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1.  ข้อมูลโรงเรียน 
1.1 ประวัติของโรงเรียนโดยสังเขป 

พระศาสนจักรเมืองไทยได้ตระหนักถึงความส าคัญของเยาวชน ซึ่งเป็นก าลังของประเทศเพราะหากเยาวชน
มีความรู้มากเท่าไรประเทศชาติก็จะเจริญมากขึ้นเท่านั้น คุณพ่อ อังแซล์มเสงี่ยม ร่วมสมุห์     จึงได้ริเริ่ม
ก่อตั้งโรงเรียนซางตาครู้สศึกษา เมื่อวันที่    2 พฤศจิกายน 2497 เป็นอาคารไม้  2 ชั้น  1 หลัง  มี                
6 หอ้งเรียน  สร้างบนเนื้อที่ 2 ไร่  328 ตารางวา การก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่   15  กุมภาพันธ์   2498 ใช้
เวลาสร้าง  4 เดือน   เปิดท าการสอนวันที่   17 พฤษภาคม  2498 โดยมีนางลมัย   รัตนไพบูลย์ เป็น
ผู้จัดการและครูใหญ่  จ านวนผูเ้รียนเริ่มแรก  258 คน 
พ.ศ.  2501 คุณพ่ออังแซล์ม   เสงี่ยม     ร่วมสมุห์ ได้แต่งตั้ง นางสาวสุนิตย์   โรจน์รัตน์  เป็นผู้จัดการ 
                             และนางสาวอัมพร    กาญจนราช  ด ารงต าแหน่ง  ครูใหญ่  แทน นางลมัย    
                             รัตน ไพบูลย์   และได้ขยายชั้นเรียนถึงมัธยมศึกษาตอนต้น 
พ.ศ. 2503 ขยายห้องเรียนเพิ่ม  4 ห้อง  และขอรับผูเ้รียนเพิ่มเป็น   620 คน 
พ.ศ. 2504 ขยายห้องเรียนเป็น  18 ห้องเรียน  มีครู  22 คน  นักเรียน  694 คน 
พ.ศ. 2505 ขยายห้องเรียนเป็น  20 ห้องเรียน  มีผูเ้รียนเพิ่มเป็น   860 คน 
พ.ศ. 2506 ขยายห้องเรียนเป็น  22 ห้องเรียน 
พ.ศ. 2507 ขยายห้องเรียนเป็น  27 ห้องเรียน  ก่อสร้างอาคารคอนกรีต   3 ชั้น  1 หลัง 
พ.ศ. 2511 คุณพ่อ อังแซล์ม  เสงีย่มร่วมสมุห์     ถึงแก่มรณภาพ  คุณพ่อยวง บุญเลศิ     
                         เกตุพัตร   ด ารงต าแหนง่ ผู้จัดการ และอนุมัติให้สร้างอาคารคอนกรีต  4  ชั้น  1  หลัง 
พ.ศ. 2512 ขยายห้องเรียนเป็น  32  ห้องเรียน 
พ.ศ. 2513 คุณพ่อซีลวีโน สนัดวิจิตรวงศ์     ด ารงต าแหน่งผู้จัดการ 
พ.ศ. 2515 คุณพ่อยอแซฟ สังวาลย์ ศุระศรางค์    มารับต าแหน่งเจ้าอาวาสวัดซางตาครู้ส 
พ.ศ. 2516 คุณพ่อปอล  ถาวร    กิจสกุล รับมอบต าแหน่งจากคุณพ่อยอแซฟ สังวาลย์ ศุระศรางค์ 
พ.ศ. 2518 แต่งตั้งนางสาวบุญเรือน   เอ่ียมวนานนทชัย  ด ารงต าแหน่ง ครูใหญ่แทนนางสาวอัมพร   
                           กาญจนราช 
พ.ศ. 2519 แตง่ตั้งนางจงจิตต์   ชีพเป็นสุข   ด ารงต าแหน่ง ครูใหญ่แทนนางสาวบุญเรือน   
                         เอ่ียมวนานนทชัย 
พ.ศ. 2520 นางจงจิตต์         ชีพเป็นสุข    ขอลาออกจากต าแหน่งเพื่อไปประกอบอาชีพอ่ืน 

เซอร์แทแรส บุญรักษ์      หมั้นทรัพย์      ด ารงต าแหน่ง      ครูใหญ่ 
เซอร์โซฟีย์    รุจี ธุถาวร       ด ารงต าแหน่ง      ผู้จัดการ 

พ.ศ. 2522 แต่งตั้งเซอร์มักแลน  อุดร      บุญทองมาก    ด ารงต าแหนง่    ครูใหญ่  
                            แทนเซอร์แทแรส    บุญรักษ์     หมั้นทรัพย์ 
                            คุณพ่อยอแซฟ เสวียง   ศุระศรางค์  ด ารงต าแหน่งแทน คุณพ่อปอล  ถาวร  กิจสกุล 
พ.ศ. 2524 เซอร์โซฟีย์    รุจี    ธุถาวร  ด ารงต าแหน่ง  ครูใหญ่ แทน เซอร์มักแลน  อุดร   
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                             บุญทองมาก  ซึ่งต้องไปปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์ในต่างจังหวัด 
พ.ศ. 2526 เปลี่ยนแปลงผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาตจากคุณพ่อยอแซฟ เสวียง   ศุระศรางค์    เป็น  

คุณพ่อมีคาแอล  อดุลย์     คูรัตน์  แต่งตั้ง เซอร์ซูซาน  มารินทร์  พุฒตาลศรี   
                          ด ารงต าแหน่ง  ผู้จัดการ - ครูใหญ่  แทน เซอร์โซฟีย์   รุจี     ธุถาวร 
พ.ศ. 2530 แต่ ง ตั้ ง เ ซ อ ร์ แคล์ ร   สมนึก    สม เ นต ร    ด า ร งต า แหน่ ง  ผู้ จั ด ก าร -ครู ใ หญ่   
  แทนเซอร์ซูซาน  มารินทร์    พุฒตาลศรี 
พ.ศ. 2533 เปลี่ยนผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาตจากคุณพ่อมีคาแอล  อดุลย์      คูรัตน์ เป็น  
                           คุณพ่อเปโตร ศวง ศุระศรางค์ 
พ.ศ. 2534 แต่งตั้ง เซอร์โยเซฟิน   ประนอม   เสนารักษ์   ด ารงต าแหน่ง  ผู้จัดการ - ครูใหญ่  แทน 
                           เซอร์แคลร์  สมนึก   สมเนตร 
พ.ศ. 2535 ขยายห้องเรียนเป็น  31 ห้องเรียน   ผูเ้รียนจ านวน  1,385 คน  ครู   60  คน 
พ.ศ. 2537 แต่งตั้งเซอร์เทเรซา  ทองล้วน      แดงเดช  ด ารงต าแหน่ง ผู้จัดการ - ครูใหญ่  แทน 

เซอร์ โยเซฟิน    ประนอม     เสนารักษ์    เปลี่ยนผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาตจาก 
คุณพ่อเปโตร ศวง ศุระศรางค์    เป็น   คุณพ่อยอแซฟ   สมศักดิ์   ธิราศักดิ์ 

พ.ศ. 2538 พัฒนาการเรียนการสอน จัดให้มีการเรียนคอมพิวเตอร์  และการตรวจวิเคราะห์ข้อสอบ       
                          ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ 
พ.ศ. 2539 เริ่มสร้างอาคารเรียนหลังใหม่  เป็นคอนกรีต   5 ชั้น  และจัดตั้งวงดุริยางค์ของสถานศึกษา 
                         ผูเ้รียนได้ท าชื่อเสียงโดยได้รับรางวัลชนะเลิศการตอบปัญหา ( I.Q. Questions )  
                         ชิงแชมป์ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา  และมัธยมศึกษาตอนต้น 
พ.ศ. 2540 จ านวนผูเ้รียนเพิ่มเป็น  1,405 คน  ครูจ านวน  63  คน 
พ.ศ. 2541 จ านวนผูเ้รียนเพิ่มเป็น  1,804 คน   ครู   75 คน  เริ่มใช้อาคารเรียนหลังใหม่ ได้พัฒนาการ 
                             เรียนการสอน  มีการติดตั้งระบบวีดีทัศน์ทุกห้องเรียน จัดจ้างครูต่างชาติที่เป็นเจ้าของ       
                            ภาษา โดยตรง จากสถาบันสอนภาษามาสอนวิชาภาษาต่างประเทศ และขยายห้อง 
                            คอมพิวเตอร์เป็น  2 ห้อง ได้ทุบอาคารเรียนตึกเซนต์โยเซฟ ซึ่งอยู่ในสภาพทรุดโทรม  
                            และสร้างโรงอาหารเพื่อบริการด้านอุปโภคและบริโภคต่อผูเ้รียนและบุคลากรทุกคนใน  
                            สถานศึกษา  
พ.ศ. 2542 เปลี่ยนผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาตจาก คุณพ่อยอแซฟ  สมศักดิ์    ธิราศักดิ์  เป็น    
                           คุณพ่อยอแซฟ  วิจิตร   ลิขิตธรรม  แต่งตั้งเซอร์ริต้าวิชลัดดา     ยิ่งสมสุข  ด ารงต าแหน่ง   
                           ผู้จัดการ - ครูใหญ่  แทน เซอร์เทเรซา  ทองล้วน      แดงเดช 
พ.ศ. 2543 สถานศึกษาผ่านการรับรองมาตรฐานทางการศึกษาทัง้ระดับประถมศกึษาและมัธยม 
                         ศึกษาจากส านกังานคณะกรรมการการศกึษาเอกชน จ านวนผูเ้รียนเพิ่มเป็น 2,181คน   
พ.ศ. 2545 สถานศึกษาผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกจาก สมศ. รอบแรก 

ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันดนตรีโลก ณ เมืองชิบะ ประเทศญี่ปุ่น  
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พ.ศ. 2546 แต่งตั้งเซอร์มาร์กาเร็ต     จิตรี     รัตนาวงศ์ไชยา    ด ารงต าแหน่ง  ผู้จัดการ - ครูใหญ่   
                            แทนเซอร์ริต้าวิชลัดดา    ยิ่งสมสุข 
พ.ศ. 2547 เปลี่ยนผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาตจาก คุณพ่อยอแซฟ  วิจิตร  ลิขิตธรรม  เป็น   
               คุณพ่อฟรังซีสเซเวียร์  สุทศ     ประมวลพร้อม   
พ.ศ. 2548 แต่งตั้งเซอร์ชังตาล สุเพ็ญ    ตรีว่าอุดม   ด ารงต าแหน่ง   ผู้จัดการ - ผู้อ านวยการ  แทน  

เซอร์มาร์กาเร็ต  จิตรี  รัตนาวงศ์ไชยา     
พ.ศ. 2549 สถานศึกษาได้พัฒนาห้องมัลติมีเดียเพื่อให้คุณครูและผูเ้รียนได้สืบค้นข้อมูล 

สถานศึกษาเริ่มเปิดท าการสอนระดับปฐมวัย สถานศึกษาสถานศึกษาผ่านการประเมิน 
คุณภาพการศึกษาภายนอกจาก สมศ. รอบสอง 

พ.ศ. 2550 สถานศึกษาได้พัฒนาห้องวิทยาศาสตร์เพื่อเอ้ือต่อการเรียนการสอน 
พ.ศ. 2551 แต่งตั้งเซอร์เวโรนิกา สุภาพร ประราศรี  ด ารงต าแหน่ง ผู้จัดการ - ผู้อ านวยการ  แทน 
               เซอร์ชังตาล สุเพ็ญ    ตรีว่าอุดม 

* สถานศึกษาได้พัฒนาพื้นที่โดยจัดสร้างลานหฤทัยเพื่อสะดวกในการจัดกิจกรรมของ   
    ผูเ้รียนอนุบาล 
* จัดสร้างศูนย์บูรณาการนวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อให้คุณครูผู้เรียนได้แสดงผลงานทาง 
    วิชาการและใช้เพื่อการประชุมของคุณครูและผูเ้รียน 

พ.ศ. 2552 เปลี่ยนผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาตจากคุณพ่อฟรังซีสเซเวียร์  สุทศ  ประมวลพร้อม     
เป็นคุณพ่อยอห์นบอสโก  วิทยา   คู่วิรัตน์ 

พ.ศ. 2553 สถานศึกษาได้รับการรับรองตราสารจัดตั้งเพื่อก้าวสู่การเป็นนิติบุคคล 

สถานศึกษาได้ปรับลดจ านวนห้องเรียนเพื่อรองรับการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการและ     
อาคารประกอบการ 

พ.ศ. 2554 แต่งตั้งเซอร์วีร์จีนี  เทพิน    เดชานนท์   ด ารงต าแหน่ง ผู้จัดการ - ผู้อ านวยการ  แทน  
               เซอร์เวโรนิกา  สุภาพร    ประราศรี 

สถานศึกษาผ่านการประเมินคณุภาพการศึกษาภายนอกจาก สมศ. รอบสามและได้รับ 
การรับรอง ระดับดี ดีมาก 

พ.ศ. 2555 สถานศึกษาได้พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน โดยจัดให้มีการเรียนการสอน IEP  
( Intensive  English Program ) ระดับชั้นประถมศึกษาปทีี่ 1 – 6 

                        สถานศึกษาได้ปรับพื้นที่โดยก่อสร้างอาคารประกอบการ อันประกอบด้วยห้องฝ่ายกจิการ 
                        นักเรียน ห้องสหการ  ห้อง TKM ( Teacher Knowledge Management ) ห้องบูรณาการ 
                        นวัตกรรมการเรียนรู้  ห้องสมาคมผู้ปกครองและครู  ห้องโภชนาการ  ห้องนาฏศิลป์   
                        ห้องเก็บเอกสาร  
พ.ศ. 2556 สถานศึกษาได้พัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่เพื่อเอ้ือประโยชน์สูงสุดโดยปรับเปลี่ยนพื้น 
                           อาคารอังแซล์มชั้น 1 พื้นทางเดิน เปลี่ยนสุขภัณฑ์ห้องน้ า ปรับปรุงห้องรับรอง เปลี่ยน 
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                            พัดลม และย้ายเสาธง สถานศึกษาได้พัฒนาห้องสมุด ห้องมัลติมีเดีย และห้อง 
                            คอมพิวเตอร ์ของสถานศึกษา โดย จัดบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ จัดซื้อเครื่อง 
                            คอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยเพื่อบริการแก่ผูเ้รียน 
พ.ศ. 2556 สถานศึกษาได้พัฒนาอาคารสถานที่ โดยปรับเปลี่ยนพื้นกระเบื้อง และพื้นทางเดิน บริเวณ 
                         ชั้น 1 อาคารอังแซล์ม     
พ.ศ.2557 เปลี่ยนผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาตจากคุณพ่อยอห์นบอสโก  วิทยา   คู่วิรัตน์ 

เป็นคุณพ่อยอห์นวรวุฒิ    กิจสกุล 
แต่งตั้งเซอร์เรมอนด์ ประนอมไพร   พิเศษศักดิ์    ด ารงต าแหน่ง ผู้จัดการ - ผู้อ านวยการ   
แทน   เซอร์วีร์จีนี  เทพิน    เดชานนท์  
โรงเรียนได้มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรูเ้พื่อการก้าวสู่มาตรฐานสากลและการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน   
โรงเรียนไดเ้ปลี่ยนเครื่องปรบัอากาศ ชั้น  5 และ ชัน้ 2 ของตึกอังแซล์ม 

1.2  ข้อมูลโรงเรียนโดยสังเขป 
 1.2.1  โครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2.2  ปรัชญาของโรงเรียน 
ศึกษาดี  มีคุณธรรม น าไปสู่ความส าเร็จ 
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1.2.3  วิสัยทัศน์ 

โรงเรียนซางตาครู้สศึกษาพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
ด้วยระบบบริหารคุณภาพตามหลักธรรมมาภิบาล  ครูและผู้เรียนโดดเด่นคุณธรรม 
จริยธรรม ฉลาดล้ าสุขภาวะ  มีทักษะชีวิตบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้การมีส่วน 
1.2.4  พันธกิจ 

   ระดับปฐมวัย 
1.พัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนให้มมีาตรฐานเป็นที่ยอมรับ 
2.พัฒนาระบบการบริหารจัดการศกึษาของสถานศกึษาดว้ยหลักธรรมาภิบาล 

            3.ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมตามแนวคุณค่าของพระวรสาร 
            4.ส่งเสริมและพัฒนาเด็กให้มีความฉลาดทางสุขภาวะ 

5.ส่งเสริมสนับสนนุให้เดก็มีพัฒนาการครบทั้ง 4 ด้านและสามารถอยู่ในสังคมได้อย่าง  
               มีความสุข 
            6.พัฒนาครูให้มคีุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพครู 

ระดับขั้นพื้นฐาน 
1.พัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
2.พัฒนาระบบการบริหารจัดการศกึษาของสถานศกึษาดว้ยหลักธรรมาภิบาล 
3.พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาพร้อมสู่ประชาคมอาเซยีน 
4.พัฒนาครูให้มีคณุสมบัตติามมาตรฐานวิชาชีพครู มีจรรยาบรรณและจติวิญญาณของ   
   ความเป็นคร ู
5.ส่งเสริมและสนับสนนุให้ผู้เรียนเป็นผู้มีคณุธรรม จรยิธรรม 
6.ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรยีนให้มีความฉลาดทางสุขภาวะ 
7.ส่งเสริมสนับสนนุให้ผู้เรียนมีทกัษะชีวิตและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
8.ส่งเสริมให้ครูและผู้เรียนเหน็คณุค่าความเปน็ไทยและด าเนินชีวิตตามหลกัปรัชญา  
  เศรษฐกิจพอเพียง 
9.ส่งเสริมให้ผู้ปกครอง ชุมชนและทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการพฒันา  

               การศึกษา 
1.2.5  วัตถุประสงค์ (ในตราสาร) 

โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา ก าหนดวัตถุประสงค์ ดังนี ้
1.จัดการศึกษาอบรมเพื่อพัฒนาเยาวชนและบุคคลทั่วไป ที่มุ่งเน้นความส าคัญ

ของผู้เรียนตามศักยภาพ และธรรมชาติของบุคคล เป็นทั้งโรงเรียน โรงสอนและสนาม
ฝึกหัดการปฏิบัติคุณธรรม จริยธรรม กิจ เมตตา ประเพณีวัฒนธรรม ศาสนธรรมและภูมิ
ปัญญาไทยระดับบุคคลและหมู่คณะ   เพื่อให้เป็นบุคคลที่ดี   เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ตาม
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หลักพระคริสตธรรมและศาสนสัมพันธ์ และมีความรับผิดชอบในฐานะสมาชิก สังคม ตาม
อุดมคติที่ว่า “ รักและรับใช้ ” มีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง ต่อผู้อ่ืนและต่อพระเจ้า   

2.จัดการศึกษา ระดับปฐมวัย และการศึกษาข้ันพื้นฐาน ในรูปแบบการศึกษาใน 
ระบบ ส าหรับเด็กและเยาวชน ใช้หลักสูตรหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2546และ 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 เป็นแกนหลักของหลักสูตรและ 
จัดการเรียนการสอนเน้นบูรณาการคุณธรรมจริยธรรมตามปรัชญาและหลักการศึกษา 
คาทอลิก  

3.จัดกิจกรรมและกระบวนการศึกษาแบบมีส่วนร่วมและสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนและสังคม ท้องถิ่น เป็นการเสริมสร้างศักยภาพการจัดการศึกษาให้เข้มแข็ ง มี
คุณภาพและประสิทธิภาพสูง   เป็นหนึ่งเดียวสอดคล้องกับความเป็นจริงของชุมชนและ
สังคมช่วยเหลือผู้ยากจนและด้อยโอกาส  ทางการศึกษาและเป็นการร่วมรับภาระด้าน
การศึกษาของรัฐ 

4.ด าเนินการให้บริการในด้านที่เกี่ยวเนื่องกับการเรียนการสอน และกิจกรรม
พัฒนาตน ด้านทักษะความรู้ความสามารถ ประสบการณ์เรียนรู้  ค่านิยมทางสังคม เพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและสืบสานภูมิปัญญาของสังคมให้แก่นักเรียนและผู้เกี่ยวข้อง  

5.จัดบริการด้านวิชาการแก่ผู้ปกครอง ชุมชนด้วยโครงการ/กิจกรรมการศึกษา
ต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้และความแข็งแรงของกระบวนการกล่อมเกลา 
ทางสังคม 

6.ก ากับดูแลเกี่ยวกับการจัดบริการอาหาร โภชนาการและสุขภาพอนามัย บริการ
รถรับส่งนักเรียนไปกลับ ฯลฯ ส าหรับนักเรียน ครู บุคลากรและผู้ปกครอง 

7.ด าเนินการเพื่อให้โรงเรียนเป็นสถานที่ที่มีความสงบและปลอดภัย ปลอด
อบายมุขและสิ่งเสพติด มีระบบและวินัยที่ดีและมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งมีสภาพแวดล้อม
ธรรมชาติที่สะอาด ร่มร่ืน และร่มเย็น ปราศจากมลภาวะที่เป็นพิษ และบรรยากาศที่อบอุ่น
ด้วยไมตรีจิตและมิตรภาพ มีสัญลักษณ์ทางศาสนาเป็นสิ่งเตือนใจให้ทุกคนมุ่งสร้างคุณ
งามความดี 

