21,300
22,600
23,900

ลงชื่อ..........................................................
(นางสาวบุษกร เละประยูร)
ผู้เสนองาน

ลงชื่อ..........................................................
(นางสาวชนิดา ณ นคร )
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายแผนกปฐมวัย

ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ................. ........................................
(เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ)์
ผู้อานวยการ
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ลาดับที่ 7 แผนงานหน่วยงาน งานกิจกรรมพัฒนาเด็ก
แผนงานตามโครงสร้าง
ฝ่ายแผนกปฐมวัย(กลุ่มงานวิชาการ)
แผนงานตามมาตรฐาน
 แผนงานด้านคุณภาพผู้เรียน
 แผนงานด้านการจัดการศึกษา
 แผนงานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
 แผนงานด้านอัตลักษณ์ (จิตตาภิบาล)
 แผนงานด้านมาตรการส่งเสริม
ผู้รับผิดชอบ
นางสาวชนิดา ณ นคร
ตอบสนอง
พันธกิจที่ 5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 กลยุทธ์ที่ 5
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา EDBA : มาตรฐานที่ 1,2,3,4 ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ หลัก 1.3, 1.4, 2.2,
3.3, 4.1, 4.2, 4,3, 4.4, 4.5 ร่วม 11.1 ประเด็นการพิจารณา/เกณฑ์ย่อยที่ 1.3.1, 1.4.1, 2.2.1,2.2.2,
3.3.1, 3.3.2, 4.1.1, 4.1.2, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.5.1, 4.5.2
หลัก - ร่วม ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน : มาตรฐานที่ - ตัวบ่งชี้หลักที่ - ร่วม เกณฑ์ที่ ระยะเวลา
วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย
กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)
วัตถุประสงค์
1. ขั้นวางแผน
1.เพื่อให้เด็กมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ 1.1 แต่งตั้งกรรมการดาเนินงาน
พ.ค.59
ของตน (1.3)
1.2 ประชุมวางแผนคณะกรรมการดาเนินงาน
2.เพื่อให้เด็กมีความมั่นใจและกล้าแสดง 1.3 ประชุมชี้แจงการดาเนินงานแก่ครู
ออก (2.2)
ผู้เกี่ยวข้อง
3.เพื่อให้เด็กสามารถเล่นและทางานร่วม 1.4 จัดทาเอกสารทีเ่ กี่ยวข้องกับการ
กับผู้อื่นได้ (3.3)
ดาเนินงาน
4.เพื่อสนับสนุนให้เด็กสนใจเรียนรู้สิ่ง
2. ขั้นดาเนินการ (ภาระงานประจา/ภาระ
รอบตัว ซักถามอย่างตั้งใจ และรักการ
มิ.ย.59
งานร่วม/โครงการ)
เรียนรู้ (4.1)
5.เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีความคิดรวบยอด
2.1 ภาระงานประจา
เกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ทีเ่ กิดจาก
1.จัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับหลักสูตร
ประสบการณ์การเรียนรู้ (4.2)
การศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2546
6.เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีทักษะทางภาษาที่ 2.กาหนดจุดมุ่งหมาย ระยะเวลาของการจัด
สมวัย (4.3)
กิจกรรมที่ชัดเจนครอบคลุมพัฒนาการเด็กทั้ง
7.เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีทักษะกระบวนการ 4 ด้าน
ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (4.4)
3.เด็กมีความสามารถตามศักยภาพที่สมวัย
แผนปฏิบัติการประจาปี 2559
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วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย
8.เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีจนิ ตนาการและ
ความคิดสร้างสรรค์ (4.5)

เป้าหมายเชิงปริมาณ
1.ครูระดับปฐมวัยจานวน 6 คน
2. เด็กปฐมวัยจานวน 200 คน

เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1.เด็กมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน
2.เด็กมีความมั่นใจและกล้าแสดงออก
3.เด็กสามารถเล่นและทางานร่วมกับผู้อื่น
ได้
4.เด็กสนใจเรียนรู้สิ่ง รอบตัว ซักถามอย่าง
ตั้งใจ และรักการเรียนรู้
5.เด็กมีความคิดรวบยอดเกีย่ วกับสิ่งต่าง ๆ
ที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้
6.เด็กมีทักษะทางภาษาที่สมวัย
7.เด็กมีทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
8.เด็กมีจนิ ตนาการและความคิดสร้างสรรค์

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1.เด็กร้อยละ 89 มีสุขนิสัยในการดูแล
สุขภาพของตน
2. เด็กร้อยละ 89 มีความมั่นใจและ
กล้าแสดงออก
3. เด็กร้อยละ 89 เล่นและทางานร่วมกับ
ผู้อื่นได้
แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
2.2 ภาระงานตาม ตบช.
1. มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน(1.3)
2. มีความมั่นใจและกล้าแสดงออก(2.2)
3. เล่นและทางานร่วมกับผู้อื่นได้(3.3)
4. สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว ซักถาม
อย่างตั้งใจ และรักการเรียนรู้(4.1)
5. มีความคิดรวบยอดเกีย่ วกับสิ่งต่าง ๆ ที่
เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู(้ 4.2)
6. มีทักษะทางภาษาที่สมวัย(4.3)
7. มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์(4.4)
8. มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
(4.5)
2.3 ภาระงานร่วม
1. ตัวบ่งชี้ 11.1 จัดโครงการ กิจกรรมส่งเสริม
สนับสนุนตามนโยบายเกี่ยวกับการจัด
การศึกษาปฐมวัย
2.4 โครงการ
1. โครงการหนูน้อยสมองไว
3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล
3.1 ติดตาม/ตรวจสอบผลการดาเนินงาน
3.2 ปรับปรุงแก้ไขการดาเนินงานตามแผน
3.3 ประเมินผลการพัฒนาผูเ้ รียนมีความ
สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
พุทธศักราช 2546 (สาหรับเด็กอายุ 3-5ปี)
3.4 ติดตามตรวจสอบเครื่องมือการวัดและ
ประเมินผลพัฒนาการของเด็ก
3.5 ประเมินผลการดาเนินงานตามโครงการ
4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา
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วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย
4.เด็กร้อยละ 89 สนใจเรียนรู้สิ่ง รอบตัว
ซักถามอย่างตัง้ ใจ และรักการเรียนรู้
5. เด็กร้อยละ 89 มีความคิดรวบยอด
เกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆทีเ่ กิดจากประสบการณ์
การเรียนรู้
6.เด็กร้อยละ 89 มีทักษะทางภาษาที่สมวัย
7.เด็กร้อยละ 89 มีทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
8.เด็กร้อยละ 89 มีจินตนาการและ
ความคิดสร้างสรรค์

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
4.1 สรุปผลการพัฒนาผูเ้ รียนมีความ
สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
พุทธศักราช 2546 (สาหรับเด็กอายุ 3-5ปี)
4.2 จัดทารายงานผลการดาเนินงานของ
หน่วยงาน
4.3 นาผลการประเมินมาปรับปรุง แก้ไขและ
พัฒนาในปีการศึกษาต่อไป

เครื่องมือการติดตาม/ประเมินผล
1.หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช
2546
2.แบบประเมินพัฒนาการทัง้ 4 ด้าน
3.สมุดประจาตัวนักเรียน
4.แบบประเมินโครงการ/กิจกรรม
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แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่ายหน่วยงาน
6.8.7 แผนงานหน่วยงาน งานกิจกรรมพัฒนาเด็ก
ฝ่ายแผนกปฐมวัย(กลุ่มงานวิชาการ)
แผนงาน
จานวนเงิน
ลาดับ
รายการ
ตาม
ที่
บาท ส.ต.
มาตรฐาน
1. โครงการหนูน้อยสมองไว
- กิจกรรมรักการอ่าน
1
2,000 - กิจกรรมค่ายบูรณาการการจัดการเรียนรู้
1
3,000 - กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
1
15,000 - กิจกรรมทัศนศึกษา
1
30,000 รวมประมาณการค่าใช้จา่ ย
(ห้าหมื่นบาทถ้วน)
สรุปประเภทงบประมาณ
 ดาเนินการ 50,000 บาท

50,000

 งบลงทุน - บาท

ลงชื่อ..........................................................
(นางสาวชนิดา ณ นคร)
ผู้เสนองาน

ประเภท
งบประมาณ
ดาเนินการ
ดาเนินการ
ดาเนินการ
ดาเนินการ

-

 งบพัฒนา - บาท

ลงชื่อ..........................................................
(นางสาวชนิดา ณ นคร)
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายแผนกปฐมวัย

ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ............... ..........................................
( เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ์ )
ผู้อานวยการ
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แผนงานตามโครงสร้าง ฝ่ายแผนกปฐมวัย(กลุม่ งานวิชาการ)
แผนงานตามมาตรฐาน  แผนงานด้านคุณภาพผูเ้ รียน  แผนงานด้านการจัดการศึกษา
 แผนงานด้านสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
 แผนงานด้านอัตลักษณ์(จิตตาภิบาล)
 แผนงานด้านมาตรการส่งเสริม
ชื่อโครงการ
หนูน้อยสมองไว
ลักษณะโครงการ
 ประจา  ต่อเนื่อง  ใหม่
หน่วยงาน
งานกิจกรรมพัฒนาเด็ก
ผู้รับผิดชอบ
นางสาวชนิดา ณ นคร
ตอบสนอง
พันธกิจที่ 5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 กลยุทธ์ที่ 5
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา EDBA : มาตรฐานที่ 1,2,3,4 ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ หลัก 1.3, 1.4, 2.2,
3.3, 4.1, 4.2, 4,3, 4.4, 4.5 ร่วม 11.1 ประเด็นการพิจารณา/เกณฑ์ย่อยที่ 1.3.1, 1.4.1, 2.2.1,
2.2.2, 3.3.1, 3.3.2, 4.1.1, 4.1.2, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.5.1, 4.5.2
หลัก - ร่วม ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน : มาตรฐานที่ - ตัวบ่งชี้หลักที่ - ร่วม เกณฑ์ที่ 1. หลักการและเหตุผล
จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2542และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.
2554 และหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 เป็นการจัดการศึกษาให้เด็กมีทักษะในการคิด
การแก้ปัญหา มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ โดยจัดกิจกรรมทีห่ ลากหลาย บูรณาการผ่านการเล่น
และกิจกรรมที่เป็นประสบการณ์ตรงผ่านประสาทสัมผัสทัง้ ห้า ตัดสินใจเป็น แก้ปัญหาเป็น รักการเรียนรู้
รักการอ่าน มีทักษะกระบวนการคิด ก้าวทันโลก และมีทกั ษะสื่อสารที่เหมาะสมกับวัย
แผนกปฐมวัยจึงได้จัดทาโครงการหนูน้อยสมองไวขึ้น เพื่อให้เด็กได้มีจนิ ตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ รัก
การเรียนรู้ รักการอ่าน และได้รับประสบการณ์ตรงจากการลงมือปฏิบัติจริง มีทักษะการคิดการแก้ปญ
ั หา
สามารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้อย่างมีความสุข
2.วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้เด็กมีสุขนิสยั ในการดูแลสุขภาพของตน (1.3)
2.เพื่อให้เด็กมีความมัน่ ใจและกล้าแสดงออก (2.2)
3.เพื่อให้เด็กสามารถเล่นและทางานร่วมกับผู้อื่นได้ (3.3)
4.เพื่อสนับสนุนให้เด็กสนใจเรียนรู้สิ่ง รอบตัว ซักถามอย่างตั้งใจ และรักการเรียนรู้ (4.1)
5.เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีความคิดรวบยอดเกีย่ วกับสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้ (4.2)
6.เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีทักษะทางภาษาที่สมวัย (4.3)
7.เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (4.4)
8.เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีจนิ ตนาการและความคิดสร้างสรรค์ (4.5)
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3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
1. ครูระดับปฐมวัยจานวน 6 คน
2. เด็กปฐมวัยจานวน 200 คน
3.2 เชิงคุณภาพ
1.เด็กมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน
2.เด็กมีความมั่นใจและกล้าแสดงออก
3.เด็กสามารถเล่นและทางานร่วมกับผู้อื่นได้
4.เด็กสนใจเรียนรู้สิ่ง รอบตัว ซักถามอย่างตั้งใจ และรักการเรียนรู้
5.เด็กมีความคิดรวบยอดเกีย่ วกับสิ่งต่าง ๆที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้
6.เด็กมีทักษะทางภาษาที่สมวัย
7.เด็กมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
8.เด็กมีจนิ ตนาการและความคิดสร้างสรรค์
3.3 ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
1.เด็กร้อยละ 81 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน
2. เด็กร้อยละ 81 มีความมั่นใจและกล้าแสดงออก
3. เด็กร้อยละ 81 เล่นและทางานร่วมกับผู้อื่นได้
4.เด็กร้อยละ 81 สนใจเรียนรู้สิ่ง รอบตัวซักถามอย่างตั้งใจ และรักการเรียนรู้
5. เด็กร้อยละ 81 มีความคิดรวบยอดเกีย่ วกับสิ่งต่าง ๆที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้
6.เด็กร้อยละ 81 มีทักษะทางภาษาที่สมวัย
7.เด็กร้อยละ 81 มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
8.เด็กร้อยละ 81 มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
4. ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
กิจกรรมรักการอ่าน /กิจกรรมค่ายบูรณาการ /กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย และกิจกรรม
ทัศนศึกษา
กิจกรรม
1. ขั้นเตรียมการ
1.1 ประชุมชี้แจง
1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการ
2. ขั้นดาเนินการ/กิจกรรมที่จัด
2.1 ประชาสัมพันธ์
2.2 ดาเนินการตามกิจกรรม
- กิจกรรมรักการอ่าน
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- กิจกรรมค่ายบูรณาการการจัดการเรียนรู้
- กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
- กิจกรรมทัศนศึกษา
3. ขั้นติดตามและประเมินผล
1. แบบประเมินความพึงพอใจ
2. ใบงานกิจกรรม
3. ภาพถ่ายกิจกรรม

5. สถานที่ดาเนินงาน
6. ระยะเวลาในการดาเนินงาน
7. งบประมาณ

งบประมาณ
2559

รายรับ
- จากโรงเรียน
รวม
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมรักการอ่าน
รายจ่าย
- ค่าวัสดุ
- ค่าใช้สอย
- ค่าตอบแทน
- ค่าพาหนะ
- ค่าครุภัณฑ์
รวม
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มิถุนายน 2559 – กุมภาพันธ์ 2560

รายการ

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมค่ายบูรณาการ
รายจ่าย
- ค่าวัสดุ
- ค่าใช้สอย
- ค่าตอบแทน
- ค่าพาหนะ
- ค่าครุภัณฑ์

ส.ค. 59
พ.ย. 59
มิ.ย. 59

ประมาณการงบประมาณ
2560 2561
2562

50,000
50,000

53,100
53,100

56,300 59,900
56,300 59,900

1,500
500

1,550
550

1,600
600

1,650
650

2,000

2,100

2,200

2,300

2,500
300

2,600
350

2,700
400

2,800
450

200

250

300

350
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รวม
กิจกรรมที่ 3 บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
- ค่าวัสดุ
- ค่าใช้สอย
- ค่าตอบแทน
- ค่าพาหนะ
- ค่าครุภัณฑ์
รวม
กิจกรรมที่ 4 ทัศนศึกษา
- ค่าวัสดุ
- ค่าใช้สอย
- ค่าตอบแทน
- ค่าพาหนะ
- ค่าครุภัณฑ์
รวม

3,000

3,200

3,400

3,600

14,000
500

14,900
550

500

550

15,000

16,000

17,000 18,000

25,500

27,100

28,800 30,800

4,500

4,700

30,000

31,800

15,800 16,700
600
650
600

4,900

650

5,200

33,700 36,000

8. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล
1 .แบบประเมินความพึงพอใจ
2 .ใบงานกิจกรรม
3 .ภาพถ่ายกิจกรรม
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
สถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กที่มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัยครูผู้สอนระดับปฐมวัยจัดกิจกรรมที่ครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน เด็กมีสุขนิสยั ในการ
ดูแลสุขภาพของตน มีความมั่นใจและกล้าแสดงออก สามารถเล่นและทางานร่วมกับผู้อื่นได้
สนใจเรียนรู้สิ่ง รอบตัว ซักถามอย่างตั้งใจ และรักการเรียนรู้ มีความคิดรวบยอดเกีย่ วกับสิ่งต่าง ๆ
ที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้ มีทักษะทางภาษาที่สมวัย เกิดการเรียนรู้ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เด็กมีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
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10. ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข
…………………………………………………………………….…………………………………………
…………………..……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

ผู้เสนอโครงการ

ผู้พิจารณาโครงการ

……………………………………
(นางสาวชนิดา ณ นคร )

……………………………………
( นางสาวชนิดา ณ นคร)

ผู้อนุมัติโครงการ

……………………………………
(เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ์ )
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ลาดับที่ 8 แผนงานหน่วยงาน งานสวัสดิภาพผูเ้ รียน
แผนงานตามโครงสร้าง ฝ่ายแผนกปฐมวัย(กลุม่ งานกิจการนักเรียน)
แผนงานตามมาตรฐาน  แผนงานด้านคุณภาพผูเ้ รียน
 แผนงานด้านการจัดการศึกษา
 แผนงานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
 แผนงานด้านอัตลักษณ์ (จิตตาภิบาล)
 แผนงานด้านมาตรการส่งเสริม
ผู้รับผิดชอบ
นางสาวปิยะดา คล้อยเขษม
ตอบสนอง
พันธกิจที่ 4 ยุทธศาสตร์ท4ี่ กลยุทธ์ที่ 4
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา EDBA : มาตรฐานที่ 1ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ หลักที่1.1,1.2 ,1.4ร่วม ประเด็นการพิจารณา/เกณฑ์ย่อยที่หลัก1.1.1,1.2.1,1.2.2,1.4.1ร่วม ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน : มาตรฐานที่–ตัวบ่งชี้หลักที่ - ร่วม เกณฑ์ที่ระยะเวลา
วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย
กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)
วัตถุประสงค์
1. ขั้นวางแผน
1.เพื่อส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีน้าหนัก และ 1.1 แต่งตั้งกรรมการดาเนินงาน
มิ.ย.59
ส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน(1.1) 1.2 ประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน
2.เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีทักษะการเคลื่อน
1.3 ประชุมชี้แจงการดาเนินงานแก่ครู
ไหวตามวัย(1.2)
ผู้เกี่ยวข้อง
3.เพื่อปลูกฝังให้เด็กรู้จกั หลีกเลี่ยงต่อ
1.4 จัดทาเอกสารทีเ่ กี่ยวข้องกับการ
สภาวะที่เสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุภัยและ
ดาเนินงาน
สิ่งเสพติด(1.4 )
2. ขั้นดาเนินการ (ภาระงานประจา/ภาระ
เป้าหมายเชิงปริมาณ
งานร่วม/โครงการ)
1.โครงการที่เกี่ยวกับสุขภาพอนามัยเด็ก 2.1 ภาระงานประจา
ระดับปฐมวัยจานวน 1โครงการ
1.สถานศึกษามีมาตรการด้านความปลอดภัย
มิ.ย.59
2.ครูปฐมวัยจานวน 6 คน
และการป้องกันการบาดเจ็บในเด็กปฐมวัยที่มี
3.เด็กระดับปฐมวัยจานวน 200คน
คุณภาพ
2.เพื่อปลูกฝังให้เด็กปฐมวัยรักการออกกาลัง
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
กาย
1.เด็กระดับปฐมวัยทุกคน มีน้าหนัก
2.2 ภาระงานตามตบช.
ส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์
1. มีน้าหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์
2.เด็กระดับปฐมวัยทุกคนมีทักษะการ
มาตรฐาน(1.1)
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วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย
เคลื่อนไหวตามวัยเป็นไปตามเกณฑ์
3.เด็กระดับปฐมวัยทุกคนหลีกเลี่ยงต่อ
สภาวะที่เสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุ ภัยและสิ่ง
เสพติด