 

1.2.6  นโยบาย 
เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวสถานศึกษาจึงก าหนดนโยบายเพื่อเป็นแนวทางใน

การจัดการศึกษา  ดังนี้ 
1.ส่งเสริมผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านยิมที่พงึประสงค์ 
2.ส่งเสริมผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดี มีสุนทรยีภาพ มีความรู้ทางวิชาการ และลักษณะ

นิสัยด้านศิลปะ ดนตรีและกีฬาอย่างเต็มตามศักยภาพ  
3. ส่งเสริมความสามารถของผู้เรียนในการคดิอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ 

ตัดสินใจแก้ปญัหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล 
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  4. พัฒนาการจัดหลกัสูตรสู่มาตรฐานสากลและจดัระบบการเรียนรู้ทีเ่นน้ผู้เรยีน 
เป็นส าคญั  

5. ส่งเสริมความเป็นไทยให้กับผูเ้รียนและรู้จักอนุรกัษ์ภูมิปญัญาไทย 
6. พัฒนาการจัดโครงสร้างการบริหารสถานศกึษา ด้วยการบริหารจัดการโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน 
7. ส่งเสริมการประกันคณุภาพภายในสถานศกึษาตามกฎกระทรวงก าหนด 
8. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีคณุภาพในการจัดการศึกษา  
9. พัฒนาการจัดสภาพแวดล้อม อาคารสถานที่ ส่ิงอ านวยความสะดวกและการ 

บริการที่ส่งเสริมให้สถานศึกษาเป็นชมุชนแห่งการเรียนรู้  
10. พัฒนาระบบการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสร้างคุณภาพการบริหาร

จัดการของสถานศึกษา  
11.  ส่งเสริมความสัมพันธ์ ความร่วมมือกับสถาบันครอบครัว สถาบันศาสนา  

สถาบันการศกึษาและชุมชน 
          1.2.7  เป้าหมาย 

ระดับปฐมวัย 
1.หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษามีมาตรฐานเป็นทีย่อมรับ 

   2.บุคลากรมีส่วนร่วมในการบรหิารจัดการที่เน้นมาตรฐานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
            3.เด็กเป็นผู้มีคณุธรรม จรยิธรรมตามแนวคณุค่าของพระวรสาร 

4.เด็กมีความฉลาดทางสุขภาวะ 
5.เด็กมีพัฒนาการครบทั้ง 4 ด้านและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อยา่งมีความสุข 
6.ครูมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพครู  

ระดับขั้นพื้นฐาน 
1.ผูเ้รียนมีความคิดสร้างสรรคก์ล้าเผชิญกบัความเสีย่ง สามารถใช้ความคดิ

ระดับสูง เหน็ผลและวางแผนจัดการสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ได ้
2.ผูเ้รียนสามารถใช้เทคโนโลยใีนการเรียนรู้  ออกแบบ สร้างสรรค์งาน ส่ือสาร 

น าเสนอ เผื่อแพร่ และแลกเปลี่ยนผลงานในระดบัชาติได ้
3.บุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการ ทีเ่น้นมาตรฐาน โดยยึดหลกั 

                          ธรรมาภิบาล  
4.สถานศึกษามีการบรหิารจัดการที่มีประสิทธิภาพเพื่อพรอ้มสู่ประชาคมอาเซยีน 
5.อาคารสถานที่  สภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ เอ้ือต่อการเรียนการสอน

สาธารณูปโภคครบครัน วัสดุอุปกรณ์ และเทคโนโลยทีี่สมบูรณ์ทันสมัย 
6.ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มจีรรยาบรรณ จัดประสบการณ์การเรียนการสอนตาม 

มาตรฐานวิชาชีพ 
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7.ผู้เรียนเป็นผู้มีคณุธรรม จริยธรรม และทักษะในการด าเนินชีวิตเหมาะสมกับ
ความเป็นพลโลกในศตวรรษที่ 21 

8.ผู้เรียนมีความฉลาดทางสุขภาวะ 
9.ครูและผู้เรียนด าเนินชีวิตตามหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 
10. สถานศึกษามีภาคีเครือข่ายการจัดการเรยีนรู้และร่วมพัฒนากับสถานศึกษา 

องค์กรภาครัฐ  ภาคเอกชน ระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ และระหว่าง
ประเทศ 
1.2.8  อัตลักษณ์ของโรงเรียน  
        รัก รับใช้ และ เมตตา 
1.2.9  เอกลักษณ์ของโรงเรียน   

ซ่ือสัตย์  สะอาด มารยาทงาม 
      ซื่อสัตย์  -  มีความซื่อตรง จริงใจทั้งต่อหน้าและลับหลัง 
      สะอาด  -  สะอาดทั้งกายและใจ 
     มารยาทงาม –  รู้จักกาลเทศะ วางตนได้เหมาะสม 
1.2.10  สถานท่ีตั้งโรงเรียน    

ที่ตั้งเลขที่   144/1   ถนนเทศบาลสาย 1  แขวงวัดกัลยาณ ์  เขตธนบุรี 
กรุงเทพมหานคร  รหัสไปรษณีย์  10600  โทรศัพท์   02-4666912    
โทรสาร  02-4657009  website www.sc.ac.th   
E-mail   sc.ac.santacruz@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sc.ac.th/
mailto:santacruz@gmail.com
http://www.sc.ac.th/www/image/map_big.jpg
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1.2.11  แผนผังโรงเรียน  
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3  ตารางแสดงจ านวนนักเรียน (ประมาณการปี 2559) 

ระดับชั้นท่ีเปิดสอน จ านวนห้อง 
จ านวนผู้เรียน (คน) 

ชาย หญิง 
เดก็
พิเศษ 

รวม 

เตรียมอนบุาล - - - - - 
อนุบาล 1 2 36 24 - 60 
อนุบาล 2 2 34 21 - 55 
อนุบาล 3 2 44 30 - 74 

รวม 6 114 75 - 189 
ประถมศึกษาที ่1 4 108 52 - 160 
ประถมศึกษาที ่2 4 103 37 - 140 
ประถมศึกษาที ่3 4 76 44 - 120 
ประถมศึกษาที ่4 4 92 58 - 150 
ประถมศึกษาที ่5 4 104 46 - 150 
ประถมศึกษาที ่6 4 105 55 - 160 

รวม 24 588 292 - 880 

มัธยมศึกษาปีที ่1 2 51 29 - 80 
มัธยมศึกษาปีที ่2 2 57 13 - 70 
มัธยมศึกษาปีที ่3 2 51 29 - 80 
มัธยมศึกษาปีที ่4 - - - - - 
มัธยมศึกษาปีที ่5 - - - - - 
มัธยมศึกษาปีที ่6 - - - - - 

รวม 6 159 71 - 230 
รวมท้ังสิ้น 36 861 438 - 1,299 
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1.4  ตารางแสดงจ านวนบุคลากร (ประมาณการปี 2559)  

ประเภท/ต าแหน่ง 
จ านวนบุคลากร (คน) 

รวม 
ต่ ากว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท 

  1.  ผู้บริหารสถานศึกษา 
    

 ผู้ท าการแทนผู้รับใบอนญุาต - - 1 1 

 ผู้จัดการ/ผู้อ านวยการ - - 1 1 

 ผู้ช่วยผู้อ านวยการ - 6 2 8 
รวม - 6 2 8 

  2.  ครูผู้สอน 
    

       ครูที่บรรจ ุ - 53 4 57 

       ครูที่ยังไม่บรรจ ุ - 5 - 5 

รวม 
 

58 4 62 
  3.  บุคลากร 

    
        เจ้าหน้าที ่ - 5 1 6 

        พี่เลี้ยง 7 - - 7 

        แม่บ้าน - - - - 

        พนักงานโรงเรียน 15 - - 15 

        พนักงานวัด 3 - - 3 

        พนักงานโรงอาหาร 13 1 - 14 
รวม 38 6 1 45 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



14 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปี 2559                                                                                               โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 
 

ที่ รายการ 2558 2559 ที่ รายการ 2558 2559

1 เงินอุดหนุนจากรฐั 1 งบบุคลการ

1.1  เงินอุดหนุนรายบคุคล 6,377,299     13,037,497   1.1  เงินเดือนและค่าจ้าง 8,602,490     17,631,480   

1.2  เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี 1,137,605     1,499,305     1.2  ค่าสวัสดิการ 675,951        3,162,261     

1.2  เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน-นม 879,060        1,991,080     รวมงบบุคลากร 9,278,441     20,793,741   

รวมเงินอุดหนุนจากรฐั 8,393,964     16,527,882   2 รายจ่ายเกี่ยวกับเงินเรียนฟรี 15 ปี 212,048        807,255        

2  ค่าธรรมเนียมการศึกษา 3,404,792     6,836,880     3 รายจ่ายเกี่ยวกับอาหารกลางวัน-นม 862,876        1,991,080     

3  ค่าธรรมเนียมอ่ืน 17,400,250   36,191,600   4 รายจ่ายจากค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 7,704,865     19,209,330   

5 งบด าเนินงาน

5.1  ค่าตอบแทน 127,555        399,000        

5.2  ค่าใช้สอย 194,375        893,100        

5.3  ค่าวัสดุ 739,476        3,652,202     

5.4  ค่าสาธารณูปโภค 1,851,831     3,541,800     

5.5 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับยานพาหนะ 264,124        495,300        

รวมงบด าเนินงาน 3,177,362     8,981,402     

4 รายรบัอ่ืนๆ 6 รายจ่ายอ่ืนๆ

4.1  รับจากการจ าหน่ายวัสดุทางการศึกษา 2,264,649     2,453,000     6.1  รายจ่ายค่าวัสดุทางการศึกษา 1,487,304     1,801,200     

4.2  ดอกเบี้ยรับ 17,358         35,000         6.2  เงินรายหวัส่งและเงินสมทบ 117,455        188,538        

4.3  รายได้อ่ืนๆ 223,989        700,500        6.3  ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 238,572        721,615        

รวมรายรบัอ่ืนๆ 2,505,996     3,188,500     รวมรายจ่ายอ่ืนๆ 1,843,332     2,711,353     

5 รวมรายรบัจากฝ่ายต่างๆ 7 งบรายจ่ายของฝ่ายต่างๆ

5.1 ฝ่ายวิชาการ 2,923,400     7.1 ฝ่ายวิชาการ 3,844,600     

5.2 ฝ่ายกิจการนักเรียน 1,014,000     7.2 ฝ่ายกิจการนักเรียน 1,504,000     

5.3 ฝ่ายจิตตาภิบาล 40,000         7.3 ฝ่ายจิตตาภิบาล 1,617,840     

5.5 ฝ่ายบริการ 30,000         7.4 ฝ่ายบริการ 2,815,400     

5.5 ฝ่ายบริหารทั่วไป 7.5 ฝ่ายบริหารทั่วไป 98,200          

5.6 ฝ่ายมาตรฐานคุณภาพ 7.6 ฝ่ายมาตรฐานคุณภาพ 188,400        

5.7 ฝ่ายบคุคล 7.7 ฝ่ายบคุคล 1,144,602     

5.8 ฝ่าย........ 7.8 ฝ่าย........

รวมรายรบัจากฝ่ายต่างๆ 1,351,300     4,007,400     รวมงบรายจ่ายของฝ่ายต่างๆ 1,537,869     11,213,042   

5 เงินกู้ยืม -               8 เงินคืนหนี้ 3,742,565     -                

รวมงบประมาณรายรบัทั้งสิ้น 33,056,301   66,752,262   รวมงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 28,359,356   65,707,203   

งบประมาณรายรับ งบประมาณรายจ่าย

2. สรุปงบประมาณรายรับ – รายจ่าย ปีการศึกษา 2558 – 2559 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



15 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปี 2559                                                                                               โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 
 

ของโรงเรียน...................................   เหน็สมควรอนุมัติใหด้ าเนินการได้

อนุมัติโดย     ......................................... 

                   (บาทหลวงเดชา อาภรณ์รัตน์)

                       ผู้อ านวยการฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

                        ................../.............../................

(.......................................................) (.......................................................)

หวัหน้าเขตการศึกษา..... ประธานกลุ่มงานอ านวยการ ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

.............../................./............. .............../................./.............

                      คณะกรรมการจัดการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้พิจารณาการจัดสรรงบประมาณประจ าปกีารศึกษา 2559
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2.1 งบประกอบประมาณการรายรบั ปกีารศึกษา 2559 
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ที่ รหสั รายการ รายละเอียด ประมาณการรับ รวม

5 รวมรายรบัจากฝ่ายต่างๆ 4,007,400           

5.1 ฝ่ายจิตตาภิบาล 40,000                

งานเสริมสร้างอัตลักษณ์และสังคมสงเคราะห์ -                    

 - โครงการรักรับใช้ร่วมใจอาสา 30,000              

 - โครงการทกุการศึกษาเยาวชนมาดกแผ่นดิน 10,000              -                     

5.2 ฝ่ายวิชาการ 2,923,400           

งานพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้

 - โครงการเย่ียมชมแหล่งเรียนรู้ 535,000             

 - โครงการค่ายคณิตศาสตร์ 380,000             

 - โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ 40,000              

 - โครงการส่งเสริมทกัษะความรู้สู่งานอาชีพ 31,000              

 - โครงการเพ่ิมพูลความรู้และพัฒนาการใช้ภาษาฯ 1,937,400          

5.3 ฝ่ายกิจการนักเรียน 1,014,000           

งานกิจกรรมพัฒนาชีวิตแก่ผู้เรียน

 - โครงการสร้างเสริมทกัษะชีวิตแก่ผู้เรียน 1,002,000          

งานด้านสร้างเสริมสวัสดิภาพผู้เรียน -                    

 - โครงการเฝ้าระวังสารเสพติดในโรงเรียน 2,000                

 - โครงการ SC วันใสใส่ใจสุขภาพพัฒนาฯ 10,000              

5.4 ฝ่ายบริการ 30,000                

งานอนามัยและโภชนการ -                    

 - โครงการฉลาดรู้ ฉลาดเลือก ฉลาดกิน 30,000              

โครงการ/งาน........... -                    

โครงการ/งาน........... -                    

5.7 ฝ่ายบคุคล -                     

โครงการ/งาน........... -                    

โครงการ/งาน........... -                    

5.8 ฝ่าย........ -                     

โครงการ/งาน........... -                    

โครงการ/งาน........... -                    

5 เงินกู้ยมื -                     

รวมงบประมาณรายรบัทั้งสิ้น 66,752,262         
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2.2 งบประกอบประมาณการรายจ่าย ปกีารศึกษา 2559 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ รหสั รายการ รายละเอียด ประมาณการจ่าย รวม

1 งบบุคลากร 20,793,741          

1.1 เงินเดือนและค่าจ้าง จ านวน......คนๆ ละ.............บาท 17,631,480      

1.2 ค่าสวัสดิการ จ านวน......คนๆ ละ.............บาท 3,162,261        

2 รายจ่ายเก่ียวกับเงินเรยีนฟร ี15 ปี จ านวน......คนๆ ละ.............บาท 807,255           807,255             

3 จ านวน......คนๆ ละ.............บาท 1,991,080        1,991,080          

4 19,209,330        

4.1 ค่าอาหาร จ านวน......คนๆ ละ.............บาท 2,163,780        

4.2 เรียนภาษาต่างประเทศอังกฤษ จ านวน......คนๆ ละ.............บาท 1,432,600        

4.3 เรียนภาษาเรียนภาษาจีน จ านวน......คนๆ ละ.............บาท 600,000           

4.4 ค่าเรียนอิเลคโทน จ านวน......คนๆ ละ.............บาท 1,142,400        

4.5 เรียนพิเศษเสริมเย็น จ านวน1000คนๆ ละ4000บาท 4,000,000        

4.6 เรียนพิเศษเสริมวันเสาร์ จ านวน.400คนๆ ละ4000บาท 1,600,000        

4.7 เรียนพิเศษเสริมภาคฤดูร้อน จ านวน......คนๆ ละ.............บาท 1,875,000        

4.8 ค่าเรียนหลักสูตร IEP จ านวน......คนๆ ละ.............บาท 5,770,000        

4.9 ค่าประกันอุบติัเหตุ จ านวน......คนๆ ละ.............บาท 284,900           

4.1 อุปกรณ์แรกเข้า,กิจกรรมเสริม จ านวน......คนๆ ละ.............บาท 290,650           

4.11 ค่าบตัรนักเรียน 50,000             

5 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 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับยานพาหนะ 495,300           

6 2,707,853          

6.1 รายจ่ายค่าวัสดุทางการศึกษา 1,801,200        

6.2 เงินรายหวัส่งและเงินสมทบ 188,538           

รายจ่ายเก่ียวกับอาหารกลางวัน-นม

รายจ่ายจากค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ

งบด าเนินงาน

รายจ่ายอ่ืนๆ
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ที่ รหสั รายการ รายละเอียด ประมาณการจ่าย รวม

6.3 วัสดุทางการศึกษาเพ่ือการสอน 111,500           

6.4 ภาษีจ่าย 219,615           

6.5 เงินบริจาค 100,000           

6.6 ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ 287,000           

7 11,213,042        

7.1 ฝ่ายจิตตาภิบาล 1,617,840          

งานอภิบาล 350,400           

งานแพร่ธรรม 204,500           

52,600             

141,000           

 - โครงการเยาวชนรุ่นใหม่หวัใจคุณธรรม 70,800             

งานส่งเสริมอัตลักษณ์และสังคมสงเคราะห์ 23,400             

139,640           

627,500           

งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมผู้เรียน(ปฐมวัย)

 - โครงการเด็กดีมีคุณธรรม(ปฐมวัย) 8,000               

7.2 ฝ่ายวิชาการ 3,844,600          

งานบริหารหลักสูตร

 - โครงการพัฒนาหลักสูตรเพ่ือยกระดับการจัดการศึกษาของโรงเรียน 20,000             

งานพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ 142,800           

 - โครงการเย่ียมชมแหล่งเรียนรู้ 535,000           

 - โครงการปรับการเรียนเปล่ียนการสอนสู่โลกศตวรรษที2่1 50,000             

 - โครงการพัฒนาผู้เรียนสู่ความเปน็เลิศเพ่ือยกระดับผลการทดสอบ(O-net) 165,000           

 - โครงการมุง่โค้ชครูพัฒนาเด็ก เพ่ิมทกัษะการด ารงชีวิตในศตวรรณที ่21 30,000             

  - โครงการค่ายคณิตศาสตร์ 380,000           

  - โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ 50,000             

 - โครงการซางตาครู้สศึกษาเปดิโลกการเรียนสู่ประชาคมอาเซียน 30,000             

 - โครงการค่ายศิลปะ 5,000               

 - โครงการส่งเสริมทกัษะความรู้งานอาชีพ 31,000             

 - โครงการรักรับใช้ร่วมใจอาสา

 - โครงการทนุการศึกษาเยาวชนมรกดแผ่นดิน

งานศาสนสัมพันธ์

งานคุณธรรมจริยธรรม

งบรายจ่ายของฝ่ายต่างๆ
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ที่ รหสั รายการ รายละเอียด ประมาณการจ่าย รวม

 - โครงการพัฒนาหลักสูตรทกัษะด้าน IT สู่มาตรฐานสากล 1,500               

 - โครงการเพ่ิมพูลความรู้และพัฒนาการใช้ภาษาต่างประเทศ 1,937,400        

 - โครงการยกระดับบรูณาการจัดการเรียนรู้ด้วย Storyline Approach 20,000             

งานวัดผลประเมินผล 165,500           

งานพัฒนาสื่อนวัตกรรม 10,000             

งานนิเทศการสอน 2,300               

งานวิจัยและพัฒนา 5,000               

งานหอ้งสมุด 179,000           

งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา(ปฐมวัย)

 - โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา(ปบมวัย) 5,000               

งานพัฒนาการจัดการเรียนการสอน(ปฐมวัย) 3,000               

งานส่งเสริมใหม้ีการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภากการจัดการเรียน(ปฐมวัย) 2,000               

งานนิเทศการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา(ปฐมวัย) 5,000               

งานประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย(ปฐมวัย) 20,100             

งานกิจกรรมพัฒนาเด็ก(ปฐมวัย)

 - โครงการหนูน้อยสมองไว 50,000             

7.3 ฝ่ายกิจการนักเรยีน 1,504,000          

งานด้านระเบยีบวินัย 22,500                                        

 - โครงการ Grow to Know"เจริญเติบโต เพ่ือการเรียนรู้" 43,000             

งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 40,500             

 - โครงการสร้างเสริมทกัษะชีวิตแก่ผู้เรียน 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) 1,000               
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ที่ รหสั รายการ รายละเอียด ประมาณการจ่าย รวม

งานสวัสดิภาพผู้เรียน(ปฐมวัย)

 - โครงการสุจภาพดีมีสุข 8,000               

7.4 ฝ่ายบรหิารทัว่ไป 98,200                 

งานนโยบายและแผน 2,000               

งานงบประมาณ การเงิน การบญัชี 31,000             

 - โครงการร่วมปลูกจิตส านึกธรรมาภิบาล 5,000               

งานธุรการ 10,000             

งานจัดซื้อ 3,000               

งานประชาสัมพันธ์ 22,000             

งานช้ันเรียนคุณภาพ 22,000             

งานบริหารทัว่ไป(ปฐมวัย) 3,200               

7.5 ฝ่ายบุคคล 1,144,602           

งานสรรหา 500                  

งานพัฒนาบคุลากร 12,000             

 - โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามมาตรฐานวิชาชีพ 66,300             

 - โครงการส่งเสริมและพัฒนาศัยภาพครูและบคุลากร 400,000           

 - โครงการซ.ศ.พอเพียง 1,300               

งานสวัสดิการ 153,002           

 - โครงการโลกทศัน์สู่เรียนรู้ 510,000           

งานพัฒนาบคุลากร(ปฐมวัย) 1,500               

7.6 ฝ่ายบรกิาร 2,815,400           

งานเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 1,560,200        

งานอาคารสถานที่ 767,600           

 - โครงการพัฒนาอาคารสถานที ่สิ่งแวดล้อมสู่สังคมแหง่การเรียนรู้ 150,000           

งานพัสดุครุภัณฑ์ 197,200           

งานอนามัยและโภชนาการ 35,600             

 - โครางการฉลาดรู้ ฉลาดเลือก ฉลากกิน 48,000             

งานสิ่งแวดล้อม 31,800             

งานจัดบรรยากาศส่งเสริมการเรียนการสอน(ปฐมวัย) 25,000             
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ที่ รหสั รายการ รายละเอียด ประมาณการจา่ย รวม

7.7 ฝ่ายมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 188,400               

งานมาตรฐานคุณภากการศึกษา 166,600             

งานสารสนเทศ 19,300              

งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพในสถานศึกษา(ปฐมวัย) 2,500                

8 -                       

รวมงบประมาณรายจ่ายทัง้สิ้น 65,703,703           

เงินคืนหน้ี
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ตารางท่ี 3.1 สรุปงบประมาณรายจ่ายตามแผนงานหน่วยงาน / งาน / โครงการ ปีการศึกษา 2559 
ฝ่ายจิตตาภบิาล 

 

ท่ี 
แผนงานหน่วยงาน 
งาน / โครงการ 

แผนงาน
ตาม

มาตรฐาน 
ผู้รับผิดชอบ 

งบประมาณ หน้า
อ้าง
อิง ด าเนินการ พัฒนา ลงทุน 

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

 กายา       
1.4 กิจกรรมมิสซาฉลองศาสนนาม 4 นางสมลักษณ์      บุญเพชร 26,700   57 

 โรงเรียน       
1.5 กิจกรรมเตรียมตัวเพื่อรับศีลมหา 4 นางสมลักษณ์     บุญเพชร 54,700   58 

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

 คาทอลิก       
1.9 กิจกรรมสอนค าสอนผู้เรียน 4 นางสมลักษณ์      บุญเพชร 56,600   62 

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

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

 แผนการเรียนวิชาคริสตศ์าสนา       
2.6 กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาและ 4 นางสาวปรียานุช     รุจิพืช 21,000   75 

 อบรมครูผู้สอนคริสต์ศาสนา       
2.7 กิจกรรมจัดบรรยากาศ 4 นางสาวปรียานุช     รุจิพืช 21,000   76 

 คาทอลิก       
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ท่ี 
แผนงานหน่วยงาน 
งาน / โครงการ 

แผนงาน
ตาม

มาตรฐาน 
ผู้รับผิดชอบ 

งบประมาณ หน้า
อ้าง
อิง ด าเนินการ พัฒนา ลงทุน 

2.8 กิจกรรมสมโภชนักบญุ 4 นางสาวจนัจิรา พันธุ์สมบัติ 11,300   77 
 เปโตรและนกับุญเปาโลอัครสาวก       

2.9 กิจกรรมสมโภชแม่พระรบั 4 นางสาวปรียานุช   รุจิพืช 11,800   78 
 เกียรตยิกขึ้นสวรรค ์       

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

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

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

 ร่วมกับหน่วยงานภายนอก       
3.3 กิจกรรมทางศาสนาร่วมกับ 4 นางสาวแอมราวงค์ค าขาว 1,100   88 

 ศาสนาอ่ืน       
4 งานคุณธรรม จริยธรรม      89 

4.1 กิจกรรมอบรมคณุธรรม 4 นางสาวยุวดี        ศรีสุระ 25,600   94 
 จริยธรรมครูผู้สอน       

4.2 กิจกรรมอบรมคณุธรรม 4 นางสาวยุวดี        ศรีสุระ 23,100   95 
 จริยธรรมผู้เรยีน       

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

 เพศศาสตร์ศกึษา       
4.7 กิจกรรมส่งเสริมพัฒนา 4 นางสาวยุวดี        ศรีสุระ 30,500   100 

 การสอนจริยธรรม       
4.8 กิจกรรมพัฒนาสื่อการสอน 4 นางสาวยุวดี        ศรีสุระ 10,400   101 

 จริยธรรม       
4.9 โครงการเยาวชนรุ่นใหม ่ 4 นายพรดนัย    ดาวดี  70,800  102 
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แผนปฏิบัติการประจ าปี 2559                                                                                               โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 
 

ท่ี 
แผนงานหน่วยงาน 
งาน / โครงการ 

แผนงาน
ตาม

มาตรฐาน 
ผู้รับผิดชอบ 

งบประมาณ หน้า
อ้าง
อิง ด าเนินการ พัฒนา ลงทุน 

 หัวใจคณุธรรม       
5 งานส่งเสริมอัตลักษณ ์      105 
 และสังคมสงเคราะห์       

5.1 กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริม 4 นางสาวจนัจิรา  พันธุส์มบัติ 1,600   109 
 อัตลักษณ ์       

5.2 กิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้าน 4 นางสาวจนัจิรา  พันธุส์มบัติ  12,800  110 
 อัตลักษณ์และจิตสาธารณะ       

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

 เยาวชนมรดกของแผ่นดนิ       
        

รวม 1,348,740 261,100   

 
 

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

            ผู้อ านวยการ 
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ตารางท่ี 3.2 สรุปงบประมาณรายจ่ายตามแผนงานหน่วยงาน / งาน / โครงการ ปีการศึกษา 2559 
ฝ่าย วิชาการ 

 

ท่ี 
แผนงานหน่วยงาน 
งาน / โครงการ 

แผนงาน
ตาม

มาตรฐาน 
ผู้รับผิดชอบ 

งบประมาณ หน้า
อ้าง
อิง ด าเนินการ พัฒนา ลงทุน 

1 งานบริหารหลกัสูตร           130 
1.1 โครงการพัฒนาหลักสตูรเพื่อ 2  นางนวลพรรณ มะเมียทอง  20,000   135 
 ยกระดับการจัดการศกึษา           
 ของโรงเรียน          

  - กิจกรรมพัฒนาหลกัสูตร         
 เทียบเคยีงมาตรฐานสากล       
  - กิจกรรมพัฒนาทกัษะตาม         
 มาตรฐานหรือเทียบเท่า       
2 งานพัฒนากระบวนการ           139 
  จัดการเรียนรู้            

2.1 โครงการเยี่ยมชมแหลง่เรียนรู ้  2 นางสาววิลาสินี สุดคนึง    535,000    146 
2.2 โครงการปรับการเรยีนเปลี่ยน  2 นางบุษรา  ผุดผ่อง   50,000      149 
  การสอนสู่โลกศตวรรษที ่21            

2.3 โครงการพัฒนาผู้เรยีนสู่ความ 1  นางบุษรา  ผุดผ่อง 165,000     153 
  เป็นเลิศเพื่อยกระดบัผลการ            
 สอบ(O-NET)       
 -กิจกรรมเสริมทักษะทาง  นางสาวพิไลวรรณ แววศรี     
  วิชาการ         
 -กิจกรรมวันวิชาการ  นางบุษรา ผุดผ่อง     
  -กิจกรรมส่งเสริมการยกระดบั  นางสาวพิไลวรรณ แววศรี       

 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-Net)          
2.4 โครงการมุ่งโค้ชครูพัฒนาเดก็  1 นางอรวรรณ ป่ินเพ็ชร์  30,000  158 
 เพิ่มทกัษะการด ารงชีวิต       
 ในศตวรรษที่ 21       
 (Teacher Coaching)       
 2.5 กลุม่สาระภาษาไทย           162 
  กิจกรรมวันสนุทรภู่ 1  นางสาวนิลยา พิเนตร        5,000       
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ท่ี 
แผนงานหน่วยงาน 
งาน / โครงการ 

แผนงาน
ตาม

มาตรฐาน 
ผู้รับผิดชอบ 

งบประมาณ หน้า
อ้าง
อิง ด าเนินการ พัฒนา ลงทุน 

 กิจกรรมวันภาษาไทย 1 นางนวลพรรณ  มะเมียทอง        5,000    170 
  กิจกรรมเสริมทักษะทาง 1  นางมณีรัตน์  ชัยรัตนะ        3,000      171 

  ภาษาไทย(ฟัง พูด อ่าน เขียน)        172 
 2.6 กลุม่สาระคณิตศาสตร์            

  กิจกรรมเสริมทักษะทาง 1  นางบุญสม ไพศาลพานิช 9,500     173 
  คณิตศาสตร ์           181 
  โครงการค่ายคณติศาสตร ์ 1  นางปานทิพย์ ใจเอื้อย 380,000      

 2.7 กลุม่สาระวิทยาศาสตร์           182 
  กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 1  นางสาวยุวดี ศรีสุระ 3,000     186 
  กิจกรรมสื่อสร้างสรรค์ทาง 1  นางสาวเพลินทิพย์  วชิรภูชัย 1,000     194 
  วิทยาศาสตร์           195 
  กิจกรรมจัดซื้อวัสดุอุปกรณ ์ 1  นางสาวจีรนันท์ เทียนประเสรฐิ     60,000  
  และสารเคมีห้องวิทยาศาสตร์           196 
 โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ 1  นางอรวรรณ เพ่งพิศ    50,000     

 2.8 กลุม่สาระสังคมศกึษา     นางเรณู  ไตรวิทยากร       197 
  ศาสนาและวัฒนธรรม           200 
 กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา       
 และประเพณ ี       
 -กิจกรรมแห่เทียน 1 นางเรณู  ไตรวิทยากร 22,000    
 -กิจกรรมลอยกระทง 1 นายวัลลภ  แร่จ่ัน 5,000   208 
 -กิจกรรมสงกรานต ์ 1 นางสาวกรกช กิจบ ารุง 2,000   209 
 กิจกรรมประกวดมารยาท 1 นางสาวณัชชา หนูสีแก้ว 4,000   210 
  โครงการซางตาครู้สศกึษาเปิด 1   นางเรณู  ไตรวิทยากร      211 
  โลกการเรียนรู้สู่ประชาคม           212 
  อาเซียน            
  -กิจกรรม ASEAN Rally Day 1  นางบุษรา ผุดผ่อง 24,000       
  -กิจกรรมมัคคเุทศก์น้อย 1 น.ส.นวลจนัทร์ สีดอกบวบ 4,000       
  -กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ 1   นางทิพรดา  อัทธนีย์ 2,000       
  เกี่ยวกบัอาเซยีน            

2.9  กลุม่สาระสุขศกึษา           218 
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ท่ี 
แผนงานหน่วยงาน 
งาน / โครงการ 

แผนงาน
ตาม

มาตรฐาน 
ผู้รับผิดชอบ 

งบประมาณ หน้า
อ้าง
อิง ด าเนินการ พัฒนา ลงทุน 

  กิจกรรมส่งเสริมสมรรถภาพ  1 ม.บัญชา  ไตรรส 5,000     225 
 ทางกาย          

  กิจกรรมชั่งน้ าหนัก วัดส่วนสูง  1   3,000     228 
 2.10 กลุม่สาระศิลปะ           226 

 โครงการค่ายศิลปะ  1 ม.ฐากร  วัฒนากูล 5,000     227 
 2.11 กลุม่สาระการงานอาชพี           233 

  และเทคโนโลย ี            
  กิจกรรมงานสู่อาชีพ  1 นางวรรณทนา หลอ่เลิศประดิษฐ ์ 11,500     247 
  กิจกรรมแข่งขนัทักษะทาง  1  นางสาวอมรรัตน์ มณีศิรสิานต์ 5,800     248 
  คอมพิวเตอร ์            
  โครงการส่งเสริมทกัษะความรู้  1 นางธนพรรณ  31,000     249 

 งานอาชีพ  มงคลสกุลฤทธิ์        
  โครงการพัฒนาทักษะด้าน ITสู ่  1   5,000     252 

 มาตรฐานสากล             
  -กิจกรรมพัฒนาด้านทักษะ IT  1  ม.ชาญสกล ทรัพย์มีชัย        
  -กิจกรรมเผยแพร่ผลงาน  1 นางสาวอมรรัตน์ มณีศิรสิานต์        

2.12  กลุม่สารภาษาตา่งประเทศ           256 
 โครงการเพิ่มพนูความรู้และ 1  นางสาวจันจิรา พันธุ์สมบัติ 1,937,400   264 
 พัฒนาทักษะการใช ้          
 ภาษาต่างประเทศ          
  โครงการยกระดับบูรณาการ 5  นางจริน  นิยมจ้อย 20,000     269 
  จัดการเรยีนรู้ด้วย Storyline             
  Approach            
3 งานวัดผลและประเมินผล           274 

3.1 เอกสารการประเมนิ 1 นางอรวรรณ  ป่ินเพ็ชร์ 5,500     278 
  สมรรถนะส าคัญ ประเมินการ            
  อ่านคิดวิเคราะห์และเขียน            

3.2 ค่าจัดท าข้อสอบกลางภาค, 1    40,000     279 
  ปลายภาค            

3.3 จัดซื้อแบบทดสอบ  1   100,000     280 
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ท่ี 
แผนงานหน่วยงาน 
งาน / โครงการ 

แผนงาน
ตาม

มาตรฐาน 
ผู้รับผิดชอบ 

งบประมาณ หน้า
อ้าง
อิง ด าเนินการ พัฒนา ลงทุน 

  กระดาษค าตอบปลายภาค,            
  แบบทดสอบการอ่านคดิและ             
  วิเคราะห์ของฝ่ายการศกึษา            

3.4 จัดซื้อแบบพิมพ์เอกสาร  1   20,000     281 
 หลักฐานการเรยีน       
4 งานพัฒนาสื่อนวัตกรรม           282 

4.1 กิจกรรมรพัฒนาทักษะการ 2  นางวันดี  พ่วงจาด 10,000     286 
  ผลิตสื่อการสอนอิเล็กทรอนกิส ์            
  ยุคใหม ่            
5 งานนิเทศการสอน           287 

5.1 นิเทศกลุ่มสาระการเรียนรู ้ 2  นางสาวจีรนันท ์ เทียนประเสริฐ 2,000     292 
6 งานวิจัยและพัฒนา           293 

6.1 วิจัยในชัน้เรียน 2  นางบุญสม ไพศาลพานิช 5,000     296 
7 งานห้องสมุด           297 

7.1 กิจกรรมปฐมนเิทศการใช ้  3 นางสาวกิตติยา สัตยวณิฃ 1,000     301 
  ห้องสมุด            

7.2 จัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ 3  นางสาวกิตติยา สัตยวณิฃ     160,000 302 
7.3 กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  3 นางสาวกิตติยา สัตยวณิฃ 18,000     303 

รวม 2,959,700 585,000 220,000  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ..................................................ผู้รับรอง 
          (  เซอร์เรมอนด์  พเิศษศกัดิ์  ) 
                    ผู้อ านวยการ 
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ตารางท่ี 3.3 สรุปงบประมาณรายจ่ายตามแผนงานหน่วยงาน / งาน / โครงการ ปีการศึกษา 2559 
ฝ่าย กิจการนักเรียน 

 

ท่ี 
แผนงานหน่วยงาน 
งาน / โครงการ 

แผนงาน
ตาม

มาตรฐาน 
ผู้รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
หน้า
อ้างอิง ด าเนินการ พัฒนา ลงทุน 

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

1.2 กิจกรรมจัดระเบียบแถว 1 นายอนันต์  ใจเอื้อย 4,000   317 

1.3 กิจกรรมเข้าคิวสร้างวินัย 1 นางวิภาวี  ชื่นสมบัติ 3,500   318 

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

 เรียน       
1.7 โครงการ Grow to know 1 นายอนันต์  ใจเอื้อย    322 

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

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

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

     
 -กิจกรรม Dancing Team   

นางสาวนารี  นักป่ี 7,000      
 -กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ   

นายอนันต์  ใจเอื้อย 125,000      
 -กิจกรรมค่ายพกัแรมลูกเสือ-   

นายบัญชา  ไตรรส 1,068,000      
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 เนตรนารี  
     

2.8 โครงการสร้างเสริมศักยภาพ 5 นางสาวนารี   นักป่ี     345 
 ผู้เรียนด้านสุนทรียภาพ   

        
 -กิจกรรมสร้างสรรค์งานดนตร ี   

นายฐากร วัฒนากูล 33,500      
 -กิจกรรมส่งเสริมทักษะด้าน   

นางสาวปรารถนา กรานแก้ว 16,000      
 นาฏศิลป์  

     
 -กิจกรรมฝึกฝนคนเก่งด้าน   

นางประทุมทิพย์ ศรีเผด็จ 5,500      
 ศิลปะ  

     
3 งานสวัสดิภาพผู้เรียน   นายฐากร  วัฒนากูล       350 

3.1 กิจกรรมลกูเสือสวัสดิการ 1 นายฐากร  วัฒนากูล   5,000   354 
3.2 กิจกรรมรักษาความปลอดภัย 1 นายฐากร  วัฒนากูล   8,000   355 
 ในโรงเรยีน          
3.3 โครงการเฝ้าระวังสารเสพตดิ 1 นายปัญญา  ปราบเสียง       356 
 ในโรงเรยีน           
 -กิจกรรมวันงดสบูบุหรีโลก   นางสาวณัชชา  หนูสีแก้ว   2,000    
 -กิจกรรมวันต่อต้านสารเสพติด   นางอรวรรณ  เพ่งพิศ   2,000    
 โลก       
 -กิจกรรมใหค้วามรู้เรื่องสาร   นายปัญญา  ปราบเสียง   5,000    
 เสพติด       
 -กิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติด   นายรุ่งโรจน์  ปฐมทัศน์   10,000    
 -กิจกรรมตรวจสารเสพติด   นายปัญญา  ปราบเสียง   6,000    
3.4 โครงการSCวัยใสใสใ่จสุขภาพ 5 นายรุ่งโรจน์  ปฐมทัศน์       361 
 พัฒนาความฉลาดทางสุข            
 ภาวะ       
 -กิจกรรมวันศุกรก์ับสุขภาพ   นายรุ่งโรจน์  ปฐมทัศน์   2,000    
 -กิจกรรมฝึกซ้อมกีฬาแข่งขัน   นายบัญชา  ไตรรส   120,000    
 เพื่อพัฒนานกักีฬาสู่อาชีพ           
 -กิจกรรมกีฬาสีภายใน  นายอนันต์  ใจเอื้อย   30,000    
 (เฟื่องฟ้าเกมส์)       
 -กิจกรรมใหค้วามรู้และตรวจ  นางสาวบานชื่น อินทสาร   17,000    
 สุขภาพ       
4 งานสัมพันธช์ุมชน  นางสาวปรารถนา กรานแก้ว       368 



32 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปี 2559                                                                                               โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 
 

4.1 กิจกรรมวันไหว้คร ู 3 นางปานทิพย์ ใจเอื้อย 6,000     373 
4.2 กิจกรรมวันคร ู 3 นางปานทิพย์ ใจเอื้อย 8,000     374 
4.3 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาต ิ 3 นางสาวปรารถนา กรานแก้ว 25,000     375 
4.4 กิจกรรมวันแม่แห่งชาต ิ 3 นางสาวปรารถนา กรานแก้ว 25,000     376 
4.5 กิจกรรมวันเดก็ 3 นางสาวนารี  นักป่ี 10,000     377 
4.6 โครงการส่งเสริมการสร้างภาค ี 3 นางสาวปรารถนา กรานแก้ว       378 

 เครือข่ายร่วมพัฒนาคณุภาพ  
        

 การศึกษา  
     

 -กิจกรรมผูป้กครองเครือข่าย  
นางอรวรรณ  เพ่งพิศ 4,000      

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

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

รวม 1,236,000 269,000   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ..................................................ผู้รับรอง 
             (  เซอรเ์รมอนด์  พิเศษศักดิ์  ) 
                      ผู้อ านวยการ 
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 ตารางท่ี 3.4 สรุปงบประมาณรายจ่ายตามแผนงานหน่วยงาน / งาน / โครงการ ปีการศึกษา 2559 
         ฝ่ายบริหารท่ัวไป 

 

ท่ี 
แผนงานหน่วยงาน 
งาน / โครงการ 

แผนงาน
ตาม

มาตรฐาน 
ผู้รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
หน้า
อ้างอิง ด าเนินการ พัฒนา ลงทุน 