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
2. มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย(1.2)
3. หลีกเลี่ยงต่อสภาวะทีเ่ สี่ยงต่อ
โรค อุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพติด(1.4)

2.3 ภาระงานร่วม
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1.เด็กระดับปฐมวัยร้อยละ 90 มีน้าหนัก 2.4 โครงการสุขภาพดีมีสุข
และส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
(ต่อด้วยโครงการตามแผนพัฒนาฯ ถ้ามี)
2.เด็กระดับปฐมวัยร้อยละ 90มีทักษะการ
3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล
เคลื่อนไหวตามวัยเป็นไปตามเกณฑ์
3.เด็กปฐมวัยร้อยละ 90หลีกเลีย่ งต่อ
3.1 ติดตาม ตรวจสอบการดาเนินงานตาม
สภาวะที่เสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุ ภัยและสิ่ง แผน
เสพติด
3.2ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาเครื่องมือทีใ่ ช้ใน
การประเมินให้ดีขึ้น
เครื่องมือการติดตาม/ประเมินผล
3.3 ประเมินผลการดาเนินงานตามแผน
1.แบบประเมินโครงการสุขภาพดีมีสุข
2.แบบสรุปผลการดาเนินงานโครงการเด็ก 4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา
ดีมีคุณธรรม
4.1 สรุปผลการดาเนินงานตามแผนงาน/
3.แบบประเมินพัฒนาการร่างกายของ
โครงการ
เด็กปฐมวัย
4.2จัดทารายงานผลการดาเนินงานแก่
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
4.3 นาผลการประเมินมาปรับปรุง แก้ไขและ
พัฒนาในปีการศึกษาต่อไป
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แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่ายหน่วยงาน
6.8.8 แผนงานหน่วยงาน งานสวัสดิภาพผูเ้ รียน ฝ่ายแผนกปฐมวัย(กลุม่ งานกิจการนักเรียน)
แผนงาน
จานวนเงิน
ลาดับ
ประเภท
รายการ
ตาม
ที่
บาท ส.ต. งบประมาณ
มาตรฐาน
1. โครงการสุขภาพดีมีสุข
1
8,000 ดาเนินการ

รวมประมาณการค่าใช้จา่ ย
( แปดพันบาทถ้วน )
สรุปประเภทงบประมาณ
 ดาเนินการ 8,000 บาท

 งบลงทุน -

ลงชื่อ..................................................
(นางสาวปิยะดา คล้อยเขษม )
ผู้เสนองาน

8,000

บาท

 งบพัฒนา

-

-

บาท

ลงชื่อ..........................................................
(นางสาวชนิดา ณ นคร)
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายแผนกปฐมวัย

ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ....................... ..................................
(เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ)์
ผู้อานวยการ
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แผนงานตามโครงสร้าง
แผนงานตามมาตรฐาน

ฝ่ายแผนกปฐมวัย(กลุ่มงานกิจการนักเรียน)
แผนงานด้านคุณภาพผู้เรียน
 แผนงานด้านการจัดการศึกษา
 แผนงานด้านสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
 แผนงานด้านอัตลักษณ์(จิตตาภิบาล)
 แผนงานด้านมาตรการส่งเสริม
ชื่อโครงการ
สุขภาพดีมีสุข
ลักษณะโครงการ
ประจา
ต่อเนื่อง  ใหม่
หน่วยงาน
สวัสดิภาพผู้เรียน
ผู้รับผิดชอบ
นางสาวปิยะดา คล้อยเขษม
ตอบสนอง
พันธกิจที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 กลยุทธ์ที่ 4
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา EDBA มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ ทางตรง1.1, 1.2, 1.4ทางอ้อม
- ประเด็นการพิจารณา/เกณฑ์ย่อยที่ ทางตรง -ทางอ้อม ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน มาตรฐานที่ - ตัวบ่งชี้ - เกณฑ์ที่ 1. หลักการและเหตุผล
หลักสาคัญในการจัดการศึกษาให้กับเด็กปฐมวัย ครูต้องคานึงถึงความสนใจและความต้องการ
ของเด็ก เด็กจะเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข ต้องมีสุขภาพอนามัยที่ดี สมบูรณ์ แข็งแรง และมีสุขภาพจิตที่ดี
การมีสุขภาพดี สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ มีชีวิตอยู่ใ นสังคมอย่างเป็น สุข เป็น ความต้องการจาเป็ น
พื้นฐานของชีวิตที่ค นเราทุ ก คนสามารถแสวงหาได้ การที่เ รามีสุขภาพที่ดีได้นั้นเราต้องแสวงหามาด้วย
ตนเอง ไม่มีผู้ใดจะปฏิบัติแทนเราได้ ดังนั้นถ้าทุกคนมีนิสัยในการปฏิบัติตนให้เคยชินในการดูแลสุขภาพ
เช่น ออกกาลังกาย รับ ประทานอาหารที่มีประโยชน์ ทาจิตใจให้ร่าเริง มีความสัมพันธ์ในครอบครัวและ
สังคมอบอุ่นก็จะทาให้ชีวิตมีสุข
ดังนั้นทางแผนกอนุบาล จึงได้จัดทาโครงการสุขภาพดีมีสุข เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีความฉลาดทาง
สุขภาวะและสามารถดาเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข
2.วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เด็กมีน้าหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน (1.1)
2. เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย(1.2)
3. เพื่อให้เด็กรูจ้ ักหลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสีย่ งต่อโรคอุบัตเิ หตุภัยและสิ่งเสพติด (1.4)
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
1. โครงการที่เกี่ยวกับสุขภาพอนามัยเด็กระดับปฐมวัยจานวน1โครงการ
2. ครูปฐมวัยจานวน 6 คน
3. เด็กระดับปฐมวัยจานวน 200คน
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3.2 เชิงคุณภาพ
1. เด็กระดับปฐมวัยทุกคน มีน้าหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์
2. เด็กระดับปฐมวัยทุกคนมีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย
3. เด็กระดับปฐมวัยทุกคนหลีกเลี่ยงต่อสภาวะทีเ่ สี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุ ภัยและสิ่งเสพติด
3.3 ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. เด็กระดับปฐมวัยร้อยละ 90 มีน้าหนักและส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
2. เด็กระดับปฐมวัยร้อยละ 90 มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย
3. เด็กปฐมวัยร้อยละ 90 หลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุ ภัยและสิ่งเสพติด
4. ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
กิจกรรม
1. ขั้นเตรียมการ
1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการ
1.2 ประชุมชี้แจง
2. ขั้นดาเนินการ/กิจกรรมที่จดั
2.1 ประชาสัมพันธ์
2.2 ดาเนินการตามกิจกรรม
- วันจันทร์ , วันอังคาร กิจกรรมเต้นประกอบ
เพลง
- วันพุธ กิจกรรม โยคะ
- วันศุกร์ กิจกรรม กายบริหารประกอบเพลง
3. ขั้นติดตามและประเมินผล
3.1 แบบบันทึกข้อมูลน้าหนัก ส่วนสูง
3.2 แบบบันทึกพัฒนาการทั้ง4ด้าน
3.3 ภาพถ่ายกิจกรรม

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

มิ.ย. 59

นางสาวปิยะดา คล้อยเขษม

มิ.ย. 59
มิ.ย. 59

มี.ค. 60

5. สถานที่ดาเนินงาน โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
6. ระยะเวลาในการดาเนินงาน มิถนุ ายน 2559 – มีนาคม 2560
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7. งบประมาณ
งบประมาณ
2559

รายการ
รายรับ
- จากโรงเรียน
- อื่น ๆ
รวม
รายจ่าย
- ค่าวัสดุ
- ค่าใช้สอย
- ค่าตอบแทน
- ค่าพาหนะ
- ค่าครุภัณฑ์

ประมาณการงบประมาณ
2560 2561
2562

8,000

8,600

9,300 10,000

8,000

8,600

9,300 10,000

1,200
300
500
6,000
8,000

1,300
400
600
6,300
8,600

1,400 1,500
500
600
700
800
6,700 7,100
9,300 10,000

รวม
8. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล
1. แบบบันทึกข้อมูลน้าหนัก ส่วนสูงของเด็ก
2. สมุดรายงานประจาตัวนักเรียน
3. ภาพถ่ายกิจกรรม
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. เด็กระดับปฐมวัย มีน้าหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
2. เด็กระดับปฐมวัยมีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย
3. เด็กระดับปฐมวัย มีสุข นิสัยที่ดใี นการดูแลสุขภาพของตนรู้จักหลีกเลี่ยงต่อสภาวะทีเ่ สี่ยงต่อโรค
อุบัติเหตุภัยและสิง่ เสพติด
10. ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข
..........................................................................................................................................................
ผู้เสนอโครงการ
ผู้พิจารณาโครงการ
……………………………………
( นางสาวปิยะดา คล้อยเขษม )

……………………………………
( นางสาวชนิดา ณ นคร )
ผู้อนุมัติโครงการ

……………………………………

(เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ)์
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ลาดับที่ 9 แผนงานหน่วยงานพัฒนาความสัมพันธ์กับชุมชนและผู้ปกครอง
แผนงานตามโครงสร้าง ฝ่ายแผนกปฐมวัย(กลุม่ งานกิจการนักเรียน)
แผนงานตามมาตรฐาน  แผนงานด้านคุณภาพผู้เรียน
 แผนงานด้านการจัดการศึกษา
 แผนงานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ด้านอัตลักษณ์ (จิตตาภิบาล)
 แผนงานด้านมาตรการส่งเสริม
ผู้รับผิดชอบ
นางสาวพีรดา ชัยวราสวัสดิ์
ตอบสนอง
พันธกิจที่ 5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 กลยุทธ์ที่ 5
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา EDBA : มาตรฐานที่ 6 , 7 ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ หลัก 6.7 7.4 9.2
ร่วม 9 ประเด็นการพิจารณา/เกณฑ์ย่อยที่ หลัก 9.2 ( มี 1- 4 ข้อ)
ร่วม 9.2
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน : มาตรฐานที่ - ตัวบ่งชี้หลักที่ – ร่วม เกณฑ์ที่ ระยะเวลา
วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย
กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)
วัตถุประสงค์
1. ขั้นวางแผน
1. เพื่อให้เด็ก ผู้ปกครอง และชุมชนพึง
1.1 สารวจข้อมูลย้อนหลัง
พ.ค.59
พอใจผลการบริหาร หลักการจัดการศึกษา 1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนิน
ปฐมวัย (6.7 )
1.3 ประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน
2. เพื่อส่งเสริมให้มีการสร้างการมีส่วนร่วม 1.3 ประชุมชี้แจงการดาเนินงานแก่ผทู้ ี่
และแสวงหาความร่วมมือกับผู้ปกครอง
เกี่ยวข้อง
ชุมชนและท้องถิ่น (7.4 )
1.4 จัดทาเอกสารและศึกษาสภาพปัญหา
3.เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษามีการแลก
เปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายในสถานศึกษา
ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชนและ
องค์กรที่เกี่ยวข้อง(9.2)

เป้าหมายเชิงปริมาณ
1. เพื่อให้รู้สภาพ ชุมชนและผู้ปกครอง
2. .เพื่อให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วม
3. เพื่อให้มีผู้ปกครองเครือข่าย
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วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1.มีความเข้าใจสภาพ ชุมชนและผู้ปก
ครองในการดาเนินงานเพื่อพัฒนางาน
2.ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดทาแหล่ง
เรียนรู้
3.มีผู้ปกครองเครือข่าย
4.ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและผู้ปกครอง
5.ครูมีส่วนร่วมในการแสวงหาความร่วม
มือกับผู้ปกครองชุมชน และท้องถิ่น
6.ครูจัดสิ่งแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้ได้
ตลอดเวลา

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ครูเข้าใจสภาพ ชุมชนและผู้ปกครอง
คิดเป็น ร้อยละ 91
2.ผู้ปกครองให้ความร่วมมือในการจัดทา
แหล่งเรียนรู้ คิดเป็นร้อยละ 91
3.ผู้ปกครองให้ความร่วมมือในการเป็นผู้
ปกครองเครือข่าย คิดเป็น ร้อยละ 91
4.ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและผู้ปกครอง
คิดเป็น ร้อยละ 91
5.ครู ผู้ปกครอง ชุมชน และท้องถิ่นมีส่วน
ร่วมในการจัดแหล่งเรียนรู้ คิดเป็น ร้อยละ
91
6. ครูจัดสิ่งแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้
ตลอดเวลา คิดเป็น ร้อยละ 91

เครื่องมือการติดตาม/ประเมินผล
แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
2.2 ภาระงานตาม ตบช.
1. เด็ก ผูป้ กครอง และชุมชนพึงพอใจ
ผลการบริหารหลักการจัดการศึกษา
ปฐมวัย(6.7)
2. มีการสร้างการมีส่วนร่วมและแสวงหา
ความร่วมมือกับผู้ปกครองชุมชน
และท้องถิ่น(7.4)
2.3 ภาระงานร่วม
1.มีการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายใน
สถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับ
ครอบครัว ชุมชน และองค์กรทีเ่ กี่ยวข้อง(9.2)
2.4 โครงการ
(ต่อด้วยโครงการตามแผนพัฒนาฯ ถ้ามี)
3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล
3.1 1.ประชุมคณะกรรมการผูร้ ับผิดชอบเพื่อ
การประเมินผล
3.2ปรับปรุงแก้ไข การดาเนินงานทีย่ ัง
ไม่สมบูรณ์ ให้ดีขนึ้
3.3 ประเมินผลการดาเนินงานตามแผน
3.4 สังเกตผลหลังการทากิจกรรม
3.5สัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแสดง
ความคิดเห็นอีกครั้ง
4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา
4.1 สรุปผลการดาเนินงานตามแผนงาน/
โครงการ
4.2 จัดทารายงานผลการดาเนินงานแก่

ต,ค.59

มี.ค.60
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วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย
1. แบบประเมินผลกิจกรรม
2. แบบสอบถาม
3. แบบสรุปผลการดาเนินงาน
4. ภาพถ่ายกิจกรรม

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
4.3 นาผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไขและ
พัฒนาในปีการศึกษาต่อไป

โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
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แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่ายหน่วยงาน
6.8.9 แผนงานหน่วยงาน งานพัฒนาความสัมพันธ์กับชุมชนและผู้ปกครอง ฝ่ายแผนกปฐมวัย(กลุ่มงานกิจการนักเรียน)

ลาดับ
ที่
1.

รายการ
งานพัฒนาความสัมพันธ์กับชุมชนผู้ปกครอง

แผนงาน
ตาม
มาตรฐาน
3

รวมประมาณการค่าใช้จา่ ย
(หนึ่งพันบาทถ้วน )
สรุปประเภทงบประมาณ
ดาเนินการ 1,000 บาท

จานวนเงิน

ประเภท
ส.ต. งบประมาณ

บาท
1,000

-

1,000

-

ดาเนินการ

งบลงทุน.................. บาท  งบพัฒนา …………บาท

ลงชื่อ..........................................................
(นางสาวพีรดา ชัยวราสวัสดิ์ )
ผู้เสนองาน

ลงชื่อ.......................................................
( นางสาวชนิดา ณนคร )
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายแผนกปฐมวัย

ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ.........................................................
(เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ)์
ผู้อานวยการ

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559
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แบบแสดงประมาณค่าใช้จ่าย งาน/กิจกรรม
7.8.9.1 งาน/กิจกรรม
พัฒนาความสัมพันธ์กับชุมชนผู้ปกครอง
แผนงานตามมาตรฐานที่ 1  2 3  4  5 
แผนงานหน่วยงาน งานพัฒนาความสัมพันธ์กบั ชุมชนและผู้ปกครอง
ฝ่ายแผนกปฐมวัย(กลุ่มงานกิจการนักเรียน)
ประมาณการงบประมาณ
งบประมาณ
รายการ
ปี 2559
2560
2561
2562
รายรับ
1.จากโรงเรียน
1,000
1,200
1,400
1,600
2.อื่น ๆ
รวม
1,000
1,200
1,400
1,600
รายจ่าย
1.ค่าวัสดุ
- เอกสาร
800
900
1,000
1,100
2.ค่าใช้สอย
- เข้าเล่มเอกสาร
200
300
400
500
3.ค่าตอบแทน
4.ค่าพาหนะ
5.ค่าครุภัณฑ์
รวม
1,000
1,200
1,500
1,600
ลงชื่อ..........................................................
(นางสาวพีรดา ชัยวราสวัสดิ์)
ผู้เสนองาน

ลงชื่อ.............................................
( นางสาวชนิดา ณ นคร )
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายแผนกปฐมวัย

ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ...................... ...................................
(เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ)์
ผู้อานวยการ