1 งานนโยบายและแผน 2 นางจริน นิยมจ้อย    395 
1.1 การจัดท าคู่มือบรหิารสถาน   2,000   399 

 ศึกษา       
1.2 โครงการร่วมปลูกจิตส านึก   5,000   400 

 ธรรมมาภิบาล       
 -กิจกรรมเสริมสร้าง       
 มาตรฐาน       
 ด้านคุณธรรม จริยธรรม       
 ให้แก่บคุลากรได้มีจิต       
 ส านึกธรรมมาภิบาล       
2 งานงบประมาณ 2 นางสาวสุพรรณี วุฒิไล    403 
 การเงิน การบัญช ี       

2.1 การจัดท าเอกสารงาน   30,000   407 
 งบประมาณการเงิน การ       
 บัญชี        

2.2 การส่งเสริม สนับสนุน     1,000   408 
 ประสานงานเพื่อใหก้าร        
 ด าเนินงานด้าน        
 งบประมาณ การเงิน การ       
 บัญชเีกิดประสิทธิภาพ       
3 งานธุรการ 2 นางสาวเกียมจิต วงษาพัด    409 

3.1 การจัดระบบเอกสาร   5,000   412 
 สารบรรณ       

3.2 การให้บรกิารส าเนา    3,000   413 
 เอกสาร และแบบฟอร์ม       
 ต่างๆ       

3.3 การจัดท าปฏิทินปฏิบัตกิาร   2,000   414 
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ท่ี 
แผนงานหน่วยงาน 
งาน / โครงการ 

แผนงาน
ตาม

มาตรฐาน 
ผู้รับผิดชอบ 

งบประมาณ หน้า
อ้างอิง 

ด าเนินการ พัฒนา ลงทุน 

4 งานจัดซ้ือ 2 นางสาวนัยนา  รัชตขจรกิจ    415 
4.1 ก าหนดวิธีและกระบวนการ   2,000   419 

 ในการจัดซื้อ จดัจ้าง และ       
 คุณลักษณะและมาตรฐาน       
 ของผลิตภัณฑ์และบริการที ่       
 ต้องการ       

4.2 เจรจาต่อรองกับผู้ขาย ใน   1,000   420 
 ด้านราคาคุณลักษณะและ       
 มาตรฐานของผลิตภัณฑ ์       
5 งานประชาสัมพันธ ์ 2 นางสาวนิลยา พิเนตร    421 

5.1 ประกาศ/ประชาสัมพนัธ์    20,000   424 
 ข่าวสาร เกี่ยวกับกจิกรรม       
 ต่างๆ       

5.2 ประสานงานกบัฝ่ายต่างๆ    2,000   425 
 ใน โรงเรียน เพื่อน าข้อมูลที ่       
 เกี่ยวกบักจิกรรมมาใช ้       
 ในการประชาสัมพันธ ์       
6 งานชั้นเรียนคุณภาพ 2 นางพัฒนา   โปร่งมะณี    426 
 การพฒันาห้องเรียน        
 แหล่งเรียนรู้คุณภาพ       

6.1 การพัฒนาห้องเรยีน   22,000    
 แหล่งเรียนรู้คุณภาพ       

รวม 95,000    

 
 

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

              ผู้อ านวยการ 

 
 



35 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปี 2559                                                                                               โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 
 

ตารางท่ี 3.5 สรุปงบประมาณรายจ่ายตามแผนงานหน่วยงาน / งาน / โครงการ ปีการศึกษา 2559 
ฝ่าย บุคคล 

 

ท่ี 
แผนงานหน่วยงาน 
งาน / โครงการ 

แผนงาน
ตาม

มาตรฐาน 
ผู้รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
หน้า
อ้างอิง ด าเนินการ พัฒนา ลงทุน 

1 งานสรรหา 2 นางดวงกมล แสงอุไร    435 
 เอกสารแบบแสดงเจตจ านง/  นางดวงกมล แสงอุไร 500   438 

 การรับสมัคร       

2 งานพัฒนาบุคลากร  นางดวงกมล แสงอุไร    439 

2.1 กิจกรรมการส่งเสริมการ 2 นางมณีรัตน์  ชัยรัตนะ 12,000   443 
 จัดการความรู้สู่การพัฒนา       
 องค์กรแห่งการเรียนรู(้KM)       

2.2 โครงการส่งเสริมคณุธรรม  นางสาวบรรจง  หล่าวเงิน    444 
 จริยธรรมตามมาตรฐาน       
 วิชาชีพ       
 - กิจกรรมธรรมมะสัญจร  2 นางดวงกมล  แสงอุไร 65,000    
 - กิจกรรมคุณธรรมน าชีวิต          2 นางสาวเพลินทิพย์ วชิรภูชัย     500    
 - กิจกรรมการอบรมหน้าเสาธง 2 นางสาวบรรจง  หลาวเงิน 200    
 - กิจกรรมส่งเสริมคณุธรรม 2 นางสาวบรรจง  หลาวเงิน 600    
 จริยธรรมด้วยคณุค่าทาง       
 พระวรสาร       

2.3 โครงการส่งเสริมและพัฒนา 2 นางดวงกมล แสงอุไร 400,000   449 
 ศักยภาพครูและบุคลากร        

2.4 โครงการ ซ.ศ.พอเพียง 2 นางสาวเพลินทิพย์ วชิรภูชัย 1,300   453 
3 งานสวัสดิการ  นางธนพร เป่ียมอยู่     456 

3.1 การสร้างขวัญและก าลังใจ  นางธนพร เป่ียมอยู่ 135,000    459 
3.2 โครงการโลกทัศน์สูก่ารเรียนรู ้  นางธนพร เป่ียมอยู่ 580,000   460 

รวม 1,195,100    

 
ลงชื่อ..................................................ผู้รับรอง 

                                                                                  (  เซอร์เรมอนด์  พเิศษศักดิ์  ) 
            ผู้อ านวยการ 
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ตารางท่ี 3.6 สรุปงบประมาณรายจ่ายตามแผนงานหน่วยงาน / งาน / โครงการ ปีการศึกษา 2559 
ฝ่ายบริการ 

 

ท่ี 
แผนงานหน่วยงาน 
งาน / โครงการ 

แผนงาน
ตาม

มาตรฐาน 
ผู้รับผิดชอบ 

งบประมาณ หน้า
อ้าง
อิง ด าเนินการ พัฒนา ลงทุน 

1 งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 2 นางสาวพรพรหม เข้มตระกูล    468 
1.1 ผลิตและให้บริการสื่อ-สิ่งพิมพ-์ 2 นางสาวพรพรหม เข้มตระกูล 230,000   471 

 เอกสารประกอบการเรียนการสอน       
1.2 ตรวจสอบเช็คบ ารุงอุปกรณ์ 2 นางสาวพรพรหม เข้มตระกูล 5,200   472 

 เทคโนโลยี       
1.3 ซ่อมแซมและจัดซื้ออุปกรณ์สื่อ 2 นางสาวพรพรหม เข้มตระกูล 225,000  1,100,000 473 

 เทคโนโลยีให้สามารถใช้งานได้       

 ตลอดเวลา       

2 งานอาคารสถานท่ี 2 นายอโนดา  คนพูดเพราะ    474 
2.1 จัดระบบและดูแลการซ่อมแซม  2 นายอโนดา  คนพูดเพราะ 132,000   478 

 อาคารเรียนอาคารประกอบ  และ       

 สถานที่ต่างๆของ  สถานศึกษา       

 เพื่อให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้       

2.2 ดูแลการใช้อุปกรณ์และซ่อมบ ารุง  2 นายอโนดา  คนพูดเพราะ 227,000   479 
 อุปกรณ์ต่างๆ                                                                   

2.3 จัดท าแผนงานการดูแลความ  2 นายอโนดา  คนพูดเพราะ 156,000  150,000 480 
 มั่นคงความปลอดภัยของผู้ใช้ของ       

 อาคาร และสถานที่ต่างๆ                                                            

2.4 จัดท าแผนการซ้อมแผนฉุกเฉิน 2 นายอโนดา  คนพูดเพราะ 11,100   481 
2.5 จัดอาคารสถานที่และ  2 นายอโนดา  คนพูดเพราะ 51,000    482 

 สภาพแวดล้อมให้เป็นระเบียบ       

 เรียบร้อย ถูกสุขลักษณะ และเอ้ือ       

 ต่อการใช้งาน                                                         

2.6 จัดภูมิสถาปัตย์ ให้มีความ 2 นายอโนดา  คนพูดเพราะ 20,200   483 
 สอดคล้องกับธรรมชาติเป็นมิตร       

 กับสิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม       

2.7 โครงการพัฒนาอาคารสถานที่   50,000  100,000 484 
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ท่ี 
แผนงานหน่วยงาน 
งาน / โครงการ 

แผนงาน
ตาม

มาตรฐาน 
ผู้รับผิดชอบ 

งบประมาณ หน้า
อ้าง
อิง ด าเนินการ พัฒนา ลงทุน 

 สิ่งแวดล้อมสู่สังคมแห่งการเรียนรู ้       

 กับสิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม       

3 งานพัสดุครุภณัฑ์ 2 นางประทุมทิพย์ ศรีเผด็จ    488 
3.1 จัดท าทะเบียนพัสดุครุภัณฑ์ 2 นางประทุมทิพย์ ศรีเผด็จ 2,100   491 
3.2 ซ่อมและจัดซื้อพัสดุครุภัณฑ์  2 นางประทุมทิพย์ ศรีเผด็จ 130,000  60,000 492 

 ให้บริการเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์       

3.3 ตรวจสอบและบ ารุงรักษาพัสดุ 2 นางประทุมทิพย์ ศรีเผด็จ 5,100   493 
 ครุภัณฑ์       

4 งานสิ่งแวดล้อม 3 นางสาวทรงศรี สีฟ้า    494 
4.1 จัดให้มีแหล่งเรียนรู้ภายใน  3 นางสาวทรงศรี สีฟ้า 20,500   497 

 สถานศึกษาและสามารถใช้       

 ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้เพื่อ       

 พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและ       

 บุคลากรของสถานศึกษารวมทั้ง         

 ผู้ที่เกี่ยวข้อง       

4.2 สร้างความตระหนักให้ความรู้เรื่อง  นายนิวัตร  ค ามี 4,100   498 
 การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม       

4.3 ส่งเสริมการ Reuse & Recycle  นางจันทนา หวังสมนึก  6,100  499 
4.4 รณรงค์ทิ้งขยะใหถู้กถัง  นางสาวทรงศรี สีฟ้า 1,100   500 
5 งานอนามัยและโภชนาการ 2 นางธนพรรณ มงคลสกุลฤทธิ ์    501 
5.1 จัดบริการเกี่ยวกับห้องน้ า ห้องสุขา  2 นางธนพรรณ มงคลสกุลฤทธิ ์ 25,500   503 
 ที่สะอาดและถูกสุขลักษณะ       
5.2 จัดบริการสถานทีน่ั่งและตู้น้ าดื่ม 2 นางธนพรรณ มงคลสกุลฤทธิ ์ 10,100   504 
 ไว้บริการผู้เรียนอย่างพอเพียงและ       
 ทั่วถึง       
5.3 โครงการฉลาดรู้ ฉลาดเลือก   2 นางธนพรรณ มงคลสกุลฤทธิ ์    505 
 ฉลาดกิน       
 -กิจกรรมให้และรับความรู้จาก  นางธนพรรณ มงคลสกุลฤทธิ ์ 13,000    
 หน่วยงานภายในและภายนอก       
 -กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้ม ี    30,000   
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ท่ี 
แผนงานหน่วยงาน 
งาน / โครงการ 

แผนงาน
ตาม

มาตรฐาน 
ผู้รับผิดชอบ 

งบประมาณ หน้า
อ้าง
อิง ด าเนินการ พัฒนา ลงทุน 

 น้ าหนักเปน็ไปตามเกณฑ ์       
 มาตรฐาน       
 -กิจกรรมตรวจสอบมาตรฐาน   5,000    
 อาหารและผู้สัมผัสอาหาร       
    

 
    

รวม 1,324,000 36,100 1,410,000  

 
 

                                                              ลงชื่อ...................................................ผู้รับรอง 
                                                 (เซอร์เรมอนด์  พเิศษศกัดิ์) 
                                                         ผู้อ านวยการ 
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ตารางท่ี 3.7 สรุปงบประมาณรายจ่ายตามแผนงานหน่วยงาน / งาน / โครงการ ปีการศึกษา 2559 
ฝ่ายมาตรฐานคุณภาพการศกึษา 

 

ท่ี 
แผนงานหน่วยงาน 
งาน / โครงการ 

แผนงาน
ตาม

มาตรฐาน 
ผู้รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
หน้า
อ้างอิง ด าเนินการ พัฒนา ลงทุน 

1 งานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 2 นางสาวอมรรัตน์  มณีศิริสานต์    512 
1.1 จัดท าแผนพัฒนาคณุภาพ    1,500  519 
 การศึกษา       

1.2 พัฒนามาตรฐานคุณภาพ    2,400  520 
 การศึกษา       

1.3 ตรวจสอบคุณภาพภายใน   2,400   521 
1.4 จัดท ารายงานประจ าป ี    125,000  522 
1.5 สัมมนาจัดท าแผนปฏิบัตกิาร   33,300   523 
1.6 การจัดท าแผนปฏิบัติการ   2,000   524 
        

2 งานสารสนเทศ 2 นายชาญสกล ทรัพย์มีชัย    525 
2.1 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ส าหรับงาน   14,100   529 
 สารสนเทศ       
2.2 จัดท าเล่มสารสนเทศ   5,200   530 

        
        
        

รวม 57,000 128,900   
 
 
 

                                                              ลงชื่อ...................................................ผู้รับรอง 
                                                 (เซอร์เรมอนด์  พเิศษศกัดิ์) 

                                                 ผู้อ านวยการ 
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ตารางท่ี 3.8 สรุปงบประมาณรายจ่ายตามแผนงานหน่วยงาน / งาน / โครงการ ปีการศึกษา 2559 
ฝ่ายแผนกปฐมวัย 

 

ท่ี 
แผนงานหน่วยงาน 
งาน / โครงการ 

แผนงาน
ตาม

มาตรฐาน 
ผู้รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
หน้า
อ้างอิง ด าเนินการ พัฒนา ลงทุน 

1 งานส่งเสริมคุณธรรม 4 นางสาวปัทมกร  รตันกสิก  8,000  537 
  จริยธรรม        

1.1 โครงการเด็กดีมีคุณธรรม  นางสาวปัทมกร  รตันกสิกร    541 
  - กิจกรรมหนนู้อยจติอาสา  นางสาวปัทมกร  รตันกสิกร     

  - กิจกรรมหนนู้อยมารยาท  นางสาวปัทมกร  รตันกสิกร     

  - กิจกรรมวันส าคัญ  นางสาวพีรดา   ชัยวราสวัสดิ ์     

2 งานพัฒนาหลกัสตูร 2 นางสุชาดา    น้อยสอาด  5,000  547 

 สถานศึกษา       

2.1 โครงการพัฒนาหลักสตูรปฐมวัย  นางสุชาดา    น้อยสอาด    554 

3 งานพัฒนาและการ 2 นางสุชาดา    น้อยสอาด  3,000  558 

 จัดการเรียนการสอน       

3.1 - งานผลิตสือ่นวัตกรรมสื่อการสอน   นางสุชาดา    น้อยสอาด    561 

4 งานส่งเสริมให้มีการวิจัยเพื่อ 2 นางสาวชนิดา   ณ นคร  2,000   562 

 พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้       

4.1 -งานวิจยัในชั้นเรียน      นางสาวชนิดา   ณ นคร    565 

5 งานนิเทศการ 2 นางสาวพีรดา   ชัยวราสวัสดิ ์ 5,000   566 
  เรียนรู้ในสถานศึกษา       

5.1 - งานนเิทศการจัดการเรียนรู้ใน  นางสาวพีรดา   ชัยวราสวัสดิ ์    570 
 สถานศึกษา       

6 งานประเมินพัฒนาการ 2 นางบุษกร  เละประยูร 20,100   571 
  เดก็ปฐมวยั       

6.1 -งานประเมินพัฒนาการเด็ก  นางบุษกร  เละประยูร    575 
 ปฐมวัย       

7 งานกิจกรรมพัฒนาเด็ก    1 นางสาวชนิดา  ณ นคร 50,000   576 
7.1 โครงการหนูน้อยสมองไว  นางสาวชนิดา   ณ นคร    580 

  - กิจกรรมรักการอ่าน  นางสาวชนิดา   ณ นคร     

  -กิจกรรมค่ายบูรณาการการ  นางสุชาดา    น้อยสอาด     
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ท่ี 
แผนงานหน่วยงาน 
งาน / โครงการ 

แผนงาน
ตาม

มาตรฐาน 
ผู้รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
หน้า
อ้างอิง ด าเนินการ พัฒนา ลงทุน 

  จัดการเรยีนรู ้       

  - กิจกรรมบ้านนกัวิทยาศาสตร์  
นางสาวปยิะดา  คลอ้ยเขษม     

  น้อย       

 - กิจกรรมทัศนศึกษา  นางบุษกร  เละประยูร     

8 งานสวัสดิภาพเด็ก 1 นางสาวปยิะดา  คลอ้ยเขษม 8,000   585 
8.1 โครงการสุขภาพดีมีสุข  นางสาวปยิะดา  คลอ้ยเขษม    588 
9 งานพัฒนาความสัมพันธ ์ 3 นางสาวพีรดา   ชัยวราสวัสดิ ์    591 
  กับชมุชนและผู้ปกครอง       

 งานพัฒนาความสัมพนัธ์กับ  นางสาวพีรดา   ชัยวราสวัสดิ ์ 1,000   595 
 ชุมชนผู้ปกครอง       

10 งานบริหารท่ัวไป 2 นางสาวปัทมกร    รตันกสกิร 3,200   596 
10.1 - งานจัดท าแผนปฏิบตัิการแผนก  นางสาวปัทมกร    รตันกสกิร    601 

 ปฐมวัย       

11 งานพัฒนาบุคลากร 2 นางบุษกร  เละประยูร    602 
11.1 พัฒนาบุคลากร  นางบุษกร  เละประยูร 1,500   606 
12 งานจัดบรรยากาศ 3 นางสาวปยิะดา  คลอ้ยเขษม    607 
  ส่งเสริมการเรียนการสอน       

12.1 งานจัดบรรยากาศส่งเสริม  นางสาวปยิะดา  คลอ้ยเขษม  25,000  610 
  เรียน การสอน       

13 งานพัฒนาระบบการ 2 นางสาวชนิดา   ณ นคร    611 
  ประกันคุณภาพในสถานศึกษา       

13.1 - งานการประกันคณุภาพ  นางสาวชนิดา   ณ นคร  2,500  615 
 ในสถานศึกษา       

        

รวม 90,800 43,500   

 
                                                              ลงชื่อ...................................................ผู้รับรอง 

                                                 (เซอร์เรมอนด์  พเิศษศกัดิ์) 
                                                 ผู้อ านวยการ 
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รายละเอียดแผนปฏิบัติการประจ าปี 
(ประกอบด้วย ตารางสรุปรายรับ-รายจ่ายตามแผนงาน 

ตารางแสดงสรุปรายรับ-รายจ่ายตามแผนงาน  
และแผนงาน/โครงการ) เรียงล าดับดังน้ี 

 
1. ฝ่ายจิตตาภิบาล 
2. ฝ่ายวิชาการ 
3. ฝ่ายกิจการนักเรียน 
4. ฝ่ายบริหารทั่วไปชุมชน 
5. ฝ่ายบุคคล 
6. ฝ่ายบริการ 
7. ฝ่ายมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
8. ฝ่ายแผนกปฐมวัย 
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ตารางท่ี 4.1 สรุปรายรับ-รายจ่ายตามแผนงานหน่วยงาน ปีการศกึษา 2559 
ของ  ฝ่ายจิตตาภบิาล 

 

 
ท่ี 

 
แผนงานหน่วยงาน 

แผนงาน
ตาม

มาตรฐาน 

สรุปรายรบั 
สรุปรายจ่าย จาก

โรงเรียน 
จากท่ีอ่ืน รวม 

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

 การศึกษา      

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

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

 คริสตกายา      

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

 โรงเรียน      

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

 สนิทและศีลก าลัง      

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

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

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

 คาทอลิก      

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

 คาทอลิกในตอนเช้า      

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

2  งานแพร่ธรรม      

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

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

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

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

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

 แผนการเรียนวิชาคริสตศ์าสนา      

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

 อบรมครูผู้สอนคริสต์ศาสนา      

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

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

 เปโตรและนกับุญเปาโลอัคร      

 สาวก      

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

 เกียรตยิกขึ้นสวรรค ์      

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

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

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

 คุณพ่อ/มาเซอร ์      

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

3 งานศาสนสัมพันธ ์      

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

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

 ร่วมกับหน่วยงานภายนอก      

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

 ศาสนาอ่ืน      

4 งานคุณธรรม จริยธรรม      

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

 จริยธรรมครูผู้สอน      

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

 จริยธรรมผู้เรยีน      

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

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

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

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

 เพศศาสตร์ศกึษา      

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

 การสอนจริยธรรม      

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

 จริยธรรม      

4.9 โครงการเยาวชนรุ่นใหม ่ 4 70,800  70,800 70,800 

 หัวใจคณุธรรม      
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5 งานส่งเสริมอัตลักษณ ์      
 และสังคมสงเคราะห์      

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

 อัตลักษณ ์      

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

 อัตลักษณ์และจิตสาธารณะ      

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

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

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

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

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

 
 

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

                                                                                    ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายจิตตาภิบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



46 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปี 2559                                                                                               โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 
 

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

5.1.1 แผนงานหน่วยงาน      งานอภิบาล  ฝ่ายจิตตาภิบาล 

5.1.2 แผนงานหน่วยงาน      งานแพร่ธรรม  ฝ่ายจติตาภบิาล 

 
ท่ี 

 
งาน/กิจกรรม/โครงการ 

แผนงาน
ตาม

มาตรฐาน 

สรุปรายรบั 
สรุปรายจ่าย จากโรงเรียน จากท่ี

อ่ืน 
รวม 

1 กิจกรรมมิสซาเปดิ/ปิด 4 19,400   19,400 

ปีการศึกษา      

2 กิจกรรมมิสซาศุกร์ตน้เดือน 4 5,000   5,000 

3 กิจกรรมมิสซาฉลองพระ 4 6,300   6,300 

คริสตกายา      

4 กิจกรรมมิสซาฉลองศาสน 4 26,700   26,700 

 นามโรงเรียน      

5 กิจกรรมเตรียมตัวเพื่อรับศีล 4 54,700   54,700 

มหาสนิทและศีลก าลัง      

6 กิจกรรมอบรมครูคาทอลิก 4 44,500   44,500 

7 กิจกรรมฟืน้ฟูจติใจคร ู 4 87,000   87,000 

 คาทอลิก      

8 กิจกรรมฟืน้ฟูจติใจผู้เรียน 4 30,000   30,000 

 คาทอลิก      

9 กิจกรรมสอนค าสอนผู้เรียน 4 56,600   56,600 

คาทอลิกในตอนเช้า      

10 กิจกรรมส่งเสริมกระแสเรียก 4 20,200   20,200 

รวม 350,400   350,400 

 
ท่ี 

 
งาน/กิจกรรม/โครงการ 

แผนงาน
ตาม

มาตรฐาน 

สรุปรายรบั 
สรุปรายจ่าย จากโรงเรียน จากท่ี

อ่ืน 
รวม 

1 กิจกรรมอบรมครูยุวธรรมทูต 4 3,500   3,500 

2 กิจกรรมอบรมผู้เรียนยุวธรรมทูต 4 12,500   12,500 

3 กิจกรรมชุมนุมยุวธรรมทูต 4 6,300   6,300 

4 กิจกรรมพระวาจาสู่ชีวิต 4 11,200   11,200 

5 กิจกรรมจัดท าหลักสูตรและ 4 4,700   4,700 
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5.1.3 แผนงานหน่วยงาน      งานศาสนสัมพันธ์  ฝ่ายจิตตาภบิาล 

5.1.4 แผนงานหน่วยงาน      งานคุณธรรม จริยธรรม  ฝ่ายจติตาภบิาล 

แผนการเรียนวิชาคริสตศ์าสนา      

6 กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาและ 4 21,000   21,000 

อบรมครูผู้สอนคริสต์ศาสนา      

7 กิจกรรมจัดบรรยากาศ 4 21,000   21,000 

8 กิจกรรมสมโภชนักบญุ 4 11,300   11,300 

เปโตรและนกับุญเปาโลอัคร      

 สาวก      

9 กิจกรรมสมโภชแม่พระรบั 4 11,800   11,800 

เกียรตยิกขึ้นสวรรค ์      

10 กิจกรรมงานวันพระคัมภีร์  4 10,700   10,700 

11 กิจกรรมฉลองพระคริสตสมภพ 4 20,400   20,400 

12 กิจกรรมฉลองศาสนนาม 4 58,100   58,100 

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

รวม 204,500   204,500 

 
ท่ี 

 
งาน/กิจกรรม/โครงการ 

แผนงาน
ตาม

มาตรฐาน 

สรุปรายรบั 
สรุปรายจ่าย จากโรงเรียน จากท่ี

อ่ืน 
รวม 

1 กิจกรรมวิถีธรรมริมฝัง่ 4 46,000   46,000 

 เจ้าพระยา      

2 กิจกรรมศาสนสัมพันธ ์ 4 5,500   5,500 

 ร่วมกับหน่วยงานภายนอก      

3 กิจกรรมทางศาสนาร่วมกับ 4 1,100   1,100 

 ศาสนาอ่ืน      
รวม 52,600   52,600 

 
ท่ี 

 
งาน/กิจกรรม/โครงการ 

แผนงาน
ตาม

มาตรฐาน 

สรุปรายรบั 
สรุปรายจ่าย จากโรงเรียน จากท่ี

อ่ืน 
รวม 

1 กิจกรรมอบรมคณุธรรม 4 25,600   25,600 

 จริยธรรมครูผู้สอน      

2 กิจกรรมอบรมคณุธรรม 4 23,100   23,100 
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5.1.5 แผนงานหน่วยงาน      งานส่งเสริมอัตลักษณ์และสังคมสงเคราะห์  ฝ่ายจิตตาภบิาล 

 
                                                            ลงชื่อ...................................................ผู้รับรอง 

                                               (นางสมลักษณ์  บุญเพชร) 
                                     ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายจิตตาภิบาล 

 

 จริยธรรมผู้เรยีน      

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

4 กิจกรรมเด็กดศีรีซางตาครู้ส 4 4,700   4,700 

5 กิจกรรมเชิดชเูกียรตคิิดส์ดีท าด ี 4 7,000   7,000 

6 กิจกรรมอบรมผู้เรียนเรื่อง 4 7,700   7,700 

 เพศศาสตร์ศกึษา      

7 กิจกรรมส่งเสริมพัฒนา 4 30,500   30,500 

 การสอนจริยธรรม      

8 กิจกรรมพัฒนาสื่อการสอน 4 10,400   10,400 

 จริยธรรม      

9 โครงการเยาวชนรุ่นใหม ่ 4 70,800   70,800 

 หัวใจคณุธรรม      
รวม 192,800 19,000  211,800 

 
ท่ี 

 
งาน/กิจกรรม/โครงการ 

แผนงาน
ตาม

มาตรฐาน 

สรุปรายรบั 
สรุปรายจ่าย จากโรงเรียน จากท่ี

อ่ืน 
รวม 

1 กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริม 4 1,600   1,600 

 อัตลักษณ ์      

2 กิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้าน 4 12,800   12,800 

 อัตลักษณ์และจิตสาธารณะ      

3 กิจกรรมชุมนุมจิตอาสา 4 2,200   2,200 

4 กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน ์ 4 6,800   6,800 

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

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

 เยาวชนมรดกของแผ่นดนิ      

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

 แผนงานด้านการจดัการศึกษา  
 แผนงานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
 แผนงานด้านอัตลักษณ์ (จติตาภบิาล)   
 แผนงานด้านมาตรการส่งเสริม 

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

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

วัตถุประสงค์ 1. ข้ันวางแผน  

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

เตรียมตัวเพื่อรับศีลมหาสนิทและศีลก าลัง   

6. เพื่อให้สถานศึกษามกีารด าเนนิกจิกรรม   

อบรมครูคาทอลิก   

7. เพื่อให้สถานศึกษามกีารด าเนนิกจิกรรม   

เข้าเงียบฟื้นฟจูิตใจครูคาทอลิก   

8. เพื่อให้สถานศึกษามกีารด าเนนิกจิกรรม   

แสวงบุญครูคาทอลิก   

9. เพื่อให้สถานศึกษามกีารด าเนนิกจิกรรม   

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

10. เพื่อใหเ้งียบฟื้นฟจูิตใจมกีารด าเนนิ   

กิจกรรม แสวงบญุผู้เรยีนคาทอลกิ   

11. เพื่อใหเ้งียบฟื้นฟจูิตใจมกีารด าเนนิ   

กิจกรรมสอนค าสอนผู้เรียนคาทอลิกใน   

ตอนเช้า   

12. เพื่อใหเ้งียบฟื้นฟจูิตใจมกีารด าเนนิ   

กิจกรรมส่งเสริมกระแสเรียก   

13. เพื่อให้ผูเ้รียนมีคุณลกัษณะอันพึง   

ประสงค์ตามอัตลักษณ์การศกึษา   

คาทอลิก (16.1)   

14. เพื่อให้สถานศกึษามีกระบวนการ   

ด าเนินการและจัดกิจกรรมพัฒนาคณุภาพ   

ด้านอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก  (16.2)   

   

   
   

เป้าหมายเชิงปรมิาณ 2. ข้ันด าเนินการ (ภาระงานประจ า/ภาระงาน  

ครูผู้สอนจ านวน 67คน   ร่วม/โครงการ)  

ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 -  ผู้เรียนชั้น 2.1 ภาระงานประจ า  

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

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



51 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปี 2559                                                                                               โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 
 

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

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

ประสิทธิภาพ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามอัตลักษณ ์  

8. สถานศกึษามีการด าเนินกิจกรรม การศึกษาคาทอลิก(16.2)  

ฟื้นฟูจิตใจผูเ้รียนคาทอลิกอย่าง   

มีประสิทธิภาพ   

9. สถานศกึษามีการด าเนินกิจกรรมสอน 2.3 ภาระงานร่วม (ใบงานที่ 5)  

ค าสอนผู้เรียนคาทอลิกในตอนเช้า -  

อย่างมีคุณภาพ 2.4 โครงการ (ใบงานที่ 6)  

10. สถานศึกษามีการด าเนินกิจกรรม -  

ส่งเสริม กระแสเรยีกอย่างมีประสิทธิภาพ 2.5 โครงการตามแผนพัฒนาฯ  

11. ผู้เรียนทุกคนมีคุณลกัษณะอันพึง -  

ประสงค์ตามอัตลักษณ์การศกึษา   

คาทอลิก  3.  ข้ันตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล  

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

ประสิทธิภาพ สมบูรณ ์  

 3.3 ประเมินผลการจัดกิจกรรม มี.ค. 60 

   

 4. ข้ันสรุป/รายงาน/ปรบัปรุง/พัฒนา  

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 4.1 สรุปผลการปฏิบัติกจิกรรม มี.ค. 60 

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

กิจกรรมมิสซาเปดิ/ปิดปกีารศึกษา หน่วยงาน  

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

ร่วมกิจกรรมมิสซาศุกร์ตน้เดือน ในปีการศกึษาต่อไป  

3.ผู้เรียนคาทอลิกร้อยละ 88 ร่วม   
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 วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย กิจกรรม/ข้ันตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 
(วัน/เดือน/ป)ี 

กิจกรรมมิสซาฉลองพระคริสตกายา   

4.ครูผู้สอนและผู้เรียนร้อยละ 88 ร่วม   

กิจกรรมมิสซาฉลองศาสนนามโรงเรียน   

5.ผู้เรียนคาทอลิกร้อยละ 88 ร่วม   

กิจกรรมเตรียมตัวเพื่อรับศีลมหาสนิทและ   

ศีลก าลัง   

6.ครูคาทอลิกร้อยละ 88 ร่วมกิจกรรม   

อบรมครูคาทอลิก   

7.ครูคาทอลิกร้อยละ 88 ร่วมกิจกรรม   

ฟื้นฟูจิตใจครูคาทอลิก   

8.ผู้เรียนคาทอลิกร้อยละ 88 ร่วมกิจกรรม   

ฟื้นฟูจิตใจผูเ้รียนคาทอลิก   

9. ผู้เรียนคาทอลิกร้อยละ 88 เรียนค าสอน   

ในตอนเช้า   

10. ผู้เรียนคาทอลิกร้อยละ 88 ร่วม   

กิจกรรมส่งเสริมกระแสเรียก   

11. ร้อยละ 88 ผู้เรียนมีคุณลกัษณะอันพึง   

ประสงค์ตามอัตลักษณ์การศกึษาคาทอลิก   

(16.1)   

12.ร้อยละ 88 สถานศกึษามีกระบวนการ   

ด าเนินการและจัดกิจกรรมพัฒนาคณุภาพ   

 ด้านอัตลักษณก์ารศึกษาคาทอลิก  (16.2)   

   

   

เครื่องมือการติดตาม/ประเมินผล   

- แบบประเมินการเข้าร่วมิจกรรม   

- แบบสรุปการประเมินเข้าร่วมกจิกรรม   

- รายงานสรุปผลการด าเนนิงานตาม   

กิจกรรม   

   

   



53 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปี 2559                                                                                               โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 
 

 
แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่ายหน่วยงาน 

6.1.1 แผนงานหน่วยงาน  งานอภิบาล  ฝ่ายจิตตาภบิาล 

ล าดบั
ท่ี 

รายการ 
แผนงาน
ตาม

มาตรฐาน 

จ านวนเงิน 
ประเภท

งบประมาณ บาท ส.ต. 

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

2. กิจกรรมมิสซาศุกร์ตน้เดือน 4 5,000 - ด าเนินการ 

3. กิจกรรมมิสซาฉลองพระคริสตกายา 4 6,300 - ด าเนินการ 

4.  กิจกรรมมิสซาฉลองศาสนนามโรงเรียน 4 26,700 - ด าเนินการ 

5. กิจกรรมเตรียมตัวเพื่อรับศีลมหาสนิทและศีล 4 54,700 - ด าเนินการ 

 ก าลัง     

6. กิจกรรมอบรมครูคาทอลิก 4 44,500 - พัฒนา 

7. กิจกรรมเข้าเงยีบฟื้นฟูจิตใจครคูาทอลิก  4 87,000 - พัฒนา 

8. กิจกรรมฟืน้ฟูจติใจผู้เรียนคาทอลิก 4 30,000 - พัฒนา 

9. กิจกรรมสอนค าสอนผู้เรียนคาทอลิกในตอนเช้า 4 56,600 - ด าเนินการ 

10. กิจกรรมส่งเสริมกระแสเรียก 4 20,200 - ด าเนินการ 

      

      

      

รวมประมาณการค่าใช้จา่ย 
(สามแสนห้าหมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน) 

 
350,400 - 

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

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

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

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

ผู้อ านวยการ 
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แบบแสดงประมาณคา่ใช้จ่ายงาน/กจิกรรม 

7.1.1.1  งาน/กิจกรรม   มิสซาเปิด/ปิดปีการศึกษา 
แผนงานตามมาตรฐานท่ี 1   2  3 4 5  
แผนงานหน่วยงาน  งานอภิบาล       ฝ่าย จิตตาภบิาล 

รายการ 
งบประมาณ 
ปี 2559 

ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

รายรับ     

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

รายจ่าย     
1. ค่าวัสดุ      

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

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

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

4. ค่าพาหนะ     
-      

5. ค่าครุภัณฑ์     
-      

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

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

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

       ผู้อ านวยการ 
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แบบแสดงประมาณคา่ใช้จ่ายงาน/กจิกรรม 

7.1.1.2  งาน/กิจกรรม   มิสซาศุกร์ต้นเดือน 
แผนงานตามมาตรฐานท่ี 1   2  3 4 5  
แผนงานหน่วยงาน  งานอภิบาล       ฝ่าย จิตตาภบิาล 

รายการ 
งบประมาณ 
ปี 2559 

ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

รายรับ     

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

รายจ่าย     
1. ค่าวัสดุ      

-      

2. ค่าใช้สอย     
-      

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

4. ค่าพาหนะ     
-      

5. ค่าครุภัณฑ์     
-      

รวม 5,000 5,000 5,000 5,000 

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

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

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

       ผู้อ านวยการ 
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แบบแสดงประมาณคา่ใช้จ่ายงาน/กจิกรรม 

7.1.1.3  งาน/กิจกรรม   มิสซาฉลองพระคริสตกายา          
แผนงานตามมาตรฐานท่ี 1   2  3 4 5  
แผนงานหน่วยงาน  งานอภิบาล       ฝ่าย จิตตาภบิาล 

รายการ 
งบประมาณ 
ปี 2559 

ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

รายรับ     

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

รายจ่าย     
1. ค่าวัสดุ      

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

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

3. ค่าตอบแทน     
-ค่าซักรดีเสื้อผ้า 300 300 300 300 

4. ค่าพาหนะ     

-      

5. ค่าครุภัณฑ์     

-      

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

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

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

       ผู้อ านวยการ 
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แบบแสดงประมาณคา่ใช้จ่ายงาน/กจิกรรม 

7.1.1.4  งาน/กิจกรรม   มิสซาฉลองศาสนนามโรงเรียน 
แผนงานตามมาตรฐานท่ี 1   2  3 4 5  
แผนงานหน่วยงาน  งานอภิบาล       ฝ่าย จิตตาภบิาล 

รายการ 
งบประมาณ 
ปี 2559 

ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

รายรับ     

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

รายจ่าย     
1. ค่าวัสดุ      

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

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

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

4. ค่าพาหนะ     
-      

5. ค่าครุภัณฑ์     
-      

รวม 26,700 27,900 29,100 30,300 
 

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

                         ผูเ้สนองาน                                                      ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายจิตตาภิบาล 
                                         ผู้อนุมัต ิ

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

       ผู้อ านวยการ 
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แบบแสดงประมาณคา่ใช้จ่ายงาน/กจิกรรม 

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

รายการ 
งบประมาณ 
ปี 2559 

ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

รายรับ     

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

รายจ่าย     
1. ค่าวัสดุ      

-ค่าเข็มที่ระลึกและใบประกาศรบัศีลศักดิ์สทิธิ ์ 700 800 900 1,000 
2. ค่าใช้สอย     

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

3. ค่าตอบแทน     
-      

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

5. ค่าครุภัณฑ์     
-      

รวม 54,700 57,400 60,100 62,800 
 
 

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

                             ผู้เสนองาน                                                      ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายจิตตาภิบาล 
 
                                         ผู้อนุมัต ิ

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

       ผู้อ านวยการ 
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แบบแสดงประมาณคา่ใช้จ่ายงาน/กจิกรรม 

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

รายการ 
งบประมาณ 
ปี 2559 

ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

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

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

1. ค่าวัสดุ      
-      

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

3. ค่าตอบแทน     
-      

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

5. ค่าครุภัณฑ์     
-      

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

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

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

       ผู้อ านวยการ 
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แบบแสดงประมาณคา่ใช้จ่ายงาน/กจิกรรม 
7.1.1.7  งาน/กิจกรรม   ฟื้นฟูจติใจครูคาทอลกิ 

แผนงานตามมาตรฐานท่ี 1   2  3 4 5  
แผนงานหน่วยงาน  งานอภิบาล       ฝ่าย จิตตาภบิาล 

รายการ 
งบประมาณ 
ปี 2559 

ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

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

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

1. ค่าวัสดุ      
-      

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

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

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

5. ค่าครุภัณฑ์     
-      

รวม 87,000 92,000 95,000 98,000 
 
 

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

                            ผู้เสนองาน                                                       ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝา่ยจิตตาภิบาล 
 
                                         ผู้อนุมัต ิ

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

       ผู้อ านวยการ 
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แบบแสดงประมาณคา่ใช้จ่ายงาน/กจิกรรม 
7.1.1.8  งาน/กิจกรรม   ฟื้นฟูจติใจผู้เรียนคาทอลิก 

แผนงานตามมาตรฐานท่ี 1   2  3 4 5  
แผนงานหน่วยงาน  งานอภิบาล       ฝ่าย จิตตาภบิาล 

รายการ 
งบประมาณ 
ปี 2559 

ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

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

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

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

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

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

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

5. ค่าครุภัณฑ์     
-      

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

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

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

       ผู้อ านวยการ 
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แบบแสดงประมาณคา่ใช้จ่ายงาน/กจิกรรม 
7.1.1.9  งาน/กิจกรรม   สอนค าสอนผู้เรียนคาทอลกิในตอนเช้า 

แผนงานตามมาตรฐานท่ี 1   2  3 4 5  
แผนงานหน่วยงาน  งานอภิบาล       ฝ่าย จิตตาภบิาล 

รายการ 
งบประมาณ 
ปี 2559 

ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

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

รวม 56,600 57,200 57,800 58,400 

รายจ่าย     
1. ค่าวัสดุ      

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

2. ค่าใช้สอย     
-      

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

4. ค่าพาหนะ     
-      

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

รวม 56,600 57,200 57,800 58,400 

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

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

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

       ผู้อ านวยการ 
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แบบแสดงประมาณคา่ใช้จ่ายงาน/กจิกรรม 
7.1.1.10  งาน/กิจกรรม   ส่งเสริมกระแสเรียก 

แผนงานตามมาตรฐานท่ี 1   2  3 4 5  
แผนงานหน่วยงาน  งานอภิบาล       ฝ่าย จิตตาภบิาล 