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559
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ลาดับที่ 10 แผนงานหน่วยงาน งานบริหารทั่วไป
แผนงานตามโครงสร้าง ฝ่ายแผนกปฐมวัย(กลุม่ งานงานบริหารทั่วไป)
แผนงานตามมาตรฐาน  แผนงานด้านคุณภาพผูเ้ รียน
 แผนงานด้านการจัดการศึกษา
 แผนงานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
 แผนงานด้านอัตลักษณ์ (จิตตาภิบาล)
 แผนงานด้านมาตรการส่งเสริม
ผู้รับผิดชอบ
นางสาวปัทมกร รัตนกสิกร
ตอบสนอง
พันธกิจที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 กลยุทธ์ที่ 2
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา EDBA : มาตรฐานที่ 6,10 ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ หลักที่
6.1,6.2,6.3,6.4,6.5,6.6,10.1,10.2,10.2ก.,10.2ข. ร่วม - ประเด็นการพิจารณา/เกณฑ์ย่อยที่หลัก
6.4.1,6.4.2,6.4.3,6.4.4,6.4.5,10.2.1,10.2.2,10.2.3,10.2.4,10.2.5 ร่วม
10.1,10.2.1,10.2.2,10.2.3,10.2.4,10.2.5
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน : มาตรฐานที่ – ตัวบ่งชี้หลักที่ – ร่วม เกณฑ์ที่ระยะเวลา
วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย
กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)
วัตถุประสงค์
1. ขั้นวางแผน
1. เพื่อให้ผู้บริหารเข้าใจปรัชญาและ
1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการ
เม.ย.59
หลักการจัดการศึกษาปฐมวัย( 6.1)
1.2 จัดประชุมชี้แจง
2.เพื่อให้ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นา
1.3 ศึกษาข้อมูลทีจ่ ะใช้ในการดาเนินการ
และความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาเด็ก
1.4 จัดเตรียมเอกสารข้อมูลการดาเนินงาน
ปฐมวัย( 6.2 )
3.เพื่อให้ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมี 2. ขั้นดาเนินการ (ภาระงานประจา/ภาระ
ส่วนร่วมและใช้ข้อมูลการประเมินผลหรือ งานร่วม/โครงการ)
การวิจัย เป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและ
2.1 ภาระงานประจา
การจัดการ(6.3)
1. โรงเรียนมีแผนพัฒนาการศึกษา
พ.ย. 59
4.เพื่อให้ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการ
ปฐมวัยที่สอดคล้องกับปรัชญาการศึกษา
การศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่กาหนด วิสัยทัศน์และนโยบายของโรงเรียน
ไว้ใน แผนปฏิบัติการ (6.4)
2. โรงเรียนมีเอกลักษณ์ จุดเด่นและ
ตลอดปีการศึกษา
5. เพื่อให้ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนา
มีมาตรการส่งเสริมเพื่อนาสู่การปฏิบัติและ
ศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ (6.5) กากับติดตาม ให้มกี ารจัดทารายงานประจาปี
6. เพื่อให้ผู้บริหารสามารถให้คาแนะนา
3. โรงเรียนมีแผนการบริหารงานแผนก
คาปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัด อนุบาลตามแผนพัฒนาฯโรงเรียนและ
แผนปฏิบัติการประจาปี 2559
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วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

การศึกษาปฐมวัยเต็มศักยภายและ
เต็มเวลา ( 6.6 )
7. เพื่อให้มีการจัดโครงการ กิจกรรม
พัฒนาเด็กให้บรรลุตามเป้าหมายปรัชญา
วิสัยทัศน์ และจุดเน้นการจักการศึกษา
ปฐมวัยของสถานศึกษา ( 10.1 )
8.เพื่อผลการดาเนินงานบรรลุตาม
เป้าหมาย (10.2 )

มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน
4. โรงเรียนนาผล การปฏิบัติงานทุก
โครงการ/งาน/กิจกรรมรายงานผลการปฏิบัติ
โดยมีการรวบรวมข้อมูลสถิติให้เป็นปัจจุบัน
เพื่อนาไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา และ
แก้ไขปัญหา
5. ส่งเสริมผลงานของโรงเรียนให้ได้รับการ
เผยแพร่เป็นวารสารเอกสาร ป้ายนิเทศ
Web site ของโรงเรียนนักเรียน ครู
เป้าหมายเชิงปริมาณ
ผู้ปกครองและชุมชนได้รับข้อมูลข่าวสารจาก
1.ครูปฐมวัยจานวน 6 คน
ทางโรงเรียนอย่างเป็นปัจจุบนั
2.จานวน 6 ห้องเรียน
6.โรงเรียนมีคณะกรรมการบริหารจัด
3. แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
การศึกษาในส่วนงานอนุบาล
ระดับปฐมวัยจานวน 6 เล่ม
7. ส่งเสริมให้โรงเรียนมีการดาเนินงานตา
4. สารนิทัศน์
ตามโครงการ/งาน/กิจกรรมที่คล่องตัว
8. ส่งเสริมให้โรงเรียนมีระบบการใช้วัสดุ
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
อุปกรณ์ทนั ต่อการใช้งาน
1. ผู้บริหารเข้าใจปรัชญาและหลักการ
2.2 ภาระงานตาม ตบช.
จัดการศึกษาปฐมวัย
1. ผู้บริหารเข้าใจปรัชญาและหลักการ
2.ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นา
จัดการศึกษาปฐมวัย(6.1)
และความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาเด็ก
2. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นา
ปฐมวัย
และความคิดริเริ่มทีเ่ น้นการพัฒนา
3.ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมี
เด็กปฐมวัย(6.2)
ส่วนร่วมและใช้ข้อมูลการประเมินผลหรือ
3. ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบ
การวิจัย เป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและ มีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลการประเมินผลหรือ
การจัดการ
การวิจัย เป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและ
4.ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการ
การจัดการ(6.3)
การศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่กาหนด
4. ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการ
ไว้ใน แผนปฏิบัติการ
การศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่กาหนดไว้
5. ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนา
ใน แผนปฏิบัตกิ าร(6.4)
ศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ
5.ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
แผนปฏิบัติการประจาปี 2559
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วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย
6. ผู้บริหารสามารถให้คาแนะนา
คาปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัด
การศึกษาปฐมวัยเต็มศักยภาพและ
เต็มเวลา
7. ครูมีการจัดโครงการ กิจกรรม
พัฒนาเด็กให้บรรลุตามเป้าหมายปรัชญา
วิสัยทัศน์ และจุดเน้นการจักการศึกษา
ปฐมวัยของสถานศึกษา
8.สถานศึกษามีผลการดาเนินงานบรรลุ
ตามเป้าหมาย

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
บุคลากรให้มีประสิทธิภาพ(6.5)
6. ผู้บริหารให้คาแนะนา คาปรึกษาทาง
วิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษาปฐมวัย
เต็มศักยภาพและเต็มเวลา(6.6)
7. จัดโครงการ กิจกรรม พัฒนาเด็ก
ให้บรรลุตามเป้าหมายปรัชญา
วิสัยทัศน์ และ จุดเน้นการจักการศึกษา
ปฐมวัยของสถานศึกษา(10.1)
8. ผลการดาเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย
(10.2)

2.3 ภาระงานร่วม
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
2.4 โครงการ
1. ร้อยละ 89 ของผู้บริหารเข้าใจปรัชญา 1. โครงการ ร่วมปลูกจิตสานึกธรรมาภิบาล
และหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย
1)กิจกรรมเสริมสร้างมาตรฐานคุณธรรม
2. ร้อยละ 89 ของผู้บริหารมีวิสัยทัศน์
จริยธรรมให้แก่บุคลากรได้มีจิตสานึก
ภาวะผู้นาและความคิดริเริ่มที่เน้นการ
ธรรมมาภิบาล
พัฒนาเด็กปฐมวัย
(ต่อด้วยโครงการตามแผนพัฒนา)
3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล
3.ร้อยละ 89 ของผู้บริหารใช้หลักการ
บริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลการ
3.1 ตรวจสอบ ติดตามการดาเนินงานตาม
ประเมินผลหรือการทาวิจัยเป็นฐานคิดทั้ง แผน
ด้านวิชาการและการจัดการ
3.2 ปรับปรุง แก้ไข การดาเนินงานที่ยังไม่
4.ร้อยละ 89 ของผู้บริหารสามารถบริหาร สมบูรณ์
จัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่ 3.3 ประเมินผลการจัดทาแผนปฏิบัตกิ าร
กาหนดไว้ในแผยปฎิบัติการ
3.4 ประเมินผลโครงการ
4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา
5. ร้อยละ 89 ของผู้บริหารส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มี
4.1 สรุปผลการจัดทาแผนปฏิบัตกิ าร
ประสิทธิภาพ
4.2 จัดทารายงานผลการดาเนินงาน
6. ร้อยละ 89 ของผู้บริหารสามารถให้
4.3 นาผลการประเมินมาปรับปรุงและ
คาแนะนาคาปรึกษาทางวิชาการและเอา พัฒนาใน ปีการศึกษาต่อไป
แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

หลังจากที่
กิจกรรม
โครงการ
ดาเนินการ
เสร็จสิ้น
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กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)

ใจใส่การจัดการศึกษาปฐมวัยเต็ม
ศักยภาพและเต็มเวลา
7. ร้อยละ89 ของครูมีการจัดโครงการ
กิจกรรมพัฒนาเด็กให้บรรลุตามเป้าหมาย
ปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้นการจัก
การศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา
8. ร้อยละ 89 ของสถานศึกษามีผลการ
ดาเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย

เครื่องมือการติดตาม/ประเมินผล
1.แบบสารวจ วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆในส่วน
ของงานอนุบาล
2.แบบประเมินกากับติดตาม
3.เอกสารรายงาน
4.บันทึกการประชุมคณะกรรมการบริหาร
จัดการศึกษา

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559
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แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่ายหน่วยงาน
6.8.10 แผนงานหน่วยงาน งานบริหารทั่วไป ฝ่ายแผนกปฐมวัย(กลุม่ งานงานบริหารทั่วไป)
แผนงาน
จานวนเงิน
ลาดับ
ประเภท
รายการ
ตาม
ที่
บาท ส.ต. งบประมาณ
มาตรฐาน
1. งานจัดทาแผนปฏิบัตกิ ารแผนกปฐมวัย
2
3,200 ดาเนินการ

รวมประมาณการค่าใช้จา่ ย
( สามพันสองร้อยบาทถ้วน)
สรุปประเภทงบประมาณ
 ดาเนินการ 3,200 บาท

3,200

 งบลงทุน..................บาท

ลงชื่อ.............................................
(นางสาวปัทมกร รัตนกสิกร)
ผู้เสนองาน

-

 งบพัฒนา..................บาท

ลงชื่อ.............................................
( นางสาวชนิดา ณ นคร )
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายแผนกปฐมวัย

ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ................... ......................................
( เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ)์
ผู้อานวยการ

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559
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แบบแสดงประมาณค่าใช้จ่ายงาน/กิจกรรม
7.8.10.1 งาน/กิจกรรม จัดทาแผนปฏิบัตกิ ารแผนกปฐมวัย
แผนงานตามมาตรฐานที่ 1 234 56 
แผนงานหน่วยงาน แผนงานบริหารทั่วไป ฝ่ายแผนกปฐมวัย(กลุม่ งานงานบริหารทั่วไป)
ประมาณการงบประมาณ
งบประมาณ
รายการ
ปี 2559
2560
2561
2562
รายรับ
1.จากโรงเรียน
3,200
3,400
3,600
3,800
2.อื่น ๆ
รวม
3,200
3,400
3,600
3,800
รายจ่าย
1.ค่าวัสดุ
- ค่ากระดาษ
1,200
1,300
1,400
1,500
2.ค่าใช้สอย
- ค่าเข้าเล่มเอกสาร
2,000
2,100
2,200
2,300
3.ค่าตอบแทน
4.ค่าพาหนะ
5.ค่าครุภัณฑ์
รวม
3,200
3,400
3,600
3,800
ลงชื่อ..........................................................
( นางสาวปัทมกร รัตนกสิกร )
ผู้เสนองาน

ลงชื่อ...........................................................
( นางสาวชนิดา ณ นคร )
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายแผนกปฐมวัย

ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ.......................... ...............................
( เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ)์
ผู้อานวยการ
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ลาดับที่ 11 แผนงานหน่วยงาน งานพัฒนาบุคลากร
แผนงานตามโครงสร้าง
ฝ่ายแผนกปฐมวัย(กลุม่ งานบุคคล)
แผนงานตามมาตรฐาน
 แผนงานด้านคุณภาพผูเ้ รียน
แผนงานด้านการจัดการศึกษา
 แผนงานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
 แผนงานด้านอัตลักษณ์ (จิตตาภิบาล)
 แผนงานด้านมาตรการส่งเสริม
ผู้รับผิดชอบ
นางสาวบุษกร เละประยูร
ตอบสนอง
พันธกิจที่ 6 ยุทธศาสตร์ที 6
กลยุทธ์ที่ 6
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา EDBA : มาตรฐานที่ 5 ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ หลักที่ 5.3,5.8,5.9,5.10 ร่วม
.........ประเด็นการพิจารณา/เกณฑ์ย่อยที่ หลัก..................ร่วม..........................
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน : มาตรฐานที่...........ตัวบ่งชี้หลักที่............ร่วม
............................. เกณฑ์ที่.......................................................................................................
ระยะเวลา
วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย
กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)
วัตถุประสงค์
1. ขั้นวางแผน
1.เพื่อส่งเสริมให้ครูบริหารจัดการชั้นเรียนที่ 1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
พ.ค.59
สร้างวินัยเชิงบวก(5.3)
1.2 ประชุมวางแผนการดาเนินงาน
พ.ค.59
2.เพื่อส่งเสริมให้ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกบั
1.3 ประชุมชี้แจงขั้นตอนการดาเนินงานกับผู้
มิ.ย.59
เด็กและผู้ปกครอง(5.8)
ที่เกีย่ วข้อง
3.เพื่อส่งเสริมครูมีวุฒิและความรู้ความ
1.4 จัดทาเอกสารทีเ่ กี่ยวข้องกับการ
สามารถในด้านการศึกษาปฐมวัย(5.9)
ดาเนินงาน
4.เพื่อส่งเสริมครูจัดทาสารนิทัศน์และนา
นามาไตร่ตรอง เพื่อใช้ประโยชน์ในการ
2. ขั้นดาเนินการ (ภาระงานประจา/ภาระ ตลอดปีการศึกษา
พัฒนาเด็ก(5.10)
งานร่วม/โครงการ)
2.1 ภาระงานประจา
เป้าหมายเชิงปริมาณ
1.เพื่อส่งเสริมให้ครูได้รับการอบรบ ศึกษา
1.ครูระดับปฐมวัยจานวน 6 คน
ดูงานเสริมสร้างความรู้และพัฒนาทักษะใน
2.ผู้บริหารจานวน 6 คน
การจัดประสบการณ์ครบตามเกณฑ์
มาตรฐานวิชาชีพครูของครูมาพัฒนาครู
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
2.เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารนาผลการปฏิบัติงาน
1.ครูระดับปฐมวัยมีการบริหารจัดการชัน้
ของครูมาพัฒนาครู
เรียนที่สร้างวินัยเชิงบวก
3.เพื่อส่งเสริมให้ครูมีขวัญและกาลังใจ
แผนปฏิบัติการประจาปี 2559
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วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย
2.ครูระดับปฐมวัยมีปฏิสัมพันธ์ทดี่ ีกับเด็ก
และผู้ปกครองอย่างมีประสิทธิผล
3.ครูระดับปฐมวัยมีวุฒิและความรู้ความ
สามารถในด้านการศึกษาปฐมวัยอย่างมี
ประสิทธิภาพ
4.ครูระดับปฐมวัยจัดทาสารนิทัศน์และนา
นามาไตร่ตรอง เพื่อใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาเด็กอย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1.ครูระดับปฐมวัยร้อยละ 90 มีการบริหาร
จัดการชัน้ เรียนที่สร้างวินัยเชิงบวก
2.ครูระดับปฐมวัยร้อยละ 90 มีปฏิสัมพันธ์
ที่ดีกับเด็กและผูป้ กครอง
3.ครูระดับปฐมวัยร้อยละ93มีวุฒิและ
ความรู้ความสามารถในด้านการศึกษา
ปฐมวัย
4.ครูปฐมวัยร้อยละ 93จัดทาสารนิทัศน์
และนามาไตร่ตรอง เพื่อใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาเด็ก
เครื่องมือการติดตาม/ประเมินผล
1. แบบสรุปการพัฒนาตนเอง
ในการอบรมสัมมนา
2. แบบประเมินการประเมินตนเอง
3.ภาพถ่าย
4.วุฒิบัตร

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
4.เพื่อส่งเสริมให้ครูสร้างสรรค์ผลงานออกเผย
เผยแพร่สู่ชมุ ชน
2.2 ภาระงานตามตบช.
1. ส่งเสริมให้ครูบริหารจัดการชั้นเรียน
ที่สร้างวินัยเชิงบวก(5.3)
2. ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก และ
ผู้ปกครอง(5.8)
3. ครูมีวุฒิและความรู้ความสามารถ
ในด้านการศึกษาปฐมวัย(5.9)
4. ครูจัดทาสารนิทัศน์และนามา ไตร่ตรอง
เพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเด็ก(5.10)
2.3 ภาระงานร่วม
2.4 โครงการ
1.โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครู
และบุคลากร
3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล
3.1 ติดตาม ตรวจสอบการดาเนินงานตาม
แผน
3.2ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาเครื่องมือทีใ่ ช้ใน
การประเมินให้ดีขึ้น
3.3 ประเมินผลการดาเนินงานตามแผน

ภาคเรียนละ1ครั้ง
ตลอดปีการศึกษา

4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา
4.1 สรุปผลการดาเนินงานตามแผนงาน/
โครงการ
4.2จัดทารายงานผลการดาเนินงานแก่
หน่วยงานที่รับผิดชอบ

มี.ค.60
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วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
4.3 นาผลการประเมินมาปรับปรุง แก้ไขและ
พัฒนาในปีการศึกษาต่อไป
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แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่ายหน่วยงาน
6.8.11 แผนงานหน่วยงาน งานพัฒนาบุคลากร ฝ่ายแผนกปฐมวัย(กลุ่มงานบุคคล)
แผนงาน
จานวนเงิน
ลาดับ
ประเภท
รายการ
ตาม
ที่
บาท ส.ต. งบประมาณ
มาตรฐาน
1.
พัฒนาบุคลากร
2
1, 500 ดาเนินการ
2. -โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูและ
บุคลากร(ร่วมกับพื้นฐาน)

1,500

รวมประมาณการค่าใช้จา่ ย
(หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน )
สรุปประเภทงบประมาณ
งบดาเนินการ 1,500 บาท  งบลงทุน..................บาท

ลงชื่อ..........................................................
(นางสาวบุษกร เละประยูร)
ผู้เสนองาน

-

 งบพัฒนา..................บาท

ลงชื่อ..........................................................
(นางสาวชนิดา ณ นคร )
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายแผนกปฐมวัย

ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ................ .........................................
(เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ)์
ผู้อานวยการ
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แบบแสดงประมาณค่าใช้จ่ายงาน/กิจกรรม
7.8.11.1 งาน/กิจกรรม พัฒนาบุคลากร
แผนงานตามมาตรฐานที่ 1 234 5
แผนงานหน่วยงาน งานพัฒนาบุคลากร ฝ่ายแผนกปฐมวัย(กลุม่ งานบุคคล)
ประมาณการงบประมาณ
งบประมาณ
รายการ
ปี 2559
2560
2561
2562
รายรับ
1.จากสถานศึกษา
1,500
1,600
1,700
1,800
2. อื่นๆ
รวม
1,500
1,600
1,700
1,800
รายจ่าย
1.ค่าวัสดุ
ค่ากระดาษ/น้าหมึก
800
900
900
950
2.ค่าใช้สอย
ค่ากระดาษ A4
300
300
350
350
ค่าถ่ายเอกสาร
200
200
200
200
ค่าเข้าเล่มเอกสาร
200
200
250
250
3.ค่าตอบแทน
4.ค่าพาหนะ
5.ค่าครุภัณฑ์
รวม
1,500
1,600
1,700
1,800
ลงชื่อ..........................................................
(นางสาวบุษกร เละประยูร)
ผู้เสนองาน