รายการ 
งบประมาณ 
ปี 2559 

ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

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

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

1. ค่าวัสดุ      
-      

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

3. ค่าตอบแทน     
-      

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

5. ค่าครุภัณฑ์     
-      

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

  (นางสมลักษณ์  บุญเพชร)                                                (นางสมลักษณ์  บุญเพชร) 
                            ผู้เสนองาน                                                       ผูช้่วยผู้อ านวยการฝา่ยจิตตาภิบาล 
 
                                         ผู้อนุมัต ิ

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

       ผู้อ านวยการ 
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ล าดบัท่ี 2  แผนงานหน่วยงาน  งานแพร่ธรรม 
แผนงานตามโครงสร้าง ฝ่ายจิตตาภบิาล 
แผนงานตามมาตรฐาน   แผนงานด้านคุณภาพผู้เรียน  

 แผนงานด้านการจดัการศึกษา  
 แผนงานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
 แผนงานด้านอัตลักษณ์ (จติตาภบิาล)   
 แผนงานด้านมาตรการส่งเสริม 

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

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

วัตถุประสงค์ 1. ข้ันวางแผน  

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

พระวาจาสู่ชีวิต   

6. เพื่อให้สถานศึกษามกีารด าเนนิกจิกรรม   

จัดท าหลกัสูตรและแผนการเรียนวิชา   

คริสตศาสนา   

7. เพื่อให้สถานศึกษามกีารด าเนนิกจิกรรม   

ส่งเสริมพัฒนาและอบรมครูผู้สอนคริสต ์   

ศาสนา   

8. เพื่อให้สถานศึกษามกีารด าเนนิกจิกรรม   

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

9. เพื่อให้สถานศึกษามกีารด าเนนิกจิกรรม   

สมโภชนักบญุเปโตรและนักบญุเปาโล   

อัครสาวก   

10. เพื่อให้สถานศกึษามีการด าเนิน   

กิจกรรมสมโภชแม่พระรบั    

11. เพื่อให้สถานศกึษามีการด าเนิน   

กิจกรรมงานวันพระคัมภีร ์   

12. เพื่อให้สถานศกึษามีการด าเนิน   

กิจกรรมฉลองพระคริสตสมภพ   

13. เพื่อให้สถานศกึษามีการด าเนิน   

กิจกรรมฉลองศาสนนามคณุพ่อ/มาเซอร ์   

14. เพื่อให้สถานศกึษามีการด าเนิน   

กิจกรรมงานฉลองอ่ืนๆ   

   

   
เป้าหมายเชิงปรมิาณ 2. ข้ันด าเนินการ (ภาระงานประจ า/ภาระงาน  

ครูผู้สอนจ านวน 67คน   ร่วม/โครงการ)  

ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 -  ผู้เรียนชั้น 2.1 ภาระงานประจ า  

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

1.สถานศึกษา มีการด าเนินกิจกรรมอบรม วิชาคริสต์ศาสนา  

ครูยุวธรรมทูตอย่างมีคณุภาพ 6)กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาและอบรมครูผู้สอน ตลอดปีการศึกษา 

2.สถานศึกษา มีการด าเนินกิจกรรมอบรม คริสต์ศาสนา  

ผู้เรียนยุวธรรมทูตอย่างมีคณุภาพ 7)กิจกรรมจัดบรรยากาศคาทอลิก ตลอดปีการศึกษา 

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

ยุวธรรมทูตอย่างมีประสิทธิภาพ เปาโลอัครสาวก  

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

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

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

หลักสูตรและแผนการเรียนวิชา     11)กิจกรรมฉลองพระคริสตสมภพ ธ.ค.59 

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

6. สถานศกึษามีการด าเนินกิจกรรม 13)กิจกรรมงานฉลองอ่ืนๆ ตลอดปีการศึกษา 

ส่งเสริมพัฒนาและอบรมครูผู้สอน 2.2ภาระงานตาม  ตบช/เกณฑ์ (ใบงานที่ 2)  

คริสต์ศาสนาอย่างมีประสิทธิภาพ -  

7.สถานศึกษามีการด าเนนิกิจกรรมจัด 2.3 ภาระงานร่วม (ใบงานที่ 5)  

บรรยากาศคาทอลิกอย่างมีประสิทธิภาพ 1.สถานศึกษามีกระบวนการด าเนนิการ  

8.สถานศึกษามีการด าเนนิกิจกรรมสมโภช และจัดกจิกรรมพัฒนาคุณภาพ  

นักบุญเปโตรและนักบญุเปาโลอัครสาวก ด้านอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก(16.2)  

อย่างมีประสิทธิภาพ   

9.สถานศึกษามีการด าเนนิกิจกรรมสมโภช 2.4โครงการ (ใบงานที่ 6)  

แม่พระรับเกยีรติยกขึน้สวรรค์อย่างม ี -  

ประสิทธิภาพ 2.5โครงการตามแผนพัฒนาฯ  

10.สถานศึกษามีการด าเนินกิจกรรมงาน  -  

วันพระคัมภีร์ อย่างมีประสิทธิภาพ    

11.สถานศึกษามีการด าเนินกิจกรรมฉลอง   

พระคริสตสมภพอย่างมีประสิทธิภาพ 3.  ข้ันตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล  

12. สถานศึกษามีการด าเนินกิจกรรม 3.1 ตรวจสอบ ติดตามการด าเนนิงานตาม ทุกครั้งเมื่อ 
ฉลองศาสนนามคุณพ่อ/มาเซอร ์ แผนงาน สิ้นสุดกิจกรรม 
อย่างมีคุณภาพ 3.2 ปรับปรุงแก้ไข การด าเนินงานที่ยงัไม่  
13.สถานศึกษามีการด าเนินกิจกรรมงาน สมบูรณ ์  
ฉลองอ่ืนๆอย่างมีคุณภาพ 3.3 ประเมินผลการจัดกิจกรรม มี.ค.60 
   
 4. ข้ันสรุป/รายงาน/ปรบัปรุง/พัฒนา  
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 4.1 สรุปผลการปฏิบัติกิจกรรมตามแผนงาน มี.ค.60 
1.ครูคาทอลิกร้อยละ 88 ร่วมกิจกรรม 4.2 จัดท ารายงานผลการด าเนินงานของ มี.ค. 60 
อบรมครูยุวธรรมทูต หน่วยงาน  
2.ผู้เรียนคาทอลิกร้อยละ 88 ร่วมกิจกรรม 4.3 น าผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนา มี.ค. 60 
อบรมผู้เรียนยุวธรรมทูต ในปีการศกึษาต่อไป  

3.ผู้เรียนคาทอลิกร้อยละ 88 ร่วมกิจกรรม   
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แผนปฏิบัติการประจ าปี 2559                                                                                               โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 
 

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

ชุมนุมยุวธรรมทูต   

4.ผู้เรียนร้อยละ 88 ร่วมกิจกรรมพระวาจา   

สู่ชีวิต   

5.ครูผู้สอนวิชาคริสตศาสนาร้อยละ 88    

ร่วมกิจกรรมจัดท าหลกัสูตรและแผนการ   

เรียนวิชาคริสตศาสนา   

6.ครูผู้สอนวิชาคริสต์ศาสนาร้อยละ 88   

ร่วมกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาและอบรม   

ครูผู้สอนคริสตศาสนา    

7.ครูผู้สอนและผู้เรียนร้อยละ 88   

ร่วมกิจกรรมจัดบรรยากาศคาทอลิก   

8.ครูผู้สอนและผู้เรียนร้อยละ 88 ร่วม   

กิจกรรมสมโภชนักบญุเปโตรและ   

นักบุญเปาโลอัครสาวก   

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

กิจกรรมฉลองพระคริสตสมภพ   

12.ครูผู้สอนและผู้เรียนร้อยละ 88 ร่วม   

กิจกรรมฉลองศาสนนามคณุพ่อ/มาเซอร ์   

13.ครูผู้สอนและผู้เรียนร้อยละ 88 ร่วม   

กิจกรรมงานฉลองอ่ืนๆ   
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แผนปฏิบัติการประจ าปี 2559                                                                                               โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 
 

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

เคร่ืองมือการติดตาม/ประเมินผล   

- แบบประเมินการเข้าร่วมิจกรรม   

- แบบสรุปการประเมินเข้าร่วมกจิกรรม   

- รายงานสรุปผลการด าเนนิงานตาม   

กิจกรรม   
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แผนปฏิบัติการประจ าปี 2559                                                                                               โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 
 

แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่ายหน่วยงาน 
6.1.2 แผนงานหน่วยงาน  งานแพร่ธรรม  ฝ่ายจิตตาภบิาล 

ล าดบั
ท่ี 

รายการ 
แผนงาน
ตาม

มาตรฐาน 

จ านวนเงิน 
ประเภท

งบประมาณ บาท ส.ต. 

1. กิจกรรมอบรมครูยุวธรรมทูต 4 3,500 - พัฒนา 

2. กิจกรรมอบรมผู้เรียนยุวธรรมทูต 4 12,500 - พัฒนา 

3. กิจกรรมชุมนุมยุวธรรมทูต 4 6,300 - ด าเนินการ 

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

6. กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาและอบรมครูผู้สอน 4 21,000 - ด าเนินการ 
 คริสตศาสนา     

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

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

รวมประมาณการค่าใช้จา่ย 
(สองแสนสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) 

 
204,500 - 

 

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

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

                                    ผู้เสนองาน                                           ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายจิตตาภิบาล 

                                         
                                         ผู้อนุมัต ิ

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

     ผู้อ านวยการ 
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แผนปฏิบัติการประจ าปี 2559                                                                                               โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 
 

แบบแสดงประมาณคา่ใช้จ่ายงาน/กจิกรรม 
7.1.2.1  งาน/กิจกรรม   อบรมครูยุวธรรมทูต 

แผนงานตามมาตรฐานท่ี 1   2  3 4 5  
แผนงานหน่วยงาน  งานแพร่ธรรม    ฝ่าย จติตาภิบาล 

รายการ 
งบประมาณ 
ปี 2559 

ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

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

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

1. ค่าวัสดุ      
-      

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

3. ค่าตอบแทน     
-      

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

5. ค่าครุภัณฑ์     
-      

รวม 3,500 4,000 4,500 5,000 
 
 

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

                        ผู้เสนองาน                                               ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายจติตาภิบาล 
 
                                         ผู้อนุมัต ิ

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

       ผู้อ านวยการ 
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แผนปฏิบัติการประจ าปี 2559                                                                                               โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 
 

แบบแสดงประมาณคา่ใช้จ่ายงาน/กจิกรรม 
7.1.2.2  งาน/กิจกรรม   อบรมผู้เรียนยุวธรรมทูต 

แผนงานตามมาตรฐานท่ี 1   2  3 4 5  
แผนงานหน่วยงาน  งานแพร่ธรรม    ฝ่าย จติตาภิบาล 

รายการ 
งบประมาณ 
ปี 2559 

ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

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

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

1. ค่าวัสดุ      
-      

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

3. ค่าตอบแทน     
-      

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

5. ค่าครุภัณฑ์     
-      

รวม 12,500 13,000 13,500 14,000 
 
 

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

                        ผู้เสนองาน                                                ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายจติตาภิบาล 
 
                                        ผู้อนุมัต ิ

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

       ผู้อ านวยการ 
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แผนปฏิบัติการประจ าปี 2559                                                                                               โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 
 

แบบแสดงประมาณคา่ใช้จ่ายงาน/กจิกรรม 
7.1.2.3  งาน/กิจกรรม   ชมุนุมยุวธรรมทูต 

แผนงานตามมาตรฐานท่ี 1   2  3 4 5  
แผนงานหน่วยงาน  งานแพร่ธรรม    ฝ่าย จติตาภิบาล 

รายการ 
งบประมาณ 
ปี 2559 

ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

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

รวม 6,300 6,600 6,900 7,200 

รายจ่าย     
1. ค่าวัสดุ      

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

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

3. ค่าตอบแทน     
-      

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

5. ค่าครุภัณฑ์     
-      

รวม 6,300 6,600 6,900 7,200 

  

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

                        ผู้เสนองาน                                                ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายจติตาภิบาล 
 
                                         ผู้อนุมัต ิ

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

                                                                       ผู้อ านวยการ 
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แผนปฏิบัติการประจ าปี 2559                                                                                               โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 
 

แบบแสดงประมาณคา่ใช้จ่ายงาน/กจิกรรม 
7.1.2.4  งาน/กิจกรรม  พระวาจาสู่ชวีิต 

แผนงานตามมาตรฐานท่ี 1   2  3 4 5  
แผนงานหน่วยงาน  งานแพร่ธรรม    ฝ่าย จติตาภิบาล 

รายการ 
งบประมาณ 
ปี 2559 

ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

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

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

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

2. ค่าใช้สอย     
-      

3. ค่าตอบแทน     
-      

4. ค่าพาหนะ     
-      

5. ค่าครุภัณฑ์     
-      

รวม 11,200 11,800 12,400 13,000 
 

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

                        ผู้เสนองาน                                               ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายจติตาภิบาล 
                                          ผู้อนุมัต ิ

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

                                                                       ผู้อ านวยการ 
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แผนปฏิบัติการประจ าปี 2559                                                                                               โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 
 

แบบแสดงประมาณคา่ใช้จ่ายงาน/กจิกรรม 
7.1.2.5  งาน/กิจกรรม   จดัท าหลกัสตูรและแผนการเรียนวิชาคริสตศ์าสนา 

แผนงานตามมาตรฐานท่ี 1   2  3 4 5  
แผนงานหน่วยงาน  งานแพร่ธรรม    ฝ่าย จติตาภิบาล 

รายการ 
งบประมาณ 
ปี 2559 

ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

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

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

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

2. ค่าใช้สอย     
-      

3. ค่าตอบแทน     
-      

4. ค่าพาหนะ     
-      

5. ค่าครุภัณฑ์     
-      

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

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

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

      ผู้อ านวยการ 
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แผนปฏิบัติการประจ าปี 2559                                                                                               โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 
 

แบบแสดงประมาณคา่ใช้จ่ายงาน/กจิกรรม 
7.1.2.6  งาน/กิจกรรม   ส่งเสริมพัฒนาและอบรมครูผู้สอนคริสต์ศาสนา 

แผนงานตามมาตรฐานท่ี 1   2  3 4 5  
แผนงานหน่วยงาน  งานแพร่ธรรม    ฝ่าย จติตาภิบาล 

รายการ 
งบประมาณ 
ปี 2559 

ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

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

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

1. ค่าวัสดุ      
-      

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

3. ค่าตอบแทน     
-      

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

5. ค่าครุภัณฑ์     
-      

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

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

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

     ผูอ้ านวยการ 
 

 

 

 



76 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปี 2559                                                                                               โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 
 

แบบแสดงประมาณคา่ใช้จ่ายงาน/กจิกรรม 
7.1.2.7  งาน/กิจกรรม   จดับรรยากาศคาทอลิก 

แผนงานตามมาตรฐานท่ี 1   2  3 4 5  
แผนงานหน่วยงาน  งานแพร่ธรรม    ฝ่าย จติตาภิบาล 

รายการ 
งบประมาณ 
ปี 2559 

ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

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

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

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

2. ค่าใช้สอย     
-      

3. ค่าตอบแทน     
-      

4. ค่าพาหนะ     
-      

5. ค่าครุภัณฑ์     
-      

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

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

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

          ผู้อ านวยการ 
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แผนปฏิบัติการประจ าปี 2559                                                                                               โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 
 

แบบแสดงประมาณคา่ใช้จ่ายงาน/กจิกรรม 
7.1.2.8  งาน/กิจกรรม  สมโภชนักบุญเปโตรและนักบุญเปาโลอัครสาวก 

แผนงานตามมาตรฐานท่ี 1   2  3 4 5  
แผนงานหน่วยงาน  งานแพร่ธรรม    ฝ่าย จติตาภิบาล 

รายการ 
งบประมาณ 
ปี 2559 

ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

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

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

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

2. ค่าใช้สอย     
-ค่าเบด็เตลด็ 500 500 500 500 

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

4. ค่าพาหนะ     
-      

5. ค่าครุภัณฑ์     
-      

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

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

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

ผู้อ านวยการ 
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แผนปฏิบัติการประจ าปี 2559                                                                                               โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 
 

แบบแสดงประมาณคา่ใช้จ่ายงาน/กจิกรรม 
7.1.2.9  งาน/กิจกรรม   สมโภชแมพ่ระรับเกยีรติยกขึน้สวรรค์ 

แผนงานตามมาตรฐานท่ี 1   2  3 4 5  
แผนงานหน่วยงาน  งานแพร่ธรรม    ฝ่าย จติตาภิบาล 

รายการ 
งบประมาณ 
ปี 2559 

ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

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

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

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

2. ค่าใช้สอย     
-ค่าเบด็เตลด็ 500 500 500 500 

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

4. ค่าพาหนะ     
-      

5. ค่าครุภัณฑ์     
-      

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

  (นางสาวปรียานุช  รุจิพชื)                                               (นางสมลักษณ์  บุญเพชร) 
                           ผู้เสนองาน                                                     ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายจิตตาภิบาล 
                                               

 
 
 
 

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

     (เซอร์เรมอนด์  พเิศษศักดิ)์  
ผู้อ านวยการ 
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แผนปฏิบัติการประจ าปี 2559                                                                                               โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 
 

แบบแสดงประมาณคา่ใช้จ่ายงาน/กจิกรรม 
7.1.2.10  งาน/กิจกรรม   งานวันพระคัมภีร์ 

แผนงานตามมาตรฐานท่ี 1   2  3 4 5  
แผนงานหน่วยงาน  งานแพร่ธรรม    ฝ่าย จติตาภิบาล 

รายการ 
งบประมาณ 
ปี 2559 

ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

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

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

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

2. ค่าใช้สอย     
-      

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

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

5. ค่าครุภัณฑ์     
-      

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

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

                           ผู้เสนองาน                                                     ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายจิตตาภิบาล 
                                         ผู้อนุมัต ิ

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

          ผู้อ านวยการ 
 
 



80 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปี 2559                                                                                               โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 
 

แบบแสดงประมาณคา่ใช้จ่ายงาน/กจิกรรม 
7.1.2.11  งาน/กิจกรรม   ฉลองพระคริสตสมภพ 

แผนงานตามมาตรฐานท่ี 1   2  3 4 5  
แผนงานหน่วยงาน  งานแพร่ธรรม    ฝ่าย จติตาภิบาล 

รายการ 
งบประมาณ 
ปี 2559 

ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

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

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

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

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

3. ค่าตอบแทน     
-ค่าตอบแทนนักดนตร ี 500 500 500 500 

4. ค่าพาหนะ     
5. ค่าครุภัณฑ์     

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

  (นางสาวปรียานชุ  รุจิพชื)                                               (นางสมลักษณ์  บุญเพชร) 
                        ผู้เสนองาน                                                     ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายจิตตาภิบาล 
                                               

 
 

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

     (เซอร์เรมอนด์  พเิศษศักดิ)์ 
          ผู้อ านวยการ 
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แผนปฏิบัติการประจ าปี 2559                                                                                               โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 
 

แบบแสดงประมาณคา่ใช้จ่ายงาน/กจิกรรม 
7.1.2.12  งาน/กิจกรรม  ฉลองศาสนนามคุณพ่อ/มาเซอร์ 

แผนงานตามมาตรฐานท่ี 1   2  3 4 5  
แผนงานหน่วยงาน  งานแพร่ธรรม    ฝ่าย จติตาภิบาล 

รายการ 
งบประมาณ 
ปี 2559 

ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

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

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

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

2. ค่าใช้สอย     
-      

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

4. ค่าพาหนะ     
-      

5. ค่าครุภัณฑ์     
-      

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

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

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

       ผู้อ านวยการ 
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แผนปฏิบัติการประจ าปี 2559                                                                                               โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 
 

แบบแสดงประมาณคา่ใช้จ่ายงาน/กจิกรรม 
7.1.2.13  งาน/กิจกรรม   งานฉลองอ่ืนๆ 

แผนงานตามมาตรฐานท่ี 1   2  3 4 5  
แผนงานหน่วยงาน  งานแพร่ธรรม    ฝ่าย จติตาภิบาล 

รายการ 
งบประมาณ 
ปี 2559 

ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

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

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

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

2. ค่าใช้สอย     
-ค่าเบด็เตลด็ 500 500 500 500 

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

4. ค่าพาหนะ     
-      

5. ค่าครุภัณฑ์     
-      

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

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

                           ผู้เสนองาน                                                     ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายจิตตาภิบาล 
                                               

 
 
 

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

     (เซอร์เรมอนด์  พเิศษศักดิ)์ 
                                             ผู้อ านวยการ 
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แผนปฏิบัติการประจ าปี 2559                                                                                               โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 
 

ล าดบัท่ี 3  แผนงานหน่วยงาน  งานศาสนสมัพันธ ์
แผนงานตามโครงสร้าง  ฝ่ายจิตตาภบิาล 
แผนงานตามมาตรฐาน   แผนงานด้านคุณภาพผู้เรียน  

 แผนงานด้านการจดัการศึกษา  
 แผนงานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
 แผนงานด้านอัตลักษณ์ (จติตาภบิาล)   
 แผนงานด้านมาตรการส่งเสริม 

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

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

วัตถุประสงค์ 1. ข้ันวางแผน  

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

การศึกษาคาทอลิก(16.3)   

   

เป้าหมายเชิงปรมิาณ 2. ข้ันด าเนินการ (ภาระงานประจ า/ภาระงาน  

ครูผู้สอนจ านวน   67  คน ร่วม/โครงการ)  

ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ผู้เรียนชั้น 2.1 ภาระงานประจ า  

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

เป้าหมายเชิงคุณภาพ 2.2ภาระงานตาม  ตบช/เกณฑ์ (ใบงานที่ 2)  

1. สถานศกึษามีการด าเนินกิจกรรมวิถ ี 1. ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพ  

ธรรมริมฝั่งเจ้าพระยาอย่างมีคุณภาพ ด้านอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก (16.3)  

2. สถานศกึษามีการด าเนินกิจกรรม -  

ศาสนสัมพันธ์ร่วมกบัหน่วยงานภายนอก   

อย่างมีคุณภาพ 2.3 ภาระงานร่วม (ใบงานที่ 5)  

3. สถานศกึษามีการด าเนินกิจกรรมทาง -  

ศาสนาร่วมกับศาสนาอ่ืนอย่างมีคุณภาพ   

4. ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพ กิจกรรมเตรียมตัวเพื่อรับศีลมหาสน กิจกรรมเตรียมตัวเพื่อรับศีลมหาสนิทและศีล 2.4โครงการ (ใบงานที่ 6)  

ด้านอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิกอย่างม ี -  

ประสิทธิภาพ 2.5โครงการตามแผนพัฒนาฯ  

 -  

   

   

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 3.  ข้ันตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล  

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

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

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

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

- รายงานสรุปผลการด าเนนิงานตาม   

กิจกรรม   
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แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่ายหน่วยงาน 
6.1.3 แผนงานหน่วยงาน  งานศาสนสมัพันธ ์ ฝ่ายจิตตาภบิาล 

ล าดบั
ท่ี 

รายการ 
แผนงาน
ตาม

มาตรฐาน 

จ านวนเงิน 
ประเภท

งบประมาณ บาท ส.ต. 