ลงชื่อ..........................................................
(นางสาวชนิดา ณ นคร )
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายแผนกปฐมวัย

ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ........................ .................................
(เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ)์
ผู้อานวยการ
แผนปฏิบัติการประจาปี 2559
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ลาดับที่ 12 แผนงานหน่วยงาน งานจัดบรรยากาศส่งเสริมการเรียนการสอน
แผนงานตามโครงสร้าง
ฝ่ายแผนกปฐมวัย(กลุ่มงานบริการ)
แผนงานตามมาตรฐาน
แผนงานด้านคุณภาพผู้เรียน
 แผนงานด้านการจัดการศึกษา
แผนงานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
 แผนงานด้านอัตลักษณ์ (จิตตาภิบาล)
 แผนงานด้านมาตรการส่งเสริม
ผู้รับผิดชอบ
นางสาวปิยะดา คล้อยเขษม
ตอบสนอง
พันธกิจที่ 5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 กลยุทธ์ที่ 5
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา EDBA : มาตรฐานที5่ ,7, 9 ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ หลักที่5.7, 7.5, 9.1
ร่วม -ประเด็นการพิจารณา/เกณฑ์ย่อยที่หลัก5.7,7.5.1-7.5.25,9.1 ร่วม ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน : มาตรฐานที่–ตัวบ่งชี้หลักที-่ ร่วม เกณฑ์ที่ระยะเวลา
วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย
กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)
วัตถุประสงค์
1. ขั้นวางแผน
1.เพื่อส่งเสริมให้ครูจัดสิง่ แวดล้อมให้เกิด 1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการ
เม.ย.59
การเรียนรู้ได้ตลอดเวลา (5.7)
1.2 จัดประชุมชี้แจง
2.เพื่อให้สถานศึกษาจัดสิ่งอานวยความ
1.3 ศึกษาข้อมูลทีจ่ ะใช้ในการดาเนินการ
สะดวกในการพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน
1.4 จัดเตรียมเอกสารข้อมูลการดาเนินงาน
(7.5)
3.เพื่อสนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นแหล่ง 2. ขั้นดาเนินการ (ภาระงานประจา/ภาระ
เรียนรูใ้ นการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและ งานร่วม/โครงการ)
บุคลากรในสถานศึกษา (9.1)
2.1 ภาระงานประจา
1.เพื่อส่งเสริมบรรยากาศการเรียนการสอนที่
เป้าหมายเชิงปริมาณ
สร้างเสริมให้เด็กเรียนรู้ทากิจกรรมได้เต็ม
1.ครูระดับปฐมวัยจานวน 6 คน
ศักยภาพและความแตกต่างของเด็กและ
2.ผู้ปกครองจานวน 10 คน มีส่วนร่วมใน บุคคล
พ.ค.59
การจัดแหล่งเรียนรู้ให้แก่เด็กปฐมวัย
2.เพื่อให้ครูมีความสะดวกในการใช้แหล่ง
3.เด็กปฐมวัยจานวน 200 คน ทากิจกรรม เรียนรูใ้ นชุมชนรวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิน่
ตาม
3.เพื่อให้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนได้รบั การ
4.สภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน 6 ห้อง ปรับปรุงและพัฒนา
5.แหล่งเรียนรู้ภายนอกห้องเรียน
4.เพื่อให้ผู้ปกครองเด็กมีส่วนร่วมในการจัด
บรรยากาศการเรียนรู้
แผนปฏิบัติการประจาปี 2559
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วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

2.2 ภาระงานตามตบช.
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1. ครูจัดสิ่งแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้
1.ครูจัดสิ่งแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้ได้
ได้ตลอดเวลา(5.7)
ตลอดเวลา
2. จัดสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อพัฒนา
2.ผู้ปกครองเด็กระดับปฐมวัยมีส่วนร่วมใน เด็กอย่างรอบด้าน(7.5)
การจัดการเรียนรูท้ ี่มีประสิทธิภาพให้แก่
3. เป็นแหล่งเรียนรูเ้ พื่อพัฒนาการเรียนรู้
เด็ก
ของเด็กและบุคลากรในสถานศึกษา(9.1)
3.เด็กระดับปฐมวัยมีประสิทธิภาพในการ
ทากิจกรรมตามศักยภาพและความ
2.3 ภาระงานร่วม
แตกต่างของเด็ก
2.4 โครงการ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
(ต่อด้วยโครงการตามแผนพัฒนาฯ ถ้ามี)
1.ร้อยละ 90 ของครูจัดสิ่งแวดล้อมให้เกิด
การเรียนรู้ได้ตลอดเวลา
2.ผู้ปกครองร้อยละ 90 มีส่วนร่วมในการ 3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล
จัดการเรียนรู้
3.1 ติดตาม ตรวจสอบการดาเนินงาน
3.ร้อยละ 90ของเด็กระดับปฐมวัย ที่ทา 3.2 ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนา
กิจกรรมตามศักยภาพและความแตกต่าง 3.3 จัดทาเครื่องมือการประเมินผลการ
ของเด็กแต่ละบุคคล
ดาเนินงานตามแผน
3.4 ประเมินผลการดาเนินงานตามแผน
เครื่องมือการติดตาม/ประเมินผล
1.แบบสังเกตสภาพและบรรยากาศการ
เรียนรู้
4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา
2.แบบประเมินความพึงพอใจการจัด
4.1 สรุปผลการดาเนินงานการจัดบรรยากาศ
บรรยากาศการเรียนรู้
และแหล่งเรียนรู้
4.2 จัดทารายงานผลการดาเนินงานของ
หน่วยงาน
4.3 นาผลการประเมิน วางแผน เพื่อปรับ
ปรุง และพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป
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แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่ายหน่วยงาน
6.8.12 แผนงานหน่วยงาน งานจัดบรรยากาศส่งเสริมการเรียนการสอน
ฝ่ายแผนกปฐมวัย(กลุม่ งานบริการ)
แผนงาน
จานวนเงิน
ลาดับ
ประเภท
รายการ
ตาม
ที่
บาท ส.ต. งบประมาณ
มาตรฐาน
1. จัดบรรยากาศส่งเสริมพัฒนาการและ
3
25,000 พัฒนา
การจัดการเรียนการสอน ในเด็กปฐมวัย

รวมประมาณการค่าใช้จา่ ย
( สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน )
สรุปประเภทงบประมาณ
ดาเนินการ บาท  งบลงทุน

ลงชื่อ..................................................
(นางสาวปิยะดา คล้อยเขษม )
ผู้เสนองาน

25,000

บาท

-

 งบพัฒนา 25,000 บาท

ลงชื่อ..........................................................
(นางสาวชนิดา ณ นคร)
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายแผนกปฐมวัย

ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ....................... ..................................
(เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ)์
ผู้อานวยการ
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แบบแสดงประมาณค่าใช้จ่ายงาน/กิจกรรม
7.8.12.1 งาน/กิจกรรม จัดบรรยากาศส่งเสริมการเรียนการสอน
แผนงานตามมาตรฐานที่ 1 234 5
แผนงานหน่วยงาน จัดบรรยากาศส่งเสริมการเรียนการสอน
ฝ่ายแผนกปฐมวัย(กลุ่มงานบริการ)
ประมาณการงบประมาณ
งบประมาณ
รายการ
ปี 2559
2560
2561
2562
รายรับ
1.จากโรงเรียน
25,000
26,600
28,400
30,200
2.อื่น ๆ
รวม
25,000
26,600
28,400
30,200
รายจ่าย
1.ค่าวัสดุ
- ค่าหนังสือนิทาน
10,000
10,500
11,100
11,700
- ค่าอุปกรณ์จดั บอร์ด
1,000
1,100
1,200
1,300
- ค่ากระดาษ
700
800
900
1,000
2.ค่าใช้สอย
- ค่าเอกสาร
400
500
600
700
- จัดทาเอกสาร
400
500
600
700
3.ค่าตอบแทน
4.ค่าพาหนะ
- ค่ารถเดินทาง
500
600
700
800
5.ค่าครุภัณฑ์
- ของเล่นเสริมพัฒนาการ
12,000
12,600
13,300
14,000
รวม
25,000
26,600
28,400
30,200
ลงชื่อ..................................................
(นางสาวปิยะดา คล้อยเขษม )
ผู้เสนองาน

ลงชื่อ..........................................................
(นางสาวชนิดา ณ นคร)
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายแผนกปฐมวัย

ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ.......................... ...............................
(เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ)์
ผู้อานวยการ
แผนปฏิบัติการประจาปี 2559
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ลาดับที่ 13 แผนงานหน่วยงาน งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพในสถานศึกษา
แผนงานตามโครงสร้าง
ฝ่ายแผนกปฐมวัย(กลุ่มงานมาตรฐาน)
แผนงานตามมาตรฐาน
 แผนงานด้านคุณภาพผูเ้ รียน
 แผนงานด้านการจัดการศึกษา
 แผนงานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
 แผนงานด้านอัตลักษณ์ (จิตตาภิบาล)
 แผนงานด้านมาตรการส่งเสริม
ผู้รับผิดชอบ
นางสาวชนิดา ณนคร
ตอบสนอง
พันธกิจที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 กลยุทธ์ที่ 2
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา EDBA : มาตรฐานที่ 8, 11 ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ หลักที่ 8.1, 8.2, 8.3,
8.4, 8.5, 8.6 ร่วม 11.2 ประเด็นการพิจารณา/เกณฑ์ย่อยที่ หลัก 8.1.1, 8.2.1, 8.2.2, 8.3.1, 8.4.1,
8.4.2, 8.5.1, 8.6.1 ร่วม 11.2ก, 11.2ข
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน : มาตรฐานที่ - ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ หลักที่ - ร่วม เกณฑ์ที่ ระยะเวลา
วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย
กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)
วัตถุประสงค์
1. ขั้นวางแผน
1.เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนกาหนดมาตรฐาน 1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการ
มี.ค.59
การศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา (8.1) 1.2 จัดประชุมชี้แจง
2.เพื่อให้โรงเรียนจัดทาและดาเนินการตาม 1.3 ศึกษาข้อมูลทีจ่ ะใช้ในการดาเนินการ
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
1.4 จัดเตรียมเอกสารข้อมูลการดาเนินงาน
สถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา (8.2)
3. เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนจัดระบบบริหาร 2. ขั้นดาเนินการ (ภาระงานประจา/ภาระ
ตลอดปีการศึกษา
งานร่วม/โครงการ)
และสารสนเทศ (8.3)
4.เพื่อให้โรงเรียนมีการติดตามตรวจสอบ 2.1 ภาระงานประจา
และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน 1.โรงเรียนจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตาม
การศึกษาของสถานศึกษา (8.4 )
มาตรฐานการศึกษาของชาติ
5. เพื่อให้โรงเรียนนาผลการประเมิน
2.โรงเรียนมีมาตรฐานการประกันคุณภาพ
คุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้
ภายในระดับปฐมวัยสูก่ ารนาไปปฏิบัติ
วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (8.5 ) 3.โรงเรียนมีคณะกรรมการการประกัน
6. เพื่อให้โรงเรียนมีการจัดทารายงาน
คุณภาพการศึกษาในระดับปฐมวัย
ประจาปีทเี่ ป็นรายงานการประเมิน
คุณภาพภายใน (8.6)
แผนปฏิบัติการประจาปี 2559
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วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

2.2 ภาระงานตาม ตบช.
1. กาหนดมาตรฐานการศึกษา
ปฐมวัยของสถานศึกษา(8.1)
2. จัดทาและดาเนินการตามแผนพัฒนาการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษาที่
มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา(8.2)
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
3. จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ และ
1.โรงเรียนกาหนดมาตรฐานการศึกษา
ใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนา
ปฐมวัยของสถานศึกษา
คุณภาพสถานศึกษา(8.3)
2.โรงเรียนจัดทาและดาเนินการตาม
4. ติดตามตรวจสอบ และ
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
สถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา (8.4)
การศึกษาของสถานศึกษา
5. นาผลการประเมินคุณภาพทั้ง
3. โรงเรียนจัดระบบบริหารและสารสนเทศ ภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนา
4.โรงเรียนมีการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา(8.5)
และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน 6. จัดทารายงานประจาปีทเี่ ป็น
การศึกษาของสถานศึกษา
รายงานการประเมินคุณภาพภายใน(8.6)
5. โรงเรียนนาผลการประเมิน
คุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้
2.3 ภาระงานร่วม
วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
1. ผลการดาเนินงานบรรลุตาม
6. โรงเรียนมีการจัดทารายงาน
เป้าหมาย(11.2)
ประจาปีทเี่ ป็นรายงานการประเมิน
2.4 โครงการ
คุณภาพภายใน
(ต่อด้วยโครงการตามแผนพัฒนาฯ ถ้ามี)
เป้าหมายเชิงปริมาณ
1.ครูระดับปฐมวัยจานวน 6 คน
2.คณะกรรมการการประกันคุณภาพ
การศึกษาในระดับปฐมวัย จานวน 11 คน
3.รายงานประจาปีประเมินคุณภาพภายใน

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1.โรงเรียนกาหนดมาตรฐานการศึกษา
ปฐมวัยของสถานศึกษา คิดเป็นร้อยละ 96
2. โรงเรียนจัดทาและดาเนินการตาม
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถาน
แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล
3.1 ติดตาม ตรวจสอบการดาเนินงาน
3.2 ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนา
3.3 จัดทาเครื่องมือการประเมินผลการ
ดาเนินงานตามแผน

ภาคเรียนละ1ครั้ง

โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
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วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย
ศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา คิดเป็นร้อยละ 96
3. โรงเรียนจัดระบบบริหารและสารสนเทศ
คิดเป็นร้อยละ 96
4. ร้อยละ 96 มีการติดตามตรวจสอบ
และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา
5. โรงเรียนนาผลการประเมิน
คุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้
วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา คิดเป็น
ร้อยละ 96
6. โรงเรียนมีการจัดทารายงาน
ประจาปีทเี่ ป็นรายงานการประเมิน
คุณภาพภายใน คิดเป็นร้อยละ 96

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
3.4 ประเมินผลการดาเนินงานตามแผน

4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา
4.1 สรุปผลการดาเนินงานการจัดบรรยากาศ
และแหล่งเรียนรู้
4.2 จัดทารายงานผลการดาเนินงานของ
หน่วยงาน
4.3 นาผลการประเมิน วางแผน เพื่อปรับ
ปรุง และพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป

ภาคเรียนละ1ครั้ง

มี.ค.60

เครื่องมือการติดตาม/ประเมินผล
1.แบบประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
2.แบบบันทึกรายงานประจาปีทเี่ ป็น
รายงานคุณภาพภายใน

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559
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แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่ายหน่วยงาน
6.8.13.1 แผนงานหน่วยงาน งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพในสถานศึกษา
ฝ่ายแผนกปฐมวัย(กลุ่มงานมาตรฐาน)
แผนงาน
จานวนเงิน
ลาดับ
ประเภท
รายการ
ตาม
ที่
บาท ส.ต. งบประมาณ
มาตรฐาน
1. งานจัดทาแบบประเมินเพื่อพัฒนาระบบ
5
2,500
พัฒนา
ประกันคุณภาพในสถานศึกษา

รวมประมาณการค่าใช้จา่ ย
( สองพันห้าร้อยบาทถ้วน )
สรุปประเภทงบประมาณ
 ดาเนินการ - บาท

 งบลงทุน

2,500

-

ลงชื่อ..........................................................
(นางสาวชนิดา ณ นคร)
ผู้เสนองาน

บาท

 งบพัฒนา

-

2,500 บาท

ลงชื่อ..........................................................
(นางสาวชนิดา ณ นคร)
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายแผนกปฐมวัย

ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ..................... ....................................
(เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ์ )
ผู้อานวยการ

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559
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แบบแสดงประมาณค่าใช้จ่าย งาน/กิจกรรม
7.8.13.1 งาน/กิจกรรม การประกันคุณภาพในสถานศึกษา
แผนงานตามมาตรฐานที่ 1  2 3  4  5 
แผนงานหน่วยงาน งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพในสถานศึกษา
ฝ่ายแผนกปฐมวัย(กลุ่มงานมาตรฐาน)
ประมาณการงบประมาณ
งบประมาณ
รายการ
ปี 2559
2560
2561
2562
รายรับ
1.จากโรงเรียน
2,500
2,800
3,100
3,400
รวม
2,500
2,800
3,100
3,400
รายจ่าย
1. ค่าวัสดุ
- ค่ากระดาษถ่ายเอกสาร
500
550
600
650
- ค่าแฟ้มเก็บงาน
1,000
1,100
1,200
1,300
- ค่าหมึกพิมพ์
800
900
1,000
1,100
2. ค่าใช้สอย
- อุปกรณ์เพิม่ เติม
200
250
300
350
3. ค่าตอบแทน
4. ค่าพาหนะ
5. ค่าครุภัณฑ์
รวม
2,500
2,800
3,100
3,400

ลงชื่อ..........................................................
(นางสาวชนิดา ณ นคร)
ผู้เสนองาน

ลงชื่อ..........................................................
(นางสาวชนิดา ณ นคร)
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายแผนกปฐมวัย

ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ.........................................................
(เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ์ )
ผู้อานวยการ

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559
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5. กราฟแท่งแสดงงบประมาณรายจ่าย
5.1 กราฟแท่งเปรียบเทียบ งบประมาณฝ่ายต่าง ๆ
(งบดาเนินการ งบพัฒนา งบลงทุน/ฝ่าย)

5.2 กราฟแท่งเปรียบเทียบงบประมาณตามแผนงบประมาณตามาตรฐาน
(งบดาเนินการ งบพัฒนา งบลงทุน/แผนงานตามมาตรฐาน)

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559
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ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้อง
ของ เป้าหมาย
แผนงาน : มาตรฐานการศึกษา/ตัวบ่งชี้
การจัดทาแผนงาน/โครงการ
ปีการศึกษา 2559

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
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1. ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องของ เป้าหมายแผนงาน : มาตรฐานการศึกษา/ตัวบ่งชี้
การจัดทาแผนงาน/โครงการปีการศึกษา 2559 ระดับ ปฐมวัย

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559
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ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องของ เป้าหมายแผนงาน : มาตรฐานการศึกษา/ตัวบ่งชี้
การจัดทาแผนงาน/โครงการปีการศึกษา 2559 ระดับ ปฐมวัย โรงเรียนซางตาครูส้ ศึกษา
5. KPI
6. ผลการดาเนินงาน
1.
2. เป้าหมายแผนพัฒนา/
4. ตอบสนอง
ของตัวบ่งชี้และเกณฑ์ ของตัวบ่งชี้และเกณฑ์
สอดคล้อง แผนปฏิบัติงานประจาปีและ 3. แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ และร้อยละความสาเร็จ
ตัวบ่งชี้
มาตรฐาน
ร้อยละความสาเร็จ
ต.บ.ช เฉลี่ยร้อยละ ต.บ.ช เฉลี่ยร้อยละ
EDBA
เกณฑ์ เกณฑ์ ต.บ.ช เกณฑ์ เกณฑ์ ต.บ.ช
EDBA
เป้าหมาย
%
แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ
%
1
ผู้เรียนมีความฉลาด 89 90 1.แผนงานสวัสดิภาพผู้เรียน
90
1.1
1.1
1.1
ทางสุขภาวะ
- โครงการสุขภาพดีมีสุข
90
1.2
1.1.1
1.1.1
2.แผนงานกิจกรรมพัฒนาเด็ก
1.3
1.2
1.2
- โครงการหนูน้อยสมองไว
91
1.2.1
1.2.1
3.แผนงานประเมินพัฒนาการเด็ก
90
1.4
1.2.2
1.2.2
1.3
1.3
1.3.1
1.3.1
1.4
1.4
1.4.1
1.4.1
เฉลี่ยตัวบ่งชี้
90 เฉลี่ยตัวบ่งชี้

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559
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ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องของ เป้าหมายแผนงาน : มาตรฐานการศึกษา/ตัวบ่งชี้
การจัดทาแผนงาน/โครงการปีการศึกษา 2559 ระดับ ปฐมวัย โรงเรียนซางตาครูส้ ศึกษา
5. KPI
1.
2. เป้าหมายแผนพัฒนา/
4. ตอบสนอง
ของตัวบ่งชี้และเกณฑ์
สอดคล้อง แผนปฏิบัติงานประจาปีและ 3. แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ และร้อยละความสาเร็จ
ตัวบ่งชี้
มาตรฐาน
ร้อยละความสาเร็จ
ต.บ.ช เฉลี่ยร้อยละ
EDBA
เกณฑ์ เกณฑ์ ต.บ.ช
EDBA
เป้าหมาย
%
แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ
%
2
ผู้เรียนมีความฉลาดทาง 90 1.แผนงานกิจกรรมพัฒนาเด็ก
89
2.1
2.1
สุขภาวะ
โครงการหนูน้อยสมองไว
91
2.แผนงานประเมินพัฒนาการเด็ก
90
2.1.1
2.1.2
2.2
2.2
2.2.1
2.2.2
2.3
2.3
2.3.1
2.3.2
2.4
2.4
2.4.1
2.4.2
เฉลี่ยตัวบ่งชี้
90
แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา

6. ผลการดาเนินงาน
ของตัวบ่งชี้และเกณฑ์
ต.บ.ช เฉลี่ยร้อยละ
เกณฑ์ เกณฑ์ ต.บ.ช
2.1
2.1.1
2.1.2
2.2
2.2.1
2.2.2
2.3
2.3.1
2.3.2
2.4
2.4.1
2.4.2
เฉลี่ยตัวบ่งชี้
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ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องของ เป้าหมายแผนงาน : มาตรฐานการศึกษา/ตัวบ่งชี้
การจัดทาแผนงาน/โครงการปีการศึกษา 2559 ระดับ ปฐมวัย โรงเรียนซางตาครูส้ ศึกษา
5. KPI
2. เป้าหมายแผนพัฒนา/
1. สอดคล้อง
4. ตอบสนอง
ของตัวบ่งชี้และเกณฑ์
แผนปฏิบัติงานประจาปีและ
3. แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ และร้อยละความสาเร็จ
มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้
ร้อยละความสาเร็จ
ต.บ.ช เฉลี่ยร้อยละ
EDBA
เกณฑ์ เกณฑ์ ต.บ.ช
EDBA
เป้าหมาย
%
แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ
%
3
เด็กเป็นผู้มคี ุณธรรม
91 1.แผนงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมผู้เรียน
92
3.1
3.1
จริยธรรม
- โครงการเด็กดีมีคณ
ุ ธรรม
93
3.2
3.1.1
2.แผนงานพัฒนาความสัมพันธ์กับชุมชนและ
90
3.3
3.1.2
ผู้ปกครอง
3.4
3.1.3
-โครงการหนูน้อยสมองไว
91
3.1.4
3.แผนงานประเมินพัฒนาการเด็ก
90
3.1.5
3.2
3.2.1
3.3
3.3.1
3.3.2
3.4
3.4.1
แผนปฏิบัติการประจาปี 2559
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6. ผลการดาเนินงาน
ของตัวบ่งชี้และเกณฑ์
ต.บ.ช เฉลี่ยร้อยละ
เกณฑ์ เกณฑ์ ต.บ.ช
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.1.5
3.2
3.2.1
3.3
3.3.1
3.3.2
3.4
3.4.1
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ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องของ เป้าหมายแผนงาน : มาตรฐานการศึกษา/ตัวบ่งชี้
การจัดทาแผนงาน/โครงการปีการศึกษา 2559 ระดับ ปฐมวัย โรงเรียนซางตาครูส้ ศึกษา
5. KPI
1.
2. เป้าหมายแผนพัฒนา/
4. ตอบสนอง
ของตัวบ่งชี้และเกณฑ์
สอดคล้อง แผนปฏิบัติงานประจาปีและ 3. แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ และร้อยละความสาเร็จ
ตัวบ่งชี้
มาตรฐาน
ร้อยละความสาเร็จ
ต.บ.ช เฉลี่ยร้อยละ
EDBA
เกณฑ์ เกณฑ์ ต.บ.ช
EDBA
เป้าหมาย
%
แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ
%
4
เด็กมีพัฒนาการครบ 90 1.แผนงานกิจกรรมพัฒนาเด็ก
89
4.1
4.1
ทั้ง 4 ด้านและอยู่ร่วมกัน
- โครงการหนูน้อยสมองไว
91
4.2
4.1.1
อย่างมีความสุข
2.แผนงานประเมินพัฒนาการเด็ก
90
4.3
4.1.2
4.4
4.2
4.5
4.2.1
4.6
4.2.2
4.7
4.2.3
4.2.4
4.3
4.3.1
4.3.2
4.3.3
4.3.4
4.4
แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา

6. ผลการดาเนินงาน
ของตัวบ่งชี้และเกณฑ์
ต.บ.ช เฉลี่ยร้อยละ
เกณฑ์ เกณฑ์ ต.บ.ช
4.1
4.1.1
4.1.2
4.2
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.3
4.3.1
4.3.2
4.3.3
4.3.4
4.4
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1.
สอดคล้อง
มาตรฐาน
EDBA

2. เป้าหมายแผนพัฒนา/
แผนปฏิบัติงานประจาปีและ
ร้อยละความสาเร็จ
เป้าหมาย
%

3. แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ และร้อยละความสาเร็จ
แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ

%

5. KPI
4. ตอบสนอง
ของตัวบ่งชี้และเกณฑ์
ตัวบ่งชี้
ต.บ.ช เฉลี่ยร้อยละ
EDBA
เกณฑ์ เกณฑ์ ต.บ.ช
4.5
4.5.1
4.5.2
4.6
4.6.1
4.6.2
4.6.3
4.6.4
4.7.1
4.7.2
4.7.3
4.7.4
เฉลี่ยตัวบ่งชี้

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา

90

6. ผลการดาเนินงาน
ของตัวบ่งชี้และเกณฑ์
ต.บ.ช เฉลี่ยร้อยละ
เกณฑ์ เกณฑ์ ต.บ.ช
4.5
4.5.1
4.5.2
4.6
4.6.1
4.6.2
4.6.3
4.6.4
4.7.1
4.7.2
4.7.3
4.7.4
เฉลี่ยตัวบ่งชี้
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ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องของ เป้าหมายแผนงาน : มาตรฐานการศึกษา/ตัวบ่งชี้
การจัดทาแผนงาน/โครงการปีการศึกษา 2559 ระดับ ปฐมวัย โรงเรียนซางตาครูส้ ศึกษา
5. KPI
6. ผลการดาเนินงาน
1.
2. เป้าหมายแผนพัฒนา/
4. ตอบสนอง
ของตัวบ่งชี้และเกณฑ์ ของตัวบ่งชี้และเกณฑ์
สอดคล้อง แผนปฏิบัติงานประจาปีและ
3. แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ และร้อยละความสาเร็จ
ตัวบ่งชี้
มาตรฐาน
ร้อยละความสาเร็จ
ต.บ.ช เฉลี่ยร้อยละ
ต.บ.ช เฉลี่ยร้อยละ
EDBA
เกณฑ์ เกณฑ์ ต.บ.ช เกณฑ์ เกณฑ์ ต.บ.ช
EDBA
เป้าหมาย
%
แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ
%
5
ครูมีคุณธรรม
90 1.แผนงานพัฒนาบุคลากร
93 5.1, 5.3,5.8
5.1
5.1
จริยธรรม มีจรรยาบรรณ
- โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตาม
85
5.2
5.2
5.2
ตามมาตรฐานวิชาชีพครู
มาตรฐานวิชาชีพ
2.แผนงานพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
92
5.4
5.2.15.2.1แผนฯ
แผนฯ
5.2.2
5.2.2
3.แผนงานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
88
5.5
- โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
91
5.6
5.2.35.2.3ร่างกาย
ร่างกาย
5.2.8
5.2.8
5.แผนงานส่งเสริมให้มีการวิจัยเพื่อพัฒนา
93
5.7
คุณภาพจัดการเรียนรู้
5.9, 5.10 5.2.95.2.9อารมณ์
อารมณ์
5.2.13
5.2.13
6.แผนงานประเมินพัฒนาการเด็ก
90
7.แผนงานจัดบรรยากาศส่งเสริมการจัดการ
90
เรียนการสอน
5.2.14
5.2.14สังคม 5.2.20
สังคม
5.2.20
สติ 5.2.21สติ
5.2.21
แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
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1.
สอดคล้อง
มาตรฐาน
EDBA

2. เป้าหมายแผนพัฒนา/
แผนปฏิบัติงานประจาปีและ
ร้อยละความสาเร็จ
เป้าหมาย
%

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

3. แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ และร้อยละความสาเร็จ
แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ

%

โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา

5. KPI
4. ตอบสนอง
ของตัวบ่งชี้และเกณฑ์
ตัวบ่งชี้
ต.บ.ช เฉลี่ยร้อยละ
EDBA
เกณฑ์ เกณฑ์ ต.บ.ช
ปัญญา
5.2.21
5.3
5.3.1
5.3.2
5.3.3
5.3.4
5.4
5.5
5.5.1
5.5.2
5.5.3
5.5.4
5.6
5.7
5.8

6. ผลการดาเนินงาน
ของตัวบ่งชี้และเกณฑ์
ต.บ.ช เฉลี่ยร้อยละ
เกณฑ์ เกณฑ์ ต.บ.ช
ปัญญา
5.2.21
5.3
5.3.1
5.3.2
5.3.3
5.3.4
5.4
5.5
5.5.1
5.5.2
5.5.3
5.5.4
5.6
5.7
5.8
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1.
สอดคล้อง
มาตรฐาน
EDBA

2. เป้าหมายแผนพัฒนา/
แผนปฏิบัติงานประจาปีและ
ร้อยละความสาเร็จ
เป้าหมาย
%

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

3. แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ และร้อยละความสาเร็จ
แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ

%

โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา

5. KPI
6. ผลการดาเนินงาน
4. ตอบสนอง
ของตัวบ่งชี้และเกณฑ์ ของตัวบ่งชี้และเกณฑ์
ตัวบ่งชี้
ต.บ.ช เฉลี่ยร้อยละ
ต.บ.ช เฉลี่ยร้อยละ
EDBA
เกณฑ์ เกณฑ์ ต.บ.ช เกณฑ์ เกณฑ์ ต.บ.ช
5.8.1
5.8.1
5.8.2
5.8.2
5.8.3
5.8.3
5.8.4
5.8.4
5.8.5
5.8.5
5.9
5.9
5.9.1
5.9.1
5.9.2
5.9.2
5.9.3
5.9.3
5.9.4
5.9.4
5.10
5.10
เฉลี่ยตัวบ่งชี้
90 เฉลี่ยตัวบ่งชี้
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ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องของ เป้าหมายแผนงาน : มาตรฐานการศึกษา/ตัวบ่งชี้
การจัดทาแผนงาน/โครงการปีการศึกษา 2559 ระดับ ปฐมวัย โรงเรียนซางตาครูส้ ศึกษา
5. KPI
1.
2. เป้าหมายแผนพัฒนา/
4. ตอบสนอง
ของตัวบ่งชี้และเกณฑ์
สอดคล้อง แผนปฏิบัติงานประจาปีและ
3. แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ และร้อยละความสาเร็จ
ตัวบ่งชี้
มาตรฐาน
ร้อยละความสาเร็จ
ต.บ.ช เฉลี่ยร้อยละ
EDBA
เกณฑ์ เกณฑ์ ต.บ.ช
EDBA
เป้าหมาย
%
แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ
%
6
บุคลากรมีส่วนร่วมใน
90 1.แผนงานบริหารทั่วไป
89
6.1
6.1
การบริหารจัดการ ที่เป็น
6.2
6.2
มาตรฐาน โดยยึดหลัก
6.3
6.3
ธรรมาภิบาล
6.4
6.4
6.4
6.4.1
6.4
6.4.2
6.4
6.4.3
6.4
6.4.4
6.5
6.5
6.6
6.6
6.7
6.7
เฉลี่ยตัวบ่งชี้ 89

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา

6. ผลการดาเนินงาน
ของตัวบ่งชี้และเกณฑ์
ต.บ.ช เฉลี่ยร้อยละ
เกณฑ์ เกณฑ์ ต.บ.ช
6.1
6.2
6.3
6.4
6.4.1
6.4.2
6.4.3
6.4.4
6.5
6.6
6.7
เฉลี่ยตัวบ่งชี้
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ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องของ เป้าหมายแผนงาน : มาตรฐานการศึกษา/ตัวบ่งชี้
การจัดทาแผนงาน/โครงการปีการศึกษา 2559 ระดับ ปฐมวัย โรงเรียนซางตาครูส้ ศึกษา
5. KPI
1.
2. เป้าหมายแผนพัฒนา/
4. ตอบสนอง
ของตัวบ่งชี้และเกณฑ์
สอดคล้อง แผนปฏิบัติงานประจาปีและ
3. แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ และร้อยละความสาเร็จ
ตัวบ่งชี้
มาตรฐาน
ร้อยละความสาเร็จ
ต.บ.ช เฉลี่ยร้อยละ
EDBA
เกณฑ์ เกณฑ์ ต.บ.ช
EDBA
เป้าหมาย
% แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ
%
7
หลักสูตรการจัดการ
90 1.แผนงานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
88
7.1-7.3
7.1
เรียนการสอนของ
- โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
91
7.2
สถานศึกษามีมาตรฐาน
2.แผนงานพัฒนาความสัมพันธ์กับชุมชนและ
90
7.3
7.2
เป็นที่ยอมรับ
ผู้ปกครอง
3.แผนงานจัดบรรยากาศส่งเสริมการเรียนการ
90
7.4
7.3
สอน
4.แผนงานนิเทศการจัดการเรียนรู้
90
7.5
7.4
7.4.1
7.4.2
7.4.3
7.4.4
7.4.5
7.5
7.5.1นอก
แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา

6. ผลการดาเนินงาน
ของตัวบ่งชี้และเกณฑ์
ต.บ.ช เฉลี่ยร้อยละ
เกณฑ์ เกณฑ์ ต.บ.ช
7.1
7.2
7.3
7.4
7.4.1
7.4.2
7.4.3
7.4.4
7.4.5
7.5
7.5.1

นอก
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1.
สอดคล้อง
มาตรฐาน
EDBA

2. เป้าหมายแผนพัฒนา/
แผนปฏิบัติงานประจาปีและ
3. แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ และร้อยละความสาเร็จ
ร้อยละความสาเร็จ
เป้าหมาย
% แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ
%

5. KPI
4. ตอบสนอง
ของตัวบ่งชี้และเกณฑ์
ตัวบ่งชี้
ต.บ.ช เฉลี่ยร้อยละ
EDBA
เกณฑ์ เกณฑ์ ต.บ.ช
7.5.8
อาคาร
7.5.97.5.20
7.5.21
7.5.25
เฉลี่ยตัวบ่งชี้

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา

ใน
อาคาร
ความ
ปลอด
ภัย
90

6. ผลการดาเนินงาน
ของตัวบ่งชี้และเกณฑ์
ต.บ.ช เฉลี่ยร้อยละ
เกณฑ์ เกณฑ์ ต.บ.ช
อาคาร
7.5.8
7.5.9ใน
7.5.20
อาคาร
7.5.21ความ
7.5.25
ปลอด
ภัย
เฉลี่ยตัวบ่งชี้
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ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องของ เป้าหมายแผนงาน : มาตรฐานการศึกษา/ตัวบ่งชี้
การจัดทาแผนงาน/โครงการปีการศึกษา 2559 ระดับ ปฐมวัย โรงเรียนซางตาครูส้ ศึกษา
5. KPI
1.
2. เป้าหมายแผนพัฒนา/
3. แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ และร้อยละ
4.ตอบสนอง
ของตัวบ่งชี้และเกณฑ์
สอดคล้อง แผนปฏิบัติงานประจาปีและ
ความสาเร็จ
ตัวบ่งชี้
มาตรฐาน ร้อยละความสาเร็จ
ต.บ.ช เฉลี่ยร้อยละ
EDBA
เกณฑ์ เกณฑ์ ต.บ.ช
EDBA
เป้าหมาย
%
แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ
%
8
บุคคลากรมีส่วนร่วม 96 1.แผนงานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพใน 96
8.1-8.6
8.1
ในการบริหารจัดการที่
สถานศึกษา
เป็นมาตรฐานโดยยึด
8.1
8.1.1
หลักธรรมาภิบาล
8.3
8.2
8.2.1
8.2.2
8.3
8.3.1
8.4
8.4.1
8.4.2
8.5
8.5.1
8.6
แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา

6. ผลการดาเนินงาน
ของตัวบ่งชี้และเกณฑ์
ต.บ.ช เฉลี่ยร้อยละ
เกณฑ์ เกณฑ์ ต.บ.ช
8.1
8.1.1
8.2
8.2.1
8.2.2
8.3
8.3.1
8.4
8.4.1
8.4.2
8.5
8.5.1
8.6