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

รวมประมาณการค่าใช้จา่ย 
(ห้าหมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน) 

 
52,600 - 

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

 
 

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

                                          ผู้เสนองาน                                        ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายจติตาภิบาล 
 
 
 
                                        ผู้อนุมัต ิ

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

         ผู้อ านวยการ 
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แบบแสดงประมาณคา่ใช้จ่ายงาน/กจิกรรม 

7.1.3.1  งาน/กิจกรรม   วิถีธรรมริมฝ่ังเจ้าพระยา 
แผนงานตามมาตรฐานท่ี 1   2  3 4 5  
แผนงานหน่วยงาน  งานศาสนสมัพันธ์    ฝ่าย จติตาภิบาล 

รายการ 
งบประมาณ 
ปี 2559 

ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

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

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

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

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

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

4. ค่าพาหนะ     
-      

5. ค่าครุภัณฑ์     
-      

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

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

 
 
 

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

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

แผนงานตามมาตรฐานท่ี 1   2  3 4 5  
แผนงานหน่วยงาน  งานศาสนสมัพันธ์    ฝ่าย จติตาภิบาล 

รายการ 
งบประมา
ณ ปี 2559 

ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

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

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

1. ค่าวัสดุ      
-      

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

3. ค่าตอบแทน     
-      

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

5. ค่าครุภัณฑ์     
-      

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

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

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

ผู้อ านวยการ 
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แบบแสดงประมาณคา่ใช้จ่ายงาน/กจิกรรม 
7.1.3.3  งาน/กิจกรรม   ทางศาสนาร่วมกบัศาสนาอ่ืน 

แผนงานตามมาตรฐานท่ี 1   2  3 4 5  
แผนงานหน่วยงาน  งานศาสนสมัพันธ์    ฝ่าย จติตาภิบาล 

รายการ 
งบประมาณ 
ปี 2559 

ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

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

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

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

2. ค่าใช้สอย     
-      

3. ค่าตอบแทน     
-      

4. ค่าพาหนะ     
-      

5. ค่าครุภัณฑ์     
-      

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

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

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

ผู้อ านวยการ 
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ล าดบัท่ี 4  แผนงานหน่วยงาน งานจริยธรรม  คุณธรรม 
แผนงานตามโครงสร้าง  ฝ่ายจิตตาภบิาล 
แผนงานตามมาตรฐาน   แผนงานด้านคุณภาพผู้เรียน  

 แผนงานด้านการจดัการศึกษา  
 แผนงานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
 แผนงานด้านอัตลักษณ์ (จติตาภบิาล)   
 แผนงานด้านมาตรการส่งเสริม 

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

 วัตถุประสงค์ / เปา้หมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ป)ี 
วัตถุประสงค์ 1. ข้ันวางแผน  

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

6. เพื่อให้สถานศึกษามกีารด าเนนิกจิกรรม ร่วม/โครงการ)  

อบรมผู้เรียนเรื่องเพศศาสตร์ศึกษา 2.1 ภาระงานประจ า  

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

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

11.  เพื่อให้ผูเ้รียนมีความเอ้ืออาทรผู้อ่ืน 1.มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตาม  

และกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคณุ (2.2) หลักสูตร(2.1)  

 2) เอ้ืออาทรผู้อ่ืนและกตัญญู  

เป้าหมายเชิงปรมิาณ กตเวทีต่อผู้มีพระคุณ(2.2)  

ครูผู้สอนจ านวน 67 คน   2.3 ภาระงานร่วม (ใบงานที่ 5)  

ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นมัธยม 1.ผู้เรียนมีคณุลักษณะอันพึง  

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

คุณธรรมจรยิธรรมครูผู้สอนอย่างม ี -  

ประสิทธิภาพ 2.5โครงการตามแผนพัฒนาฯ  

2.สถานศึกษามีการด าเนนิกิจกรรมอบรม 1. โครงการเยาวชนรุน่ใหม่หัวใจคุณธรรม  

คุณธรรมจรยิธรรมผู้เรียนอย่างม ี   

ประสิทธิภาพ 3.  ข้ันตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล  

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

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

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

สื่อการสอนจริยธรรมอย่างมีคณุภาพ   

9. สถานศกึษามีการด าเนินโครงการ   

เยาวชนรุ่นใหม่หัวใจคณุธรรมอย่างม ี   

ประสิทธิภาพ   

10. ผู้เรียนมบีันทึกความดีโดยพิจารณา   
จากร้อยละของผู้เรียนทีป่ฏิบัติสอดคล้อง   
กับสมุดบนัทึกความดี  อย่างมีคุณภาพ   
11. ผู้เรียนมคีวามเอ้ืออาทรผู้อ่ืนและ   
กตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคณุอย่างด ี   
   

   
   
   
   
   

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ   

1. ครูผู้สอนร้อยละ 88 เข้าร่วมกิจกรรม    

อบรมคุณธรรมจรยิธรรมครูผู้สอน   

2. ผู้เรียนร้อยละ 88 เข้าร่วมกิจกรรมอบรม    

คุณธรรมจรยิธรรมผู้เรียน   

3. ผู้เรียนร้อยละ 88 เข้าร่วมกิจกรรม   

บันทึกเยาวชนคนด ี   

4. ผู้เรียนร้อยละ 88 เข้าร่วมกิจกรรมเด็กด ี   

ศรีซางตาครู้ส   

5. ผู้เรียนร้อยละ 88 เข้าร่วมกิจกรรมเชดิช ู   

เกียรตคิิดส์ดีท าด ี   

6. ผู้เรียนร้อยละ 88 เข้าร่วมกิจกรรมอบรม   

ผู้เรียนเรื่อง เพศศาสตร์ศึกษา   

7. ครูผู้สอนร้อยละ 88 เข้าร่วมกิจกรรม   
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 วัตถุประสงค์ / เปา้หมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ป)ี 
ส่งเสริมพัฒนาการสอนจริยธรรมอย่าง   

มีคุณภาพ   

8. ครูผู้สอนร้อยละ 88 เข้าร่วมกิจกรรม   

พัฒนาส่ือการสอนจริยธรรม   

9. ผู้เรียนร้อยละ 88 เข้าร่วมโครงการ   

เยาวชนรุ่นใหม่หัวใจคณุธรรม   

10. ผู้เรียนร้อยละ 88 มีบันทึกความดีของ   

ผู้เรียนโดยพิจารณาจากร้อยละของผูเ้รียน   

ที่ปฏิบัติสอดคล้องกับสมุดบันทึกความด ี   

11.  ผู้เรียนร้อยละ 88 มีความเอ้ืออาทร   

ผู้อ่ืนและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคณุ   

   

   

   

   

   

   

เครื่องมือการติดตาม/ประเมินผล   

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

ล าดบั
ท่ี 

รายการ 
แผนงาน
ตาม

มาตรฐาน 

จ านวนเงิน 
ประเภท

งบประมาณ บาท ส.ต. 

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

รวมประมาณการค่าใช้จา่ย 
(สองแสนหน่ึงหมื่นหน่ึงพันแปดร้อยบาทถ้วน) 

 
211,800 - 

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

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

                  (นางสาวยุวดี  ศรีสุระ)                                    (นางสมลักษณ์  บญุเพชร)  

                                         ผู้เสนองาน                                           ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายจิตตาภิบาล 
 
 
 
                                         ผู้อนุมัต ิ

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

   ผู้อ านวยการ 
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แบบแสดงประมาณคา่ใช้จ่ายงาน/กจิกรรม 
7.1.4.1  งาน/กิจกรรม   อบรมคุณธรรมจริยธรรมครูผู้สอน 

แผนงานตามมาตรฐานท่ี 1   2  3 4 5  
แผนงานหน่วยงาน  งานคุณธรรมจริยธรรม    ฝ่าย จิตตาภิบาล 

รายการ 
งบประมาณ 
ปี 2559 

ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

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

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

1. ค่าวัสดุ      
-      

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

3. ค่าตอบแทน     
-      

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

5. ค่าครุภัณฑ์     
-      

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

        (นางสาวยุวดี  ศรีสุระ)                                             (นางสมลักษณ์  บุญเพชร) 

                              ผู้เสนองาน                                                  ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายจิตตาภิบาล 
 
                                         ผู้อนุมัติ 

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

ผู้อ านวยการ 
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แบบแสดงประมาณคา่ใช้จ่ายงาน/กจิกรรม 
7.1.4.2  งาน/กิจกรรม  อบรมคุณธรรมจริยธรรมผู้เรียน 

แผนงานตามมาตรฐานท่ี 1   2  3 4 5  
แผนงานหน่วยงาน  งานคุณธรรมจริยธรรม    ฝ่าย จิตตาภิบาล 

รายการ 
งบประมาณ 
ปี 2559 

ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

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

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

1. ค่าวัสดุ      
-      

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

3. ค่าตอบแทน     
-      

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

5. ค่าครุภัณฑ์     
-      

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

   (นางสาวยุวดี  ศรีสุระ)                                            (นางสมลักษณ์  บญุเพชร) 

                        ผู้เสนองาน                                                   ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายจิตตาภิบาล 
 
                                         ผู้อนุมัต ิ

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

     ผู้อ านวยการ 
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แบบแสดงประมาณคา่ใช้จ่ายงาน/กจิกรรม 
7.1.4.3  งาน/กิจกรรม   บันทึกเยาวชนคนด ี

แผนงานตามมาตรฐานท่ี 1   2  3 4 5  
แผนงานหน่วยงาน  งานคุณธรรมจริยธรรม    ฝ่าย จิตตาภิบาล 

รายการ 
งบประมาณ 
ปี 2559 

ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

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

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

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

2. ค่าใช้สอย     
-      

3. ค่าตอบแทน     
-      

4. ค่าพาหนะ     
-      

5. ค่าครุภัณฑ์     
-      

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

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

                               ผู้เสนองาน                                                      ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายจิตตาภิบาล 
 
                                        ผู้อนุมัติ 

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

     ผู้อ านวยการ 
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แบบแสดงประมาณคา่ใช้จ่ายงาน/กจิกรรม 
7.1.4.4  งาน/กิจกรรม   เดก็ดีศรีซางตาครู้ส 

แผนงานตามมาตรฐานท่ี 1   2  3 4 5  
แผนงานหน่วยงาน  งานคุณธรรมจริยธรรม    ฝ่าย จิตตาภิบาล 

รายการ 
งบประมาณ 
ปี 2559 

ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

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

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

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

2. ค่าใช้สอย     
-      

3. ค่าตอบแทน     
-      

4. ค่าพาหนะ     
-      

5. ค่าครุภัณฑ์     
-      

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

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

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

         ผู้อ านวยการ 
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แบบแสดงประมาณคา่ใช้จ่ายงาน/กจิกรรม 
7.1.4.5  งาน/กิจกรรม   เชิดชเูกยีรติคดิส์ดีท าด ี

แผนงานตามมาตรฐานท่ี 1   2  3 4 5  
แผนงานหน่วยงาน  งานคุณธรรมจริยธรรม    ฝ่าย จิตตาภิบาล 

รายการ 
งบประมาณ 
ปี 2559 

ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

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

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

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

2. ค่าใช้สอย     
-      

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

4. ค่าพาหนะ     
-      

5. ค่าครุภัณฑ์     
-      

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

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

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

ผู้อ านวยการ 
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แบบแสดงประมาณคา่ใช้จ่ายงาน/กจิกรรม 
7.1.4.6  งาน/กิจกรรม   อบรมผู้เรียนเร่ืองเพศศาสตร์ศึกษา 

แผนงานตามมาตรฐานท่ี 1   2  3 4 5  
แผนงานหน่วยงาน  งานคุณธรรมจริยธรรม    ฝ่าย จิตตาภิบาล 

รายการ 
งบประมาณ 
ปี 2559 

ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

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

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

1. ค่าวัสดุ      
-      

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

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

4. ค่าพาหนะ     
-      

5. ค่าครุภัณฑ์     
-      

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

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

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

ผู้อ านวยการ 
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บบแสดงประมาณค่าใช้จา่ยงาน/กิจกรรม 
7.1.4.7  งาน/กิจกรรม   ส่งเสริมพัฒนาการสอนจริยธรรม 

แผนงานตามมาตรฐานท่ี 1   2  3 4 5  
แผนงานหน่วยงาน  งานคุณธรรมจริยธรรม    ฝ่าย จิตตาภิบาล 

รายการ 
งบประมาณ 
ปี 2559 

ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

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

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

1. ค่าวัสดุ      
-      

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

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

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

5. ค่าครุภัณฑ์     
-      

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

  (นางสาวยุวดี    ศรีสุระ)                                                    (นางสมลักษณ์  บญุเพชร) 
                         ผู้เสนองาน                                                   ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายจิตตาภิบาล 
 

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

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

แผนงานตามมาตรฐานท่ี 1   2  3 4 5  
แผนงานหน่วยงาน  งานคุณธรรมจริยธรรม    ฝ่าย จิตตาภิบาล 

รายการ 
งบประมาณ 
ปี 2559 

ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

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

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

1. ค่าวัสดุ      
-      

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

3. ค่าตอบแทน     
-      

4. ค่าพาหนะ     
-      

5. ค่าครุภัณฑ์     
-      

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

  (นางสาวยุวดี    ศรีสุระ)                                                    (นางสมลักษณ์  บุญเพชร) 
                         ผู้เสนองาน                                                   ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายจิตตาภิบาล 
 

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

(เซอร์เรมอนด์  พิเศษศกัดิ)์ 
ผู้อ านวยการ 
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แผนงานตามโครงสร้าง  ฝ่ายจิตตาภบิาล 

แผนงานตามงบประมาณ แผนงานคุณภาพผู้เรียน แผนงานการจัดการศึกษา   
    แผนงานสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

แผนงานด้านอัตลักษณ์(จติตาภิบาล) 
แผนงานมาตรการส่งเสริม 

ชื่อโครงการ            เยาวชนรุ่นใหม่หัวใจคุณธรรม 

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

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

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

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

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

รายการ 
งบประมาณ 

2559 
ประมาณการงบประมาณ 

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

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

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

ผู้เสนอโครงการ        
 

…………………………………… 

(  นายพรดนยั   ดาวดี  ) 

ผู้พิจารณาโครงการ  
 

…………………………………… 

(  นางสมลักษณ์   บุญเพชร   ) 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

ผู้อนุมัติโครงการ 

 

…………………………………… 

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

 แผนงานด้านการจดัการศึกษา  
 แผนงานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
 แผนงานด้านอัตลักษณ์ (จติตาภบิาล)   
 แผนงานด้านมาตรการส่งเสริม 

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

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

วัตถุประสงค์ 1. ข้ันวางแผน  

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

50 ชั่วโมง/ปี/คน (2.1.1)   

8. เพื่อให้สถานศึกษามกีารจัดกจิกรรมที่ส่งเสริม   

  อัตลักษณ์ผู้เรยีน (14.1)   

 2. ข้ันด าเนินการ (ภาระงาน  
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 วัตถุประสงค์ / เปา้หมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 
(วัน/เดือน/ป)ี 

เป้าหมายเชิงปรมิาณ ประจ า/ภาระงานรว่ม/โครงการ)  

ครูผู้สอนจ านวน 67 คน   2.1 ภาระงานประจ า  

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

3. สถานศกึษามีการด าเนินกิจกรรมชุมนุมจิตอาสา 1. มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตาม  

อย่างมีคุณภาพ หลักสูตร(2.1)  

4. สถานศกึษามีการด าเนินกิจกรรมบ าเพญ็ประโยชน ์ 2. จัดโครงการกิจกรรมที่ส่งเสริมให ้  

อย่างมีคุณภาพ ผู้เรียนบรรลตุามเป้าหมาย วิสัยทศัน ์  

5.สถานศึกษามีการจัดโครงการรักรบัใช้  ร่วมใจอาสา ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา  

อย่างมีประสิทธิภาพ (14.1)  

6. สถานศกึษามีการจัดโครงการทนุการศกึษา 2.3 ภาระงานร่วม (ใบงานที่ 5)  

เยาวชนมรดกของแผ่นดนิอย่างมีประสิทธิภาพ 1.ผู้เรียนมีคณุลักษณะอันพึงประสงค ์  

7. ผู้เรียนทุกชั้นปีที่ท างาน ท ากจิกรรมบ าเพ็ญ ตามอัตลักษณก์ารศึกษาคาทอลิก  

ประโยชน์ (นอกหลักสูตร) ไม่น้อยกว่า (16.1)  

50 ชั่วโมง/ปี/คน อย่างมีคุณภาพ 2.สถานศึกษามีกระบวนการด าเนนิการ  

8. สถานศกึษามีการจัดกจิกรรมที่ส่งเสริม และจัดกจิกรรมพัฒนาคุณภาพด้าน  

  อัตลักษณ์ผู้เรยีนอย่างมีประสิทธิภาพ อัตลักษณ์การศกึษาคาทอลกิ(16.2)  

   

 2.3 ภาระงานร่วม (ใบงานที่ 5)  

 1.ผู้เรียนมีคณุลักษณะอันพึงประสงค ์  

 ตามอัตลักษณก์ารศึกษาคาทอลิก  

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ (16.1)  

1. ครูผู้สอนและผู้เรยีนร้อยละ 88 เข้าร่วมกิจกรรม กิจกรรมเตรียมตัวเพื่อรับศีลมหาสนิทและศีล 2.สถานศึกษามีกระบวนการด าเนนิการ  

รณรงค์ส่งเสริมอัตลกัษณ ์ และจัดกจิกรรมพัฒนาคุณภาพด้าน  

2. ครูผู้สอนและผู้เรยีนร้อยละ 88 เข้ากิจกรรมส่งเสริม อัตลักษณ์การศกึษาคาทอลกิ(16.2)  
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 วัตถุประสงค์ / เปา้หมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 
(วัน/เดือน/ป)ี 

ความรู้ด้านอัตลักษณ์  และจิตสาธารณะ  2.4โครงการ (ใบงานที่ 6)  

3. ครูผู้สอนและผู้เรยีนร้อยละ 88 เข้ากิจกรรม 1.โครงการรักรับใช้ร่วมใจอาสา  

ชุมนุมจิตอาสา 2.โครงการทุนการศึกษาเยาวชน  

4. ครูผู้สอนและผู้เรยีนร้อยละ 88 เข้ากิจกรรมบ าเพ็ญ มรดกของแผ่นดิน  

ประโยชน ์   

5.ครูผู้สอนและผู้เรียนร้อยละ 88 เข้าร่วมโครงการรักรับ 2.5โครงการตามแผนพัฒนาฯ  

ใช้  ร่วมใจอาสา -  

6. มีการจัดโครงการทุนการศึกษา   

เยาวชนมรดกของแผ่นดนิ 3.  ข้ันตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล  

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

- รายงานสรุปผลการด าเนนิงานตาม   

กิจกรรม   

 4. ข้ันสรุป/รายงาน/ปรบัปรุง/พัฒนา  

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

6.1.5 แผนงานหน่วยงาน  งานส่งเสริมอัตลกัษณ์และสังคมสงเคราะห์  ฝ่ายจิตตาภบิาล 

ล าดบั
ท่ี 

รายการ 
แผนงาน
ตาม

มาตรฐาน 

จ านวนเงิน 
ประเภท

งบประมาณ บาท ส.ต. 