631

1.
2. เป้าหมายแผนพัฒนา/
3. แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ และร้อยละ
สอดคล้อง แผนปฏิบัติงานประจาปีและ
ความสาเร็จ
มาตรฐาน ร้อยละความสาเร็จ
EDBA
เป้าหมาย
%
แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

%

4.ตอบสนอง
ตัวบ่งชี้
EDBA

โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา

5. KPI
ของตัวบ่งชี้และเกณฑ์
ต.บ.ช เฉลี่ยร้อยละ
เกณฑ์ เกณฑ์ ต.บ.ช
8.6.1
เฉลี่ยตัวบ่งชี้ 96

6. ผลการดาเนินงาน
ของตัวบ่งชี้และเกณฑ์
ต.บ.ช เฉลี่ยร้อยละ
เกณฑ์ เกณฑ์ ต.บ.ช
8.6.1
เฉลี่ยตัวบ่งชี้
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ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องของ เป้าหมายแผนงาน : มาตรฐานการศึกษา/ตัวบ่งชี้
การจัดทาแผนงาน/โครงการปีการศึกษา 2559 ระดับ ปฐมวัย โรงเรียนซางตาครูส้ ศึกษา
5. KPI
1.
2. เป้าหมายแผนพัฒนา/
3. แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ และร้อยละ
4. ตอบสนอง
ของตัวบ่งชี้และเกณฑ์
สอดคล้อง แผนปฏิบัติงานประจาปีและ
ความสาเร็จ
ตัวบ่งชี้
มาตรฐาน
ร้อยละความสาเร็จ
ต.บ.ช เฉลี่ยร้อยละ
EDBA
เกณฑ์ เกณฑ์ ต.บ.ช
EDBA
เป้าหมาย
%
แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ
%
9
เด็กมีพัฒนาการครบทั้ง 90 1.แผนงานจัดบรรยากาศส่งเสริมการเรียนการ
90
9.1
9.1
4 ด้านและอยู่ร่วมกับ
สอน
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
2.แผนงานพัฒนาความสัมพันธ์กับชุมชนและ
91
9.2
9.2
ผู้ปกครอง
3.แผนงานนิเทศการจัดการเรียนรู้
90
9.2
เฉลี่ยตัวบ่งชี้ 90

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา

6. ผลการดาเนินงาน
ของตัวบ่งชี้และเกณฑ์
ต.บ.ช เฉลี่ยร้อยละ
เกณฑ์ เกณฑ์ ต.บ.ช
9.1
9.2
เฉลี่ยตัวบ่งชี้
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ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องของ เป้าหมายแผนงาน : มาตรฐานการศึกษา/ตัวบ่งชี้
การจัดทาแผนงาน/โครงการปีการศึกษา 2559 ระดับ ปฐมวัย โรงเรียนซางตาครูส้ ศึกษา
5. KPI
1.
2. เป้าหมายแผนพัฒนา/
4. ตอบสนอง
ของตัวบ่งชี้และเกณฑ์
สอดคล้อง แผนปฏิบัติงานประจาปีและ
3. แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ และร้อยละความสาเร็จ
ตัวบ่งชี้
มาตรฐาน
ร้อยละความสาเร็จ
ต.บ.ช เฉลี่ยร้อยละ
EDBA
เกณฑ์ เกณฑ์ ต.บ.ช
EDBA
เป้าหมาย
%
แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ
%
10
บุคลากรมีส่วนร่วมใน 87 1.แผนงานบริหารทั่วไป
89
10.1
10.1
การบริหารจัดการที่เน้น
- โครงการปลูกจิตสานึกธรรมภิบาล
85
10.2
10.2
มาตรฐานโดยยึด
ก10.2
หลักธรรมภิบาล
ก
10.2.1
ก
10.2.2
ก
10.2.3
ก
10.2.4
ก
10.2.5
แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา

6. ผลการดาเนินงาน
ของตัวบ่งชี้และเกณฑ์
ต.บ.ช เฉลี่ยร้อยละ
เกณฑ์ เกณฑ์ ต.บ.ช
10.1
10.2
ก10.2
ก
10.2.1
ก
10.2.2
ก
10.2.3
ก
10.2.4
ก
10.2.5
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1.
สอดคล้อง
มาตรฐาน
EDBA

2. เป้าหมายแผนพัฒนา/
แผนปฏิบัติงานประจาปีและ
ร้อยละความสาเร็จ
เป้าหมาย
%

3. แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ และร้อยละความสาเร็จ
แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ

%

5. KPI
4. ตอบสนอง
ของตัวบ่งชี้และเกณฑ์
ตัวบ่งชี้
ต.บ.ช เฉลี่ยร้อยละ
EDBA
เกณฑ์ เกณฑ์ ต.บ.ช
ข10.2
ข
10.2.1
ข
10.2.2
ข
10.2.3
ข
10.2.4
ข
10.2.5
เฉลี่ยตัวบ่งชี้

หมายเหตุ: ก10.2 + ข 10.2 หาร 2 เป็นค่าเฉลี่ย ตัวบ่งชี้ 10.2

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา

6. ผลการดาเนินงาน
ของตัวบ่งชี้และเกณฑ์
ต.บ.ช เฉลี่ยร้อยละ
เกณฑ์ เกณฑ์ ต.บ.ช

ข10.2
ข
10.2.1
ข
10.2.2
ข
10.2.3
ข
10.2.4
ข
10.2.5
87 เฉลี่ยตัวบ่งชี้
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ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องของ เป้าหมายแผนงาน : มาตรฐานการศึกษา/ตัวบ่งชี้
การจัดทาแผนงาน/โครงการปีการศึกษา 2559 ระดับ ปฐมวัย โรงเรียนซางตาครูส้ ศึกษา
5. KPI
1.
2. เป้าหมายแผนพัฒนา/
4. ตอบสนอง
ของตัวบ่งชี้และเกณฑ์
สอดคล้อง แผนปฏิบัติงานประจาปีและ
3. แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ และร้อยละความสาเร็จ
ตัวบ่งชี้
มาตรฐาน
ร้อยละความสาเร็จ
ต.บ.ช เฉลี่ยร้อยละ
EDBA
เกณฑ์ เกณฑ์ ต.บ.ช
EDBA
เป้าหมาย
%
แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ
%
11
บุคคลากรมีส่วนร่วมใน 96 1.แผนงานพัฒนาระบบประกันคุณภาพในสถาน 96
11.1
11.1
การบริหารจัดการที่เน้น
ศึกษา
11.2
11.2
มาตรฐานโดยยึด
ก11.2
หลักธรรมภิบาล
ก
11.2.1
ก
11.2.2
ก
11.2.3
ก
11.2.4
ข11.2
ข
11.2.1
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โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา

6. ผลการดาเนินงาน
ของตัวบ่งชี้และเกณฑ์
ต.บ.ช เฉลี่ยร้อยละ
เกณฑ์ เกณฑ์ ต.บ.ช
11.1
11.2
ก11.2
ก
11.2.1
ก
11.2.2
ก
11.2.3
ก
11.2.4
ข11.2
ข
11.2.1
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1.
สอดคล้อง
มาตรฐาน
EDBA

2. เป้าหมายแผนพัฒนา/
แผนปฏิบัติงานประจาปีและ
ร้อยละความสาเร็จ
เป้าหมาย
%

3. แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ และร้อยละความสาเร็จ
แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ

%

หมายเหตุ: ก11.2 + ข 11.2 หาร 2 เป็นค่าเฉลี่ย ตัวบ่งชี้ 11.2

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา

5. KPI
4. ตอบสนอง
ของตัวบ่งชี้และเกณฑ์
ตัวบ่งชี้
ต.บ.ช เฉลี่ยร้อยละ
EDBA
เกณฑ์ เกณฑ์ ต.บ.ช
ข
11.2.2
ข
11.2.3
ข
11.2.4
ข
11.2.5
เฉลี่ยตัวบ่งชี้ 96

6. ผลการดาเนินงาน
ของตัวบ่งชี้และเกณฑ์
ต.บ.ช เฉลี่ยร้อยละ
เกณฑ์ เกณฑ์ ต.บ.ช
ข
11.2.2
ข
11.2.3
ข
11.2.4
ข
11.2.5
เฉลี่ยตัวบ่งชี้
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6. ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องของ เป้าหมายแผนงาน : มาตรฐานการศึกษา/ตัวบ่งชี้
การจัดทาแผนงาน/โครงการปีการศึกษา 2559 ระดับ ประถม-มัธยม

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
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ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องของ เป้าหมายแผนงาน : มาตรฐานการศึกษา/ตัวบ่งชี้
การจัดทาแผนงาน/โครงการปีการศึกษา 2559 ระดับ ประถม-มัธยม โรงเรียน ซางตาครู้สศึกษา
5. KPI
2. เป้าหมายแผนพัฒนา/
1. สอดคล้อง
ของตัวบ่งชี้และเกณฑ์
แผนปฏิบัติการประจาปีและ 3. แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ และร้อยละความสาเร็จ 4. ตอบสนอง
มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้
ต.บ.ช เฉลี่ยร้อยละ
ร้อยละความสาเร็จ
EDBA
เกณฑ์ เกณฑ์ ต.บ.ช
EDBA
เป้าหมาย
%
แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ
%
1.1
1
ผู้เรียนมีความฉลาดทาง 89 แผนงานพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้
80
1.1,1.2
1.2
สุขภาวะ
(กลุ่มสาระสุขศึกษา)
1.2.1
-กิจกรรมส่งเสริมสมรรถภาพทางกาย
1.2.2
-กิจกรรมชั่งน้าหนัก วัดส่วนสูง
1.3
แผนงานสวัสดิภาพผู้เรียน
99
1.3
1.4
โครงการSC วัยใสใส่ใจสุขภาพพัฒนาความ
86
1.3-1.6
1.5
ฉลาดทางสุขภาวะ
1.6
-กิจกรรมวันศุกร์กับสุขภาพ
เฉลี่ยตัวบ่งชี้
89
-กิจกรรมฝึกซ้อมกีฬาแข่งขันเพื่อพัฒนานักกีฬา
สู่อาชีพ
-กิจกรรมกีฬาสีภายใน(เฟื่องฟ้าเกมส์)
-กิจกรรมให้ความรู้และตรวจสุขภาพ
โครงการสร้างเสริมทักษะชีวติ แก่ผู้เรียน
88
1.4-1.5
-กิจกรรมDancing Team
แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา

6. ผลการดาเนินงานของ
ตัวบ่งชี้และเกณฑ์
ต.บ.ช เฉลี่ยร้อยละ
เกณฑ์ เกณฑ์ ต.บ.ช
1.1
1.2
1.2.1
1.2.2
1.3
1.4
1.5
1.6
เฉลี่ยตัวบ่งชี้
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2. เป้าหมายแผนพัฒนา/
1. สอดคล้อง
แผนปฏิบัติการประจาปีและ 3. แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ และร้อยละความสาเร็จ
มาตรฐาน
ร้อยละความสาเร็จ
EDBA
เป้าหมาย
%
แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ
%
-กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ
-กิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี
โครงการสร้างเสริมศักยภาพผู้เรียนด้าน
88
สุนทรียภาพ
-กิจกรรมสร้างสรรค์งานดนตรี
-กิจกรรมส่งเสริมทักษะด้านนาฏศิลป์
-กิจกรรมฝึกฝนคนเก่งด้านศิลปะ
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โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา

4. ตอบสนอง
ตัวบ่งชี้
EDBA

1.4-1.6

5. KPI
ของตัวบ่งชี้และเกณฑ์

6. ผลการดาเนินงานของ
ตัวบ่งชี้และเกณฑ์

ต.บ.ช เฉลี่ยร้อยละ ต.บ.ช เฉลี่ยร้อยละ
เกณฑ์ เกณฑ์ ต.บ.ช เกณฑ์ เกณฑ์ ต.บ.ช
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ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องของ เป้าหมายแผนงาน : มาตรฐานการศึกษา/ตัวบ่งชี้
การจัดทาแผนงาน/โครงการปีการศึกษา 2559 ระดับ ประถม-มัธยม โรงเรียน ซางตาครู้สศึกษา
5. KPI
2. เป้าหมายแผนพัฒนา/
1. สอดคล้อง
4. ตอบสนอง
ของตัวบ่งชี้และเกณฑ์
แผนปฏิบัติการประจาปีและ 3. แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ และร้อยละความสาเร็จ
มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้
ต.บ.ช เฉลี่ยร้อยละ
ร้อยละความสาเร็จ
EDBA
เกณฑ์ เกณฑ์ ต.บ.ช
EDBA
เป้าหมาย
%
แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ
%
2.1
2
1.ผู้เรียนเป็นผู้มีคณ
ุ ธรรม 87 แผนงานคุณธรรม จริยธรรม
88
2.1
2.1.1
2.1.1
จริยธรรม และทักษะใน
กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมครูผู้สอน
88
2.1.2
2.1.2
การดาเนินชีวิตเหมาะสม
กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมผู้เรียน
88
2.1.3
กับความเป็นพลโลกใน
กิจกรรมบันทึกเยาวชนคนดี
88
2.1.2,2.1.3
ศตวรรษที่ 21
2.2
กิจกรรมเด็กดีศรีซางตาครู้ส
88
2.ผู้เรียนดาเนินชีวิตตาม
2.3
กิจกรรมเชิดชูเกียรติคิดส์ดีทาดี
88
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
2.4
กิจกรรมอบรมผูเ้ รียนเรื่องเพศศาสตร์ศึกษา
88
พอเพียง
เฉลี่ยตัวบ่งชี้
กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการสอนจริยธรรม
88
87
กิจกรรมพัฒนาสื่อการสอนจริยธรรม
88
แผนงานส่งเสริมอัตลักษณ์และสังคมสงเคราะห์ 88
กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมอัตลักษณ์
88
กิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านอัตลักษณ์และจิต
88
สาธารณะ
กิจกรรมชุมนุมจิตอาสา
88
แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา

6. ผลการดาเนินงานของ
ตัวบ่งชี้และเกณฑ์
ต.บ.ช เฉลี่ยร้อยละ
เกณฑ์ เกณฑ์ ต.บ.ช
2.1

2.2
2.3
2.4
เฉลี่ยตัวบ่งชี้
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2. เป้าหมายแผนพัฒนา/
1. สอดคล้อง
แผนปฏิบัติการประจาปีและ 3. แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ และร้อยละความสาเร็จ
มาตรฐาน
ร้อยละความสาเร็จ
EDBA
เป้าหมาย
%
แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ
%
กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์
88
โครงการเยาวชนรุ่นใหม่หัวใจคุณธรรม
88
แผนงานพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้
87
(กลุ่มสาระสังคมฯ)
แผนงานพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้
84
(กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์)
แผนงานพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้
80
(กลุ่มสาระสุขศึกษา)
แผนงานพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้
83
(กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ)
แผนงานพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้
85
(กลุ่มสาระการงานฯ)
แผนงานพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้
82
(กลุ่มสาระคณิตศาสตร์)
แผนงานพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้
87
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โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา

4. ตอบสนอง
ตัวบ่งชี้
EDBA

2.3,2.1.3(ข้อ1)
2.1.3(ข้อ2)
2.1.3(ข้อ3)
2.1.3(ข้อ4)
2.1.3(ข้อ5)
2.1.3(ข้อ6)
2.1.3(ข้อ7)

5. KPI
ของตัวบ่งชี้และเกณฑ์

6. ผลการดาเนินงานของ
ตัวบ่งชี้และเกณฑ์

ต.บ.ช เฉลี่ยร้อยละ ต.บ.ช เฉลี่ยร้อยละ
เกณฑ์ เกณฑ์ ต.บ.ช เกณฑ์ เกณฑ์ ต.บ.ช
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2. เป้าหมายแผนพัฒนา/
1. สอดคล้อง
แผนปฏิบัติการประจาปีและ 3. แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ และร้อยละความสาเร็จ
มาตรฐาน
ร้อยละความสาเร็จ
EDBA
เป้าหมาย
%
แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ
%
(กลุ่มสาระภาษาไทย)
แผนงานพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้
85
(กลุ่มสาระศิลปะ)
แผนงานสิ่งแวดล้อม
-กิจกรรมสร้างความตระหนักให้
85
ความรู้เรื่องการอนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างเสริมศักยภาพผู้เรียน
88
ด้านสุนทรียภาพ
-กิจกรรมสร้างสรรค์งานดนตรี
-กิจกรรมส่งเสริมทักษะด้านนาฏศิลป์
-กิจกรรมฝึกฝนคนเก่งด้านศิลปะ
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โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา

4. ตอบสนอง
ตัวบ่งชี้
EDBA
2.1.3(ข้อ8)

2.4

2.4

5. KPI
ของตัวบ่งชี้และเกณฑ์

6. ผลการดาเนินงานของ
ตัวบ่งชี้และเกณฑ์

ต.บ.ช เฉลี่ยร้อยละ ต.บ.ช เฉลี่ยร้อยละ
เกณฑ์ เกณฑ์ ต.บ.ช เกณฑ์ เกณฑ์ ต.บ.ช
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ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องของ เป้าหมายแผนงาน : มาตรฐานการศึกษา/ตัวบ่งชี้
การจัดทาแผนงาน/โครงการปีการศึกษา 2559 ระดับ ประถม-มัธยม โรงเรียน ซางตาครู้สศึกษา
5. KPI
6. ผลการดาเนินงานของ
2. เป้าหมายแผนพัฒนา/
1. สอดคล้อง
4. ตอบสนอง
ของตัวบ่งชี้และเกณฑ์
ตัวบ่งชี้และเกณฑ์
แผนปฏิบัติการประจาปีและ 3. แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ และร้อยละความสาเร็จ
มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้
ต.บ.ช เฉลี่ยร้อยละ ต.บ.ช เฉลี่ยร้อยละ
ร้อยละความสาเร็จ
EDBA
เกณฑ์ เกณฑ์ ต.บ.ช เกณฑ์ เกณฑ์ ต.บ.ช
%
EDBA
เป้าหมาย
%
แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ
3.1
3.1
3.1
3
ผูเ้ รียนสามารถใช้
87 งานห้องสมุด
87
3.2
3.2
เทคโนโลยีในการเรียนรู้
กิจกรรมปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด
3.3
3.3
ออกแบบ สร้างสรรค์งาน
กิจกรรมจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ
สื่อสาร นาเสนอ เผื่อแพร่
3.4
3.4
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
และแลกเปลี่ยนผลงาน
3.2
เฉลี่ยตัวบ่งชี้
เฉลี่ยตัวบ่งชี้
แผนงานพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้
87
87
ในระดับชาติได้
(กลุ่มสาระภาษาไทย)
3.3
แผนงานพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้
87
(กลุ่มสาระสังคมฯ)
3.4
แผนงานพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้
85
(กลุ่มสาระการงานฯ)
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ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องของ เป้าหมายแผนงาน : มาตรฐานการศึกษา/ตัวบ่งชี้
การจัดทาแผนงาน/โครงการปีการศึกษา 2559 ระดับ ประถม-มัธยม โรงเรียน ซางตาครู้สศึกษา
5. KPI
6. ผลการดาเนินงานของ
2. เป้าหมายแผนพัฒนา/
1. สอดคล้อง
4. ตอบสนอง
ของตัวบ่งชี้และเกณฑ์
ตัวบ่งชี้และเกณฑ์
แผนปฏิบัติการประจาปีและ 3. แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ และร้อยละความสาเร็จ
มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้
ต.บ.ช เฉลี่ยร้อยละ ต.บ.ช เฉลี่ยร้อยละ
ร้อยละความสาเร็จ
EDBA
เกณฑ์ เกณฑ์ ต.บ.ช เกณฑ์ เกณฑ์ ต.บ.ช
EDBA
เป้าหมาย
%
แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ
%
4.1
4.1
4
ผูเ้ รียนมีความคิด
84 แผนงานพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้
83
4.1-4.2
4.2
4.2
สร้างสรรค์กล้าเผชิญกับ
(กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ)
4.3
4.3
ความเสี่ยง สามารถใช้
โครงการเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาทักษะการใช้
ความคิดระดับสูง เห็น
4.4
4.4
ภาษาต่างประเทศ
ผลและวางแผนจัดการสู่
โครงการยกระดับบูรณาการจัดการเรียนรู้ด้วย
เป้าหมายที่ตั้งไว้ได้
StorylineApproach
แผนงานพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้
84
4.3
(กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์)
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ทางวิทยาศาสตร์
โครงการค่ายวิทยาศาสตร์
เฉลี่ยตัวบ่งชี้
เฉลี่ยตัวบ่งชี้
แผนงานพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้
85
4.4
84
(กลุ่มสาระศิลปะ)
โครงการค่ายศิลปะ
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ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องของ เป้าหมายแผนงาน : มาตรฐานการศึกษา/ตัวบ่งชี้
การจัดทาแผนงาน/โครงการปีการศึกษา 2559 ระดับ ประถม-มัธยม โรงเรียน ซางตาครู้สศึกษา
5. KPI
2. เป้าหมายแผนพัฒนา/
1. สอดคล้อง
4. ตอบสนอง
ของตัวบ่งชี้และเกณฑ์
แผนปฏิบัติการประจาปีและ 3. แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ และร้อยละความสาเร็จ
มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้
ต.บ.ช เฉลี่ยร้อยละ
ร้อยละความสาเร็จ
EDBA
เกณฑ์ เกณฑ์ ต.บ.ช
EDBA
เป้าหมาย
%
แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ
%
5.1
5
ผูเ้ รียนสามารถใช้
84 แผนงานพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้
87
5.1-5.4
5.2
เทคโนโลยีในการเรียนรู้
(กลุ่มสาระสังคมฯ)
5.3
ออกแบบ สร้างสรรค์งาน
แผนงานพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้
84
5.4
สื่อสาร นาเสนอ เผื่อแพร่
(กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์)
และแลกเปลี่ยนผลงาน
5.4.1
แผนงานพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้
80
ในระดับชาติได้
5.4.2
(กลุ่มสาระสุขศึกษา)
5.4.3
แผนงานพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้
83
5.4.4
(กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ)
5.4.5
แผนงานพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้
85
5.4.6
(กลุ่มสาระการงานฯ)
5.4.7
แผนงานพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้
82
5.4.8
(กลุ่มสาระคณิตศาสตร์)
5.4.9
แผนงานพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้
87
เฉลี่ยตัวบ่งชี้
(กลุ่มสาระภาษาไทย)
84
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โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา

6. ผลการดาเนินงานของ
ตัวบ่งชี้และเกณฑ์
ต.บ.ช เฉลี่ยร้อยละ
เกณฑ์ เกณฑ์ ต.บ.ช
5.1
5.2
5.3
5.4
5.4.1
5.4.2
5.4.3
5.4.4
5.4.5
5.4.6
5.4.7
5.4.8
5.4.9
เฉลี่ยตัวบ่งชี้
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2. เป้าหมายแผนพัฒนา/
1. สอดคล้อง
แผนปฏิบัติการประจาปีและ 3. แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ และร้อยละความสาเร็จ
มาตรฐาน
ร้อยละความสาเร็จ
EDBA
เป้าหมาย
%
แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ
%
แผนงานพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้
85
(กลุ่มสาระศิลปะ)
85
โครงการพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศเพื่อ
ยกระดับผลการสอบ (O-Net)
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โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา

4. ตอบสนอง
ตัวบ่งชี้
EDBA

5.1-5.4

5. KPI
ของตัวบ่งชี้และเกณฑ์

6. ผลการดาเนินงานของ
ตัวบ่งชี้และเกณฑ์

ต.บ.ช เฉลี่ยร้อยละ ต.บ.ช เฉลี่ยร้อยละ
เกณฑ์ เกณฑ์ ต.บ.ช เกณฑ์ เกณฑ์ ต.บ.ช
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ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องของ เป้าหมายแผนงาน : มาตรฐานการศึกษา/ตัวบ่งชี้
การจัดทาแผนงาน/โครงการปีการศึกษา 2559 ระดับ ประถม-มัธยม โรงเรียน ซางตาครู้สศึกษา
5. KPI
6. ผลการดาเนินงานของ
2. เป้าหมายแผนพัฒนา/
1. สอดคล้อง
4. ตอบสนอง
ของตัวบ่งชี้และเกณฑ์
ตัวบ่งชี้และเกณฑ์
แผนปฏิบัติการประจาปีและ 3. แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ และร้อยละความสาเร็จ
มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้
ต.บ.ช เฉลี่ยร้อยละ ต.บ.ช เฉลี่ยร้อยละ
ร้อยละความสาเร็จ
EDBA
เกณฑ์ เกณฑ์ ต.บ.ช เกณฑ์ เกณฑ์ ต.บ.ช
EDBA
เป้าหมาย
%
แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ
%
6.1
6.1
6
ผูเ้ รียนสามารถใช้
85 แผนงานพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้
85
6.1-6.4
6.2
6.2
เทคโนโลยีในการเรียนรู้
(กลุ่มสาระการงานฯ)
6.3
6.3
ออกแบบ สร้างสรรค์งาน
กิจกรรมงานสู่อาชีพ
6.4
6.4
สื่อสาร นาเสนอ เผื่อแพร่
กิจกรรมแข่งขันทักษะทาง
และแลกเปลี่ยนผลงาน
เฉลี่ยตัวบ่งชี้
เฉลี่ยตัวบ่งชี้
คอมพิวเตอร์
85
ในระดับชาติได้
โครงการส่งเสริมทักษะความรู้งานอาชีพ
โครงการพัฒนาทักษะด้าน ITสู่มาตรฐานสากล
-กิจกรรมพัฒนาด้านทักษะ IT
-กิจกรรมเผยแพร่ผลงาน
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648

ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องของ เป้าหมายแผนงาน : มาตรฐานการศึกษา/ตัวบ่งชี้
การจัดทาแผนงาน/โครงการปีการศึกษา 2559 ระดับ ประถม-มัธยม โรงเรียน ซางตาครู้สศึกษา
5. KPI
2. เป้าหมายแผนพัฒนา/
1. สอดคล้อง
4. ตอบสนอง
ของตัวบ่งชี้และเกณฑ์
แผนปฏิบัติการประจาปีและ 3. แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ และร้อยละความสาเร็จ
มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้
ต.บ.ช เฉลี่ยร้อยละ
ร้อยละความสาเร็จ
EDBA
เกณฑ์ เกณฑ์ ต.บ.ช
EDBA
เป้าหมาย
%
แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ
%
7.1
7
1.ครูมีคุณธรรม
88 แผนงานงานบริหารหลักสูตร
89
7.1
7.2
จริยธรรม มีจรรยาบรรณ
โครงการพัฒนาหลักสูตรเพื่อยกระดับการจัด
7.3
จัดประสบการณ์การ
การศึกษาของโรงเรียน
7.3.1
เรียนการสอนตาม
-กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรเทียบเคียง
มาตรฐานวิชาชีพ
7.3.2
มาตรฐานสากล
2.ครูดาเนินชีวิตตาม
7.4
-กิจกรรมพัฒนาทักษะตามมาตรฐานหรือ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
7.4.1
เทียบเท่า
พอเพียง
7.5
โครงการปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนสู่โลก
85
7.1
7.6
ศตวรรษที่ 21
7.7
โครงการมุ่งโค้ชครูพัฒนาเด็ก เพิ่มทักษะ
85
7.1
7.7.1
การดารงชีวิตในศตวรรษที่ 21(Teacher Coaching)
7.7.2
แผนงานนิเทศการสอน
87
7.2,7.3,7.5
7.8
-นิเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้
7.8.1
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โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา

6. ผลการดาเนินงานของ
ตัวบ่งชี้และเกณฑ์
ต.บ.ช เฉลี่ยร้อยละ
เกณฑ์ เกณฑ์ ต.บ.ช
7.1
7.2
7.3
7.3.1
7.3.2
7.4
7.4.1
7.5
7.6
7.7
7.7.1
7.7.2
7.8
7.8.1
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2. เป้าหมายแผนพัฒนา/
1. สอดคล้อง
แผนปฏิบัติการประจาปีและ 3. แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ และร้อยละความสาเร็จ
มาตรฐาน
ร้อยละความสาเร็จ
EDBA
เป้าหมาย
%
แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ
%
แผนงานชัน้ เรียนคุณภาพ
81
-การพัฒนาห้องเรียน แหล่งเรียนรู้คณ
ุ ภาพ
แผนงานพัฒนาสื่อนวัตกรรม
โครงการพัฒนาทักษะการผลิตสื่อการสอน
85
อิเล็กทรอนิกส์ยุคใหม่
แผนงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมแนะแนว
92
แผนงานวิจยั และพัฒนา
วิจัยในชัน้ เรียน
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูและ
85
บุคลากร
โครงการ ซ.ศ.พอเพียง
85
แผนงานพัฒนาบุคลากร
92
100
แผนงานสรรหา

4. ตอบสนอง
ตัวบ่งชี้
EDBA
7.3

5. KPI
ของตัวบ่งชี้และเกณฑ์

ต.บ.ช เฉลี่ยร้อยละ ต.บ.ช เฉลี่ยร้อยละ
เกณฑ์ เกณฑ์ ต.บ.ช เกณฑ์ เกณฑ์ ต.บ.ช
7.9

โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา

7.9

7.4

7.6
7.7
7.7
7.8
7.8.1
7.9
เฉลี่ยตัวบ่งชี้

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

6. ผลการดาเนินงานของ
ตัวบ่งชี้และเกณฑ์

89
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ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องของ เป้าหมายแผนงาน : มาตรฐานการศึกษา/ตัวบ่งชี้
การจัดทาแผนงาน/โครงการปีการศึกษา 2559 ระดับ ประถม-มัธยม โรงเรียน ซางตาครู้สศึกษา
5. KPI
2. เป้าหมายแผนพัฒนา/
1. สอดคล้อง
4. ตอบสนอง
ของตัวบ่งชี้และเกณฑ์
แผนปฏิบัติการประจาปีและ 3. แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ และร้อยละความสาเร็จ
มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้
ต.บ.ช เฉลี่ยร้อยละ
ร้อยละความสาเร็จ
EDBA
เกณฑ์ เกณฑ์ ต.บ.ช
EDBA
เป้าหมาย
%
แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ
%
8.1,8.2
8.1
8
บุคลากรมีส่วนร่วมใน
84 แผนงานนโยบายและแผน
81
8.3
8.2
การบริหารจัดการ ที่เน้น
แผนงานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
88
8.3,8.5
8.3
มาตรฐาน โดยยึดหลัก
แผนงานสารสนเทศ
88
8.3.2
8.3.1
ธรรมาภิบาล
โครงการ Grow to know
81
8.4,8.6
8.3.2
แผนงานธุรการ
81
8.3.3
8.4
8.5
8.6
เฉลี่ยตัวบ่งชี้

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา

84

6. ผลการดาเนินงานของ
ตัวบ่งชี้และเกณฑ์
ต.บ.ช เฉลี่ยร้อยละ
เกณฑ์ เกณฑ์ ต.บ.ช
8.1
8.2
8.3
8.3.1
8.3.2
8.3.3
8.4
8.5
8.6
เฉลี่ยตัวบ่งชี้
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ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องของ เป้าหมายแผนงาน : มาตรฐานการศึกษา/ตัวบ่งชี้
การจัดทาแผนงาน/โครงการปีการศึกษา 2559 ระดับ ประถม-มัธยม โรงเรียน ซางตาครู้สศึกษา
2. เป้าหมายแผนพัฒนา/
1. สอดคล้อง
แผนปฏิบัติการประจาปีและร้อยละ
มาตรฐาน
ความสาเร็จ
EDBA

เป้าหมาย

9

บุคลากรมีส่วนร่วมใน
การบริหารจัดการ ที่เน้น
มาตรฐาน โดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

%

3. แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ และร้อยละความสาเร็จ
แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ

84 แผนงานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
แผนงานนโยบายและแผน
แผนงานสัมพันธ์ชุมชน
โครงการส่งเสริมการสร้างภาคี
เครือข่ายร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษา

%

88
81
83
85

โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา

4. ตอบสนอง
ตัวบ่งชี้
EDBA

5. KPI
6. ผลการดาเนินงานของ
ของตัวบ่งชี้และเกณฑ์
ตัวบ่งชี้และเกณฑ์
ต.บ.ช เฉลี่ยร้อยละ ต.บ.ช เฉลี่ยร้อยละ
เกณฑ์ เกณฑ์ ต.บ.ช เกณฑ์ เกณฑ์ ต.บ.ช

9.1

9.1

9.1

9.2

9.1.1

9.1.1

9.3

9.2

9.2

9.3.1,9.3.2

9.3

9.3

9.3.1

9.3.1

9.3.2
เฉลี่ยตัวบ่งชี้

9.3.2
เฉลี่ยตัวบ่งชี้

84
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ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องของ เป้าหมายแผนงาน : มาตรฐานการศึกษา/ตัวบ่งชี้
การจัดทาแผนงาน/โครงการปีการศึกษา 2559 ระดับ ประถม-มัธยม โรงเรียน ซางตาครู้สศึกษา
5. KPI
2. เป้าหมายแผนพัฒนา/
1. สอดคล้อง
4. ตอบสนอง
ของตัวบ่งชี้และเกณฑ์
แผนปฏิบัติการประจาปีและ 3. แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ และร้อยละความสาเร็จ
มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้
ต.บ.ช เฉลี่ยร้อยละ
ร้อยละความสาเร็จ
EDBA
เกณฑ์ เกณฑ์ ต.บ.ช
EDBA
เป้าหมาย
%
แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ
%
10.1,10.2
10.1
10
สถานศึกษามีการบริหาร 87 แผนงานบริหารหลักสูตร
89
10.2
จัดการที่มปี ระสิทธิภาพ
โครงการพัฒนาหลักสูตรเพื่อยกระดับการจัด
10.3
เพื่อพร้อมสู่ประชาคม
การศึกษาของโรงเรียน
10.3.1
อาเซียน
-กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรเทียบเคียง
10.3.2
มาตรฐานสากล
10.3.3
-กิจกรรมพัฒนาทักษะตามมาตรฐานหรือ
10.3.4
เทียบเท่า
10.3.1,10.6
10.4
แผนงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
92
10.4
10.5
แผนงานพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้
85
10.6
โครงการปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนสู่
85
เฉลี่ยตัวบ่งชี้
โลกศตวรรษที่ 21
87
กิจกรรม Teacher Coaching
โครงการมุ่งโค้ชครูพัฒนาเด็ก เพิ่มทักษะการ
85
ดารงชีวิตในศตวรรษที่ 21(Teacher Coaching)
แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา

6. ผลการดาเนินงานของ
ตัวบ่งชี้และเกณฑ์
ต.บ.ช เฉลี่ยร้อยละ
เกณฑ์ เกณฑ์ ต.บ.ช
10.1
10.2
10.3
10.3.1
10.3.2
10.3.3
10.3.4
10.4
10.5
10.6
เฉลี่ยตัวบ่งชี้
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2. เป้าหมายแผนพัฒนา/
1. สอดคล้อง
แผนปฏิบัติการประจาปีและ 3. แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ และร้อยละความสาเร็จ
มาตรฐาน
ร้อยละความสาเร็จ
EDBA
เป้าหมาย
%
แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ
%
แผนงานนิเทศการสอน
87
นิเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา

4. ตอบสนอง
ตัวบ่งชี้
EDBA
10.5

5. KPI
ของตัวบ่งชี้และเกณฑ์

6. ผลการดาเนินงานของ
ตัวบ่งชี้และเกณฑ์

ต.บ.ช เฉลี่ยร้อยละ ต.บ.ช เฉลี่ยร้อยละ
เกณฑ์ เกณฑ์ ต.บ.ช เกณฑ์ เกณฑ์ ต.บ.ช

654

ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องของ เป้าหมายแผนงาน : มาตรฐานการศึกษา/ตัวบ่งชี้
การจัดทาแผนงาน/โครงการปีการศึกษา 2559 ระดับ ประถม-มัธยม โรงเรียน ซางตาครู้สศึกษา
5. KPI
2. เป้าหมายแผนพัฒนา/
1. สอดคล้อง
4. ตอบสนอง
ของตัวบ่งชี้และเกณฑ์
แผนปฏิบัติการประจาปีและ 3. แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ และร้อยละความสาเร็จ
มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้
ต.บ.ช เฉลี่ยร้อยละ
ร้อยละความสาเร็จ
EDBA
เกณฑ์ เกณฑ์ ต.บ.ช
EDBA
เป้าหมาย
%
แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ
%
11.1
11.1
11
อาคารสถานที่
89 แผนงานอาคารสถานที่
90
11.2
11.2
สภาพแวดล้อมและ
แผนงานอนามัยและโภชนาการ
90
11.3
11.3
แหล่งเรียนรู้ เอื้อต่อการ
แผนงานห้องสมุด
87
เฉลี่ยตัวบ่งชี้
เรียนการสอน
89
สาธารณูปโภคครบครัน
วัสดุอุปกรณ์ และ
เทคโนโลยีที่สมบูรณ์
ทันสมัย

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา

6. ผลการดาเนินงานของ
ตัวบ่งชี้และเกณฑ์
ต.บ.ช เฉลี่ยร้อยละ
เกณฑ์ เกณฑ์ ต.บ.ช
11.1
11.2
11.3
เฉลี่ยตัวบ่งชี้
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ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องของ เป้าหมายแผนงาน : มาตรฐานการศึกษา/ตัวบ่งชี้
การจัดทาแผนงาน/โครงการปีการศึกษา 2559 ระดับ ประถม-มัธยม โรงเรียน ซางตาครู้สศึกษา
5. KPI
2. เป้าหมายแผนพัฒนา/
1. สอดคล้อง
3. แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ และร้อยละ
4. ตอบสนอง
ของตัวบ่งชี้และเกณฑ์
แผนปฏิบัติการประจาปีและ
มาตรฐาน
ความสาเร็จ
ตัวบ่งชี้
ต.บ.ช เฉลี่ยร้อยละ
ร้อยละความสาเร็จ
EDBA
เกณฑ์ เกณฑ์ ต.บ.ช
EDBA
เป้าหมาย
%
แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ
%
12
บุคลากรมีส่วนร่วมใน
88 แผนงานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
88 12.1,12.212.4,12.6 12.1
12.3
12.2
การบริหารจัดการ ที่เน้น
แผนงานสารสนเทศ
88
12.3
มาตรฐาน โดยยึดหลัก
12.4
ธรรมาภิบาล
12.5
12.6
เฉลี่ยตัวบ่งชี้

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา

88

6. ผลการดาเนินงานของ
ตัวบ่งชี้และเกณฑ์
ต.บ.ช เฉลี่ยร้อยละ
เกณฑ์ เกณฑ์ ต.บ.ช
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
12.6
เฉลี่ยตัวบ่งชี้
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ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องของ เป้าหมายแผนงาน : มาตรฐานการศึกษา/ตัวบ่งชี้
การจัดทาแผนงาน/โครงการปีการศึกษา 2559 ระดับ ประถม-มัธยม โรงเรียน ซางตาครู้สศึกษา
5. KPI
2. เป้าหมายแผนพัฒนา/
1. สอดคล้อง
4. ตอบสนอง
ของตัวบ่งชี้และเกณฑ์
แผนปฏิบัติการประจาปีและ 3. แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ และร้อยละความสาเร็จ
มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้
ต.บ.ช เฉลี่ยร้อยละ
ร้อยละความสาเร็จ
EDBA
เกณฑ์ เกณฑ์ ต.บ.ช
EDBA
เป้าหมาย
%
แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ
%
13.1
13.1
13
อาคารสถานที่
91 แผนงานสิ่งแวดล้อม
90
13.2
สภาพแวดล้อมและ
-กิจกรรมสร้างความตระหนักให้ความรู้เรื่อง
เฉลี่ยตัวบ่งชี้
แหล่งเรียนรู้ เอื้อต่อการ
การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
91
เรียนการสอน
-กิจกรรม Reuse&Recycle
สาธารณูปโภคครบครัน
-กิจกรรมรณรงค์ทิ้งขยะให้ถกู ถัง
วัสดุอุปกรณ์ และ
-กิจกรรมสร้างความตระหนักให้
เทคโนโลยีที่สมบูรณ์
13.2
กิจกรรมการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้
92
ทันสมัย
การเรียนรู้ (KM)

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา

6. ผลการดาเนินงานของ
ตัวบ่งชี้และเกณฑ์
ต.บ.ช เฉลี่ยร้อยละ
เกณฑ์ เกณฑ์ ต.บ.ช
13.1
13.2
เฉลี่ยตัวบ่งชี้
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ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องของ เป้าหมายแผนงาน : มาตรฐานการศึกษา/ตัวบ่งชี้
การจัดทาแผนงาน/โครงการปีการศึกษา 2559 ระดับ ประถม-มัธยม โรงเรียน ซางตาครู้สศึกษา
5. KPI
2. เป้าหมายแผนพัฒนา/
1. สอดคล้อง
4. ตอบสนอง
ของตัวบ่งชี้และเกณฑ์
แผนปฏิบัติการประจาปีและ 3. แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ และร้อยละความสาเร็จ
มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้
ต.บ.ช เฉลี่ยร้อยละ
ร้อยละความสาเร็จ
EDBA
เกณฑ์ เกณฑ์ ต.บ.ช
EDBA
เป้าหมาย
%
แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ
%
14.1-14.2
14.1
14
สถานศึกษามีการบริหาร
แผนงานส่งเสริมอัตลักษณ์และสังคมสงเคราะห์ 88
14.1.1
จัดการที่มปี ระสิทธิภาพ
กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมอัตลักษณ์
88
14.1.2
เพื่อพร้อมสู่ประชาคม
กิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านอัตลักษณ์และ
88
14.2
อาเซียน
จิตสาธารณะ
เฉลี่ยตัวบ่งชี้
กิจกรรมชุมนุมจิตอาสา
88
กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์
88
กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมอัตลักษณ์
88
กิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านอัตลักษณ์และจิต
88
สาธารณะ
โครงการรักรับใช้ร่วมใจอาสา
88
โครงการทุนการศึกษาเยาวชนมรดกของ
88
แผ่นดิน
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โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา

6. ผลการดาเนินงานของ
ตัวบ่งชี้และเกณฑ์
ต.บ.ช เฉลี่ยร้อยละ
เกณฑ์ เกณฑ์ ต.บ.ช
14.1
14.1.1
14.1.2
14.2
เฉลี่ยตัวบ่งชี้
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ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องของ เป้าหมายแผนงาน : มาตรฐานการศึกษา/ตัวบ่งชี้
การจัดทาแผนงาน/โครงการปีการศึกษา 2559 ระดับ ประถม-มัธยม โรงเรียน ซางตาครู้สศึกษา
5. KPI
2. เป้าหมายแผนพัฒนา/
1. สอดคล้อง
4. ตอบสนอง
ของตัวบ่งชี้และเกณฑ์
แผนปฏิบัติการประจาปีและ 3. แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ และร้อยละความสาเร็จ
มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้
ต.บ.ช เฉลี่ยร้อยละ
ร้อยละความสาเร็จ
EDBA
เกณฑ์ เกณฑ์ ต.บ.ช
EDBA
เป้าหมาย
%
แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ
%
15.1,15.2
15.1
15
สถานศึกษามีภาคี
84 แผนงานสัมพันธ์ชุมชน
83
15.1,15.2
15.1.1
เครือข่ายการจัดการ
โครงการส่งเสริมการสร้างภาคี
85
15.1.2
เรียนรู้และร่วมพัฒนากับ
เครือข่ายร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษา
15.2
สถานศึกษา องค์กร
-กิจกรรมผู้ปกครองเครือข่าย
ภาครัฐ ภาคเอกชน
เฉลี่ยตัวบ่งชี้
-กิจกรรมประชุมผูป้ กครอง
84
ระดับท้องถิน่ ระดับ
-กิจกรรมภูมิปัญญาชุมชนสู่โรงเรียน
ภูมิภาค ระดับประเทศ
(ครูนอกห้อง)
และระหว่างประเทศ
-กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน
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โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา

6. ผลการดาเนินงานของ
ตัวบ่งชี้และเกณฑ์
ต.บ.ช เฉลี่ยร้อยละ
เกณฑ์ เกณฑ์ ต.บ.ช
15.1
15.1.1
15.1.2
15.2
เฉลี่ยตัวบ่งชี้
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ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องของ เป้าหมายแผนงาน : มาตรฐานการศึกษา/ตัวบ่งชี้
การจัดทาแผนงาน/โครงการปีการศึกษา 2559 ระดับ ประถม-มัธยม โรงเรียน ซางตาครู้สศึกษา
5. KPI
2. เป้าหมายแผนพัฒนา/
1. สอดคล้อง
4. ตอบสนอง
ของตัวบ่งชี้และเกณฑ์
แผนปฏิบัติการประจาปีและ 3. แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ และร้อยละความสาเร็จ
มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้
ต.บ.ช เฉลี่ยร้อยละ
ร้อยละความสาเร็จ
EDBA
เกณฑ์ เกณฑ์ ต.บ.ช
EDBA
เป้าหมาย
%
แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ
%
16
16.1,16.2
16.1
สถานศึกษาบรรลุ
88 แผนงานอภิบาล
88
16.2
เป้าหมายอัตลักษณ์
กิจกรรมมิสซาเปิด/ปิดปีการศึกษา
88
16.3
การศึกษาคาทอลิก
กิจกรรมมิสซาศุกร์ตน้ เดือน
88
เฉลี่ยตัวบ่งชี้
กิจกรรมมิสซาฉลองพระคริสตกายา
88
88
กิจกรรมมิสซาฉลองศาสนนามโรงเรียน
88
กิจกรรมเตรียมตัวเพื่อรับศีลมหาสนิทและ
88
ศีลกาลัง
กิจกรรมอบรมครูคาทอลิก
88
กิจกรรมฟืน้ ฟูจติ ใจครูคาทอลิก
88
กิจกรรมฟืน้ ฟูจติ ใจผู้เรียนคาทอลิก
88
กิจกรรมสอนคาสอนผู้เรียนคาทอลิกในตอนเช้า 88
กิจกรรมส่งเสริมกระแสเรียก
88
16.1.2
โครงการวิถีงามตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
85
พอเพียง
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6. ผลการดาเนินงานของ
ตัวบ่งชี้และเกณฑ์
ต.บ.ช เฉลี่ยร้อยละ
เกณฑ์ เกณฑ์ ต.บ.ช
16.1
16.2
16.3
เฉลี่ยตัวบ่งชี้
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2. เป้าหมายแผนพัฒนา/
1. สอดคล้อง
แผนปฏิบัติการประจาปีและ 3. แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ และร้อยละความสาเร็จ
มาตรฐาน
ร้อยละความสาเร็จ
EDBA
เป้าหมาย
%
แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ
%
กิจกรรมวิถีธรรมริมฝัง่ เจ้าพระยา
88
กิจกรรมศาสนสัมพันธ์ร่วมกับหน่วยงาน
88
ภายนอก
กิจกรรมทางศาสนาร่วมกับศาสนาอื่น
88
กิจกรรมวิถีธรรมริมฝัง่ เจ้าพระยา
88
กิจกรรมศาสนสัมพันธ์ร่วมกับหน่วยงาน
88
ภายนอก
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โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา

4. ตอบสนอง
ตัวบ่งชี้
EDBA
16.3

5. KPI
ของตัวบ่งชี้และเกณฑ์

6. ผลการดาเนินงานของ
ตัวบ่งชี้และเกณฑ์

ต.บ.ช เฉลี่ยร้อยละ ต.บ.ช เฉลี่ยร้อยละ
เกณฑ์ เกณฑ์ ต.บ.ช เกณฑ์ เกณฑ์ ต.บ.ช
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ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องของ เป้าหมายแผนงาน : มาตรฐานการศึกษา/ตัวบ่งชี้
การจัดทาแผนงาน/โครงการปีการศึกษา 2559 ระดับ ประถม-มัธยม โรงเรียน ซางตาครู้สศึกษา
5. KPI
2. เป้าหมายแผนพัฒนา/
1. สอดคล้อง
4. ตอบสนอง
ของตัวบ่งชี้และเกณฑ์
แผนปฏิบัติการประจาปีและ 3. แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ และร้อยละความสาเร็จ
มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้
ต.บ.ช เฉลี่ยร้อยละ
ร้อยละความสาเร็จ
EDBA
เกณฑ์ เกณฑ์ ต.บ.ช
EDBA
เป้าหมาย
%
แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ
%
17
17.1
17.1
สถานศึกษาบริหาร
85 แผนงานวัดผลและประเมินผล
87
17.2
17.2
จัดการศึกษาสู่
แผนงานพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้
83
17.3
มาตรฐานสากล
(กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ)
17.4
แผนงานพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้
87
17.5
(กลุ่มสาระภาษาไทย)
17.3
เฉลี่ยตัวบ่งชี้
แผนงานพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้
82
85
(กลุ่มสาระคณิตศาสตร์)
17.3,17.4
แผนงานพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้
84
(กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์)
17.5
แผนงานพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้
87
(กลุ่มสาระสังคมฯ)

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559
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6. ผลการดาเนินงานของ
ตัวบ่งชี้และเกณฑ์
ต.บ.ช เฉลี่ยร้อยละ
เกณฑ์ เกณฑ์ ต.บ.ช
17.1
17.2
17.3
17.4
17.5
เฉลี่ยตัวบ่งชี้
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7. สรุปงบประมาณตามแผนงานตามมาตรฐาน
7.1 แผนงานด้านคุณภาพผู้เรียน
ลาดับ

งาน / โครงการ

1.

2559
5,000

งบประมาณ
2560
2561
5,300
5,600

(หน้า
2562 อ้างอิง)
5,900 153

พัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศเพื่อยกระดับ
ผลการทดสอบ(O-Net)
2. มุ่งโค้ชครูพัฒนาเด็กเพิ่มทักษะการดารงชีวิต
30,000 32,600 35,200 38,000 158
ในศตวรรษที่ 21 (Teacher)
3. ซางตาครู้สศึกษาเปิดโลกการเรียนสู่
24,000 25,200 26,500 27,800 211
ประชาคมอาเซียน
4. พัฒนาหลักสูตรทักษะด้าน IT สู่
1,500
1,500
1,500
1,500 252
มาตรฐานสากล
5. Grow to know.
43,000 45,450 47,700 53,573 322
6. สุขภาพดีมีสุข
8,000
8,600
9,300 10,000 558
7. หนูน้อยสมองไว
50,000 53,100 56,300 59,900 580
รวม 161,500 171,750 182,100 196,673
7.2 แผนงานด้านการจัดการศึกษา
งบประมาณ
(หน้า
ลาดับ
งาน / โครงการ
2559
2560
2561
2562 อ้างอิง)
1. พัฒนาหลักสูตรเพื่อยกระดับการจัด
15,000 15,800 16,600 17,500 135
การศึกษาของโรงเรียน
5,000
5,500
6,000
6,500 400
2. ร่วมปลูกจิตสานึกธรรมาภิบาล
3. ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนสู่โลก
50,000 51,400 53,200 55,000 149
ศตวรรษที่ 21
4. พัฒนาอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมสู่สังคม
150,000 151,000 152,000 153,000 484
แห่งการเรียนรู้
5. ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามมาตรฐาน
65,000 70,000 75,000 80,000 444
วิชาชีพ
6. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูและ
400,000 440,000 484,000 532,400 449
7. ซ.ศ.พอเพียง
1,300
1,400
1,500
1,600 453
8. บุคลากรพัฒนาหลักสูตรปฐมวัย
5,000
5,400
5,800
6,200 554
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โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
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รวม 691,300 740,500 794,100 852,200
7.3 แผนงานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ลาดับ
1.
2.

งาน / โครงการ
วิถีงามตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ส่งเสริมการสร้างภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
รวม
7.4 แผนงานด้านอัตลักษณ์ (จิตตาภิบาล)

ลาดับ
1.
2.

งาน / โครงการ
เยาวชนรุ่นใหม่หัวใจคุณธรรม
เด็กดีมคี ุณธรรม
รวม

2559
19,000
37,000

งบประมาณ
2560
2561
19,950 20,920
38,850 40,920

(หน้า
2562 อ้างอิง)
21,900 385
42,885 378

56,000

58,800

64,785

2559
70,800
8,000

งบประมาณ
2560
2561
74,200 77,500
8,400
8,800

(หน้า
2562 อ้างอิง)
88,000 102
9,300 541

78,800

82,600

97,300

61,840

86,300

7.5 แผนงานด้านมาตรการส่งเสริม
ลาดับ
1.

งาน / โครงการ

sc วัยใสใส่ใจสุขภาพ พัฒนาความฉลาด

งบประมาณ
(หน้า
2559
2560
2561
2562 อ้างอิง)
169,000 177,450 186,940 196,065 361

ทางสุขภาวะ
รวม 169,000 177,450 186,940 196,065

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา

664

ความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
ตามที่โรงเรีย นซางตาครู้สศึกษา ได้เสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการบริห าร
โรงเรียนเรื่องแผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา 2559 ของโรงเรียนซางตาครู้สศึกษา เพื่อให้การดาเนินงาน
ระบบประกัน คุ ณ ภาพการศึ กษาภายในโรงเรีย น เป็ นไปตามข้อกาหนดในพระราชบั ญ ญัติก ารศึก ษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์
และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา และ เพื่อรายงานผลการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา
เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด และนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและคุณภาพของผู้เรียนต่อไป
คณะกรรมการบริหารโรงเรียนซางตาครู้สศึกษา ได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้
โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา ได้ร่วมกันพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้โรงเรียนซางตาครู้สศึกษาใช้ แผนปฏิบัติ
การประจาปีการศึกษา 2559 ของโรงเรียนซางตาครู้สศึกษาได้
ลงชื่อ

ประธานกรรมการ
( บาทหลวงวรวุฒิ กิจสกุล )

ลงชื่อ

รองประธานกรรมการ
( บาทหลวงวิชชุกรณ์ เกตุภาพ )

ลงชื่อ

กรรมการ
( บาทหลวงบุญเสริม เนื่องพลี )

ลงชื่อ

กรรมการ
( บาทหลวงสุขุม กิจสงวน )

ลงชื่อ

กรรมการ
( บาทหลวงสมหมาย มธุรสสุวรรณ )

ลงชื่อ

กรรมการ
( นางจริน

นิยมจ้อย )

ลงชื่อ

กรรมการและเลขานุการ
( เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ์ )
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คณะกรรมการจัดทา
ที่ปรึกษาการจัดทาแผนปฏิบัตกิ ารประจาปี การศึกษา 2559
โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
1. บาทหลวงวรวุฒิ
กิจสกุล
ผู้รับใบอนุญาต
2. นางสาวประนอมไพร พิเศษศักดิ์
ผู้อานวยการ
3. บาทหลวงบุญเสริม เนื่องพลี
ผู้ทรงคุณวุฒิ
4. บาทหลวงวิชชุกรณ์ เกตุภาพ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
5. บาทหลวงสมหมาย มธุรสสุวรรณ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
คณะกรรมการจัดทาแผนปฏิบัตกิ ารประจาปี การศึกษา 2559
โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

นางสมลักษณ์
นางบุษรา
นายอนันต์
นางจริน
นางดวงกมล
นางจันทนา
นางสาวอมรรัตน์
นางสาวชนิดา
นางนวลพรรณ
นางเรณู
นายปัญญา
นางปานทิพย์
นายบัญชา
นายฐากร
นางสาวแอมรา
นางธนพรรณ

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

บุญเพชร
ผุดผ่อง
ใจเอื้อย
นิยมจ้อย
แสงอุไร
หวังสมนึก
มณีศิริสานต์
ณ นคร
มะเมียทอง
ไตรวิทยากร
ปราบเสียง
ใจเอื้อย
ไตรรส
วัฒนากูล
วงค์คาขาว
มงคลสกุลฤทธิ์

ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายจิตตาภิบาล
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายกิจการนักเรียน
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายบริหารทั่วไป
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายบุคคล
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายบริการ
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายมาตรฐานฯ
ผู้ช่วยผู้อานวยการแผนกปฐมวัย

โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา