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

รวมประมาณการค่าใช้จา่ย 
(เจด็แสนเก้าหมื่นห้าร้อยสีส่ิบบาทถ้วน) 

 
790,540 - 

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

 
 

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

                                       ผู้เสนองาน                                      ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายจิตตาภิบาล 
 
 
 
                                           ผู้อนุมัติ 

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

                                                       ผู้อ านวยการ 
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แบบแสดงประมาณคา่ใช้จ่ายงาน/กจิกรรม 

7.1.5.1  งาน/กิจกรรม   รณรงค์ส่งเสริมอัตลกัษณ ์
แผนงานตามมาตรฐานท่ี 1   2  3 4 5  
แผนงานหน่วยงาน  งานส่งเสริมอัตลกัษณ์และสังคมสงเคราะห์    ฝ่าย จติตาภิบาล 

รายการ 
งบประมาณ 
ปี 2559 

ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

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

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

1. ค่าวัสดุ      
-      

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

3. ค่าตอบแทน     
-      

4. ค่าพาหนะ     
-      

5. ค่าครุภัณฑ์     
-      

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

(นางสาวจันจิรา  พันธุ์สมบัติ)                                             (นางสมลักษณ์    บุญเพชร) 
                        ผู้เสนองาน                                                ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายจติตาภิบาล 
 

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

(เซอร์เรมอนด์  พิเศษศกัดิ)์ 
ผู้อ านวยการ 
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แบบแสดงประมาณคา่ใช้จ่ายงาน/กจิกรรม 

7.1.5.2  งาน/กิจกรรม   ส่งเสริมความรู้ดา้นอัตลกัษณ์และจิตสาธารณะ 
แผนงานตามมาตรฐานท่ี 1   2  3 4 5  
แผนงานหน่วยงาน  งานส่งเสริมอัตลกัษณ์และสังคมสงเคราะห์    ฝ่าย จติตาภิบาล 

รายการ 
งบประมาณ 
ปี 2559 

ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

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

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

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

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

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

4. ค่าพาหนะ     
-      

5. ค่าครุภัณฑ์     
-      

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

(นางสาวจันจิรา  พันธุ์สมบัติ)                                            (นางสมลักษณ์    บุญเพชร)  

                        ผู้เสนองาน                                              ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายจิตตาภิบาล 
 

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

(เซอร์เรมอนด์  พิเศษศกัดิ)์ 
ผู้อ านวยการ 
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แบบแสดงประมาณคา่ใช้จ่ายงาน/กจิกรรม 

7.1.5.3  งาน/กิจกรรม   ชมุนุมจติอาสา 
แผนงานตามมาตรฐานท่ี 1   2  3 4 5  
แผนงานหน่วยงาน  งานส่งเสริมอัตลกัษณ์และสังคมสงเคราะห์    ฝ่าย จติตาภิบาล 

รายการ 
งบประมาณ 
ปี 2559 

ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

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

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

1. ค่าวัสดุ      
-ค่าอุปกรณจ์ัดท าเอกสารการสอนชุมนุม 600 700 800 900 

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

3. ค่าตอบแทน     
-      

4. ค่าพาหนะ     
-      

5. ค่าครุภัณฑ์     
-      

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

(นางสาวจันจิรา  พันธุ์สมบัติ)                                            (นางสมลักษณ์    บุญเพชร) 

                           ผู้เสนองาน                                             ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายจิตตาภิบาล 
 
                                           ผู้อนุมัติ 

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

ผู้อ านวยการ 
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แบบแสดงประมาณคา่ใช้จ่ายงาน/กจิกรรม 

7.1.5.4  งาน/กิจกรรม   บ าเพ็ญประโยชน์ 
แผนงานตามมาตรฐานท่ี 1   2  3 4 5  
แผนงานหน่วยงาน  งานส่งเสริมอัตลกัษณ์และสังคมสงเคราะห์    ฝ่าย จติตาภิบาล 

รายการ 
งบประมาณ 
ปี 2559 

ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

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

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

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

2. ค่าใช้สอย     
-      

3. ค่าตอบแทน     
-      

4. ค่าพาหนะ     
-      

5. ค่าครุภัณฑ์     
-      

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

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

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

ผู้อ านวยการ 
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แผนงานตามโครงสร้าง  ฝ่ายจิตตาภบิาล 
แผนงานตามงบประมาณ      แผนงานคุณภาพผู้เรียน แผนงานการจัดการศึกษา   
    แผนงานสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

แผนงานด้านอัตลักษณ์(จติตาภิบาล) 
แผนงานมาตรการส่งเสริม 

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

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

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

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

รายการ งบประมาณ 
ปี 2559 

ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

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

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

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

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

 

ผู้เสนอโครงการ        
 

…………………………………… 

(  นางสาวจันจิรา  พันธุ์สมบตัิ  ) 

ผู้พิจารณาโครงการ  
 

…………………………………… 

(  นางสมลักษณ์   บุญเพชร   ) 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้อนุมัติโครงการ 

 

…………………………………… 

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

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

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

 มีโครงการที่ส่งเสริมอัตลกัษณ์ผูเ้รียน 
4.  ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 

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

รายการ งบประมาณ  
ปี 2559 

ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

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

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

รวมจ่ายทั้งสิ้น 627,500 627,500 627,500 627,500 
8.เคร่ืองมือการติดตามและประเมินผล 
 1.  แบบติดตามผลการใชทุ้นการศึกษา 
 2.  แบบประเมินผลโครงการ 
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9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 สถานศึกษามกีารจัดโครงการที่ส่งเสริมอัตลักษณ์ผู้เรียนในเรื่องของความรัก ความเมตตา  ด าเนนิ

ชีวิตอย่างเรยีบง่าย พอเพียง  และความซื่อสัตย์  
10. ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข
..........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 
 

ผู้เสนอโครงการ        
 

…………………………………… 

(  นางสาวจันจิรา  พันธุ์สมบตัิ  ) 

ผู้พิจารณาโครงการ  
 

…………………………………… 

(  นางสมลักษณ์   บุญเพชร   ) 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ผู้อนุมัติโครงการ 

 

…………………………………… 

(เซอร์เรมอนด์  พิเศษศกัดิ)์ 
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ตารางท่ี 4.2 สรุปรายรับ-รายจ่ายตามแผนงานหน่วยงาน ปีการศกึษา  2559 
ของ  ฝ่ายวิชาการ 

 

ท่ี 
แผนงานหน่วยงาน 
งาน / โครงการ 

แผนงาน
ตาม

มาตรฐาน 

สรุปรายรบั 
สรุปรายจ่าย จาก

โรงเรียน 
จากท่ีอ่ืน รวม 

1 งานบริหารหลกัสูตร          
1.1 โครงการพัฒนาหลักสตูรเพื่อ 2  20,000   20,000 20,000 

 ยกระดับการจัดการศกึษา           

 ของโรงเรียน           

  - กิจกรรมพัฒนาหลกัสูตร      

 เทียบเคยีงมาตรฐานสากล      

  - กิจกรรมพัฒนาทกัษะตาม      

 มาตรฐานหรือเทียบเท่า      

2 งานพัฒนากระบวนการ           

  จัดการเรียนรู้           

2.1 โครงการเยี่ยมชมแหลง่เรียนรู ้  2  535,000    535,000  535,000 

2.2 โครงการปรับการเรยีนเปลี่ยน  2   50,000      50,000    50,000  
  การสอนสู่โลกศตวรรษที ่21           

2.3 โครงการพัฒนาผู้เรยีนสู่ความ 1    165,000    165,000   165,000 
  เป็นเลิศทางวิชาการ           
  -กิจกรรมวันวิชาการ      

 -กิจกรรมเสริมทักษะทาง      
  วิชาการ      
  -กิจกรรมส่งเสริมการยกระดบั      

 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-Net)          

2.4 โครงการมุ่งโค้ชครูพัฒนาเดก็  1 30,000  30,000 30,000 

 เพิ่มทกัษะการด ารงชีวิต      

 ในศตวรรษที่ 21(Teacher Coaching)      

  กลุม่สาระภาษาไทย           

  กิจกรรมวันสนุทรภู่ 1         5,000           5,000         5,000  

 กิจกรรมวันภาษาไทย 1        5,000          5,000         5,000  

       



122 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปี 2559                                                                                               โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 
 

ท่ี 
แผนงานหน่วยงาน 
งาน / โครงการ 

แผนงาน
ตาม

มาตรฐาน 

สรุปรายรบั 
สรุปรายจ่าย จาก

โรงเรียน 
จากท่ีอ่ืน รวม 

  กิจกรรมเสริมทักษะทาง 1         3,000          3,000        3,000  

  ภาษาไทย(ฟัง พูด อ่าน เขียน)       

  กลุม่สาระคณิตศาสตร์           

  กิจกรรมเสริมทักษะทาง 1 9,500  9,500 9,500 

 คณิตศาสตร ์      

 โครงการค่ายคณติศาสตร ์ 1  380,000   380,000 380,000 

  กลุม่สาระวิทยาศาสตร์           

  กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 1  3,000   3,000 3,000 

  กิจกรรมสื่อสร้างสรรค์ทาง 1  1,000   1,000 1,000 

  วิทยาศาสตร์           

  กิจกรรมจัดซื้อวัสดุอุปกรณ ์ 1  60,000   60,000 60,000 

  และสารเคมีห้องวิทยาศาสตร์          

  โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ 1  50,000   50,000  50,000  

  กลุม่สาระสังคมศกึษา            

  ศาสนาและวัฒนธรรม           

  กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา          

  และประเพณ ี          

 -กิจกรรมแห่เทียน 1 22,000  22,000 22,000 

 -กิจกรรมลอยกระทง 1 5,000  5,000 5,000 

 -กิจกรรมสงกรานต ์ 1 2,000  2,000 2,000 

  กิจกรรมประกวดมารยาท 1 4,000    4,000 4,000  

  โครงการซางตาครู้สศกึษาเปิด  1  30,000   30,000 30,000 

  โลกการเรียนรู้สู่ประชาคม           

  อาเซียน           

  -กิจกรรม ASEAN Rally Day          

  -กิจกรรมมัคคเุทศก์น้อย          

  -กิจกรรมเผยแพร่ความรู้          

  เกี่ยวกบัอาเซยีน           

  กลุม่สาระสุขศกึษา           

  กิจกรรมส่งเสริมสมรรถภาพ  1 5,000   5,000 5,000 
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ท่ี 
แผนงานหน่วยงาน 
งาน / โครงการ 

แผนงาน
ตาม

มาตรฐาน 

สรุปรายรบั 
สรุปรายจ่าย จาก

โรงเรียน 
จากท่ีอ่ืน รวม 

 ทางกาย          

  กิจกรรมชั่งน้ าหนัก วัดส่วนสูง  1 3,000   3,000 3,000 

  กลุม่สาระศิลปะ           

  โครงการค่ายศิลปะ  1 5,000   5,000 5,000 

  กลุม่สาระการงานอาชพี           

  และเทคโนโลย ี           

  กิจกรรมงานสู่อาชีพ  1 11,500   11,500 11,500 

  กิจกรรมแข่งขนัทักษะทาง  1  5,800   5,800 5,800 

  คอมพิวเตอร ์           

  โครงการส่งเสริมทกัษะความรู้  1 31,000   31,000 31,000 

 งานอาชีพ          

  โครงการพัฒนาทักษะด้าน ITสู ่  1 5,000   5,000 5,000 

 มาตรฐานสากล          

  กิจกรรมพัฒนาด้านทักษะ IT  1          
  กิจกรรมเผยแพร่ผลงาน  1         
  กลุม่สารภาษาตา่งประเทศ           
  โครงการเพิ่มพนูความรู้และ  1 1,937,400   1,937,400 1,937,400 
  พัฒนาทักษะการใช ้           
  ภาษาต่างประเทศ      

  โครงการยกระดับบูรณาการ 5  20,000   20,000 20,000 

  จัดการเรยีนรู้ด้วย Storyline            
  Approach       

3 งานวัดผลและประเมินผล           
3.1 เอกสารการประเมนิ 1 5,500   5,500 5,500 

  สมรรถนะส าคัญ ประเมินการ           
  อ่านคิดวิเคราะห์และเขียน           

3.2 ค่าจัดท าข้อสอบกลางภาค, 1  40,000   40,000 40,000 

  ปลายภาค           
3.3 จัดซื้อแบบทดสอบ  1 100,000   100,000 100,000 

  กระดาษค าตอบปลายภาค,           
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ท่ี 
แผนงานหน่วยงาน 
งาน / โครงการ 

แผนงาน
ตาม

มาตรฐาน 

สรุปรายรบั 
สรุปรายจ่าย จาก

โรงเรียน 
จากท่ีอ่ืน รวม 

  แบบทดสอบการอ่านคดิและ            

  วิเคราะห์ของฝ่ายการศกึษา           

3.4 จัดซื้อแบบพิมพ์เอกสาร  1 20,000   20,000 20,000 

 หลักฐานการเรยีน      

4 งานพัฒนาสื่อนวัตกรรม           

4.1 โครงการพัฒนาทักษะการผลิต 2  10,000   10,000 10,000 

  สื่อการสอนอิเล็กทรอนิกสย์ุค           

  ใหม ่           

5 งานนิเทศการสอน           

5.1 นิเทศกลุ่มสาระการเรียนรู ้ 2  2,000   2,000 2,000 

6 งานวิจัยและพัฒนา           

6.1 วิจัยในชัน้เรียน 2  5,000   5,000 5,000 

7 งานห้องสมุด           

7.1 กิจกรรมปฐมนเิทศการใช ้  3 1,000   1,000 1,000 

  ห้องสมุด           

7.2 กิจกรรมจัดซื้อทรัพยากร 3  160,000    160,000  160,000  
  สารสนเทศ           

7.3 กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  3 18,000  18,000 18,000 

       
   3,764,700   3,764,700 3,764,700 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



125 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปี 2559                                                                                               โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 
 

ตารางท่ี 5.2 สรุปรายรับ-รายจ่ายตามแผนงานหน่วยงาน (งาน/กิจกรรม/โครงการ) ปีการศึกษา2559 
ของ ฝ่ายวิชาการ 

 
5.2.1 แผนงานหน่วยงาน  งานบริหารหลักสูตร    ฝ่ายวิชาการ 

ท่ี 
แผนงานหน่วยงาน 
งาน / โครงการ 

แผนงาน
ตาม

มาตรฐาน 

สรุปรายรบั 
สรุปรายจ่าย จาก

โรงเรียน 
จากท่ีอ่ืน รวม 

1. โครงการพัฒนาหลักสตูรเพื่อ 2 20,000    20,000  

 ยกระดับการจัดการศกึษา          

 ของโรงเรียน          

  - กิจกรรมพัฒนาหลกัสูตร      

 เทียบเคยีงมาตรฐานสากล      

  - กิจกรรมพัฒนาทกัษะตาม      

 มาตรฐานหรือเทียบเท่า      

 รวม 20,000      20,000   

5.2.2 แผนงานหน่วยงาน  งานพัฒนากระบวนการจดัการเรียนรู้    ฝ่ายวิชาการ 

ท่ี 
แผนงานหน่วยงาน 
งาน / โครงการ 

แผนงาน
ตาม

มาตรฐาน 

สรุปรายรบั 
สรุปรายจ่าย จาก

โรงเรียน 
จากท่ีอ่ืน รวม 

1. โครงการเยี่ยมชมแหลง่เรียนรู ้  2  535,000     535,000 

2. โครงการปรับการเรยีนเปลี่ยน  2   50,000       50,000  
  การสอนสู่โลกศตวรรษที ่21          
  กิจกรรม Teacher Coaching          
3. โครงการพัฒนาผู้เรยีนสู่ความ 1    165,000       165,000  
  เป็นเลิศทางวิชาการ          
  กิจกรรมวันวิชาการ         

 กิจกรรมเสริมทักษะทาง      
  วิชาการ      
  กิจกรรมส่งเสริมการยกระดับ      

 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-Net)         

4. โครงการมุ่งโค้ชครูพัฒนาเดก็  1    30,000       30,000  
 เพิ่มทกัษะการด ารงชีวิต      

 ในศตวรรษที่ 21(Teacher       

  กลุม่สาระภาษาไทย          
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ท่ี 
แผนงานหน่วยงาน 
งาน / โครงการ 

แผนงาน
ตาม

มาตรฐาน 

สรุปรายรบั 
สรุปรายจ่าย จาก

โรงเรียน 
จากท่ีอ่ืน รวม 

  กิจกรรมวันสนุทรภู่ 1         5,000            5,000  

 กิจกรรมวันภาษาไทย 1        5,000           5,000  

  กิจกรรมเสริมทักษะทาง 1         3,000            3,000  

  ภาษาไทย(ฟัง พูด อ่าน เขียน)       

  กลุม่สาระคณิตศาสตร์         

 กิจกรรมเสริมทักษะทาง 1  9,500    9,500 

 คณิตศาสตร ์      

 โครงการค่ายคณติศาสตร ์ 1  380,000    380,000 

 กลุม่สาระวิทยาศาสตร์          

 กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 1  3,000    3,000 

 กิจกรรมสื่อสร้างสรรค์ทาง 1  1,000    1,000 

 วิทยาศาสตร์           

  กิจกรรมจัดซื้อวัสดุอุปกรณ ์ 1  60,000    60,000 

  และสารเคมีห้องวิทยาศาสตร์          

  โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ 1      50,000    50,000  

  กลุม่สาระสังคมศกึษา           

  ศาสนาและวัฒนธรรม          

  กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา         

  และประเพณ ี         

  -กิจกรรมแห่เทียน 1 22,000   22,000 

  -กิจกรรมลอยกระทง 1 5,000   5,000 

  -กิจกรรมสงกรานต ์ 1 2,000   2,000 

  กิจกรรมประกวดมารยาท 1   4,000     4,000  

  โครงการซางตาครู้สศกึษาเปิด  1  30,000    30,000 

  โลกการเรียนรู้สู่ประชาคม           

  อาเซียน           

  กิจกรรม ASEAN Rally Day          

  กิจกรรมมัคคุเทศกน์้อย          

  กิจกรรมเผยแพร่ความรู้          

  เกี่ยวกบัอาเซยีน           
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ท่ี 
แผนงานหน่วยงาน 
งาน / โครงการ 

แผนงาน
ตาม

มาตรฐาน 

สรุปรายรบั 
สรุปรายจ่าย จาก

โรงเรียน 
จากท่ีอ่ืน รวม 

  กลุม่สาระสุขศกึษา           

  กิจกรรมส่งเสริมสมรรถภาพ  1 5,000    5,000 

  ทางกาย         

  กิจกรรมชั่งน้ าหนัก วัดส่วนสูง  1 3,000    3,000 

  กลุม่สาระศิลปะ          

  โครงการค่ายศิลปะ  1 5,000    5,000 

  กลุม่สาระการงานอาชพี          

  และเทคโนโลย ี          

  กิจกรรมงานสู่อาชีพ  1 11,500    11,500 

 กิจกรรมแข่งขนัทักษะทาง  1  5,800    5,800 

  คอมพิวเตอร ์          

  โครงการส่งเสริมทกัษะความรู้  1 31,000    31,000 

  งานอาชีพ          

  โครงการพัฒนาทักษะด้าน ITสู ่  1 5,000    5,000 

  มาตรฐานสากล         

  กิจกรรมพัฒนาด้านทักษะ IT  1         
  กิจกรรมเผยแพร่ผลงาน  1        
  กลุม่สารภาษาตา่งประเทศ          
  โครงการเพิ่มพนูความรู้และ  1 1,937,400    1,937,400 

 พัฒนาทักษะการใช ้          
  ภาษาต่างประเทศ      

 โครงการยกระดับบูรณาการ  5  20,000    20,000 

  จัดการเรยีนรู้ด้วย Storyline           
  Approach       

            
            

รวม 3,383,200   3,383,200 
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5.2.3 แผนงานหน่วยงาน  งานวัดผลและประเมินผล    ฝ่ายวิชาการ 

ท่ี 
แผนงานหน่วยงาน 
งาน / โครงการ 

แผนงาน
ตาม

มาตรฐาน 

สรุปรายรบั 
สรุปรายจ่าย จาก

โรงเรียน 
จากท่ีอ่ืน รวม 

1. เอกสารการประเมนิ 1 5,500    5,500 

  สมรรถนะส าคัญ ประเมินการ          
  อ่านคิดวิเคราะห์และเขียน          
2. ค่าจัดท าข้อสอบกลางภาค, 1  40,000    40,000 

  ปลายภาค          
3. จัดซื้อแบบทดสอบ  1 100,000    100,000 

  กระดาษค าตอบปลายภาค,          

  แบบทดสอบการอ่านคดิและ           

  วิเคราะห์ของฝ่ายการศกึษา          

4. จัดซื้อแบบพิมพ์เอกสาร  1 20,000    20,000 

 หลักฐานการเรยีน      

รวม 165,500   165,500 

5.2.4 แผนงานหน่วยงาน   งานพัฒนาสื่อนวตักรรม  ฝ่ายวิชาการ 

ท่ี 
แผนงานหน่วยงาน 
งาน / โครงการ 

แผนงาน
ตาม

มาตรฐาน 

สรุปรายรบั 
สรุปรายจ่าย จาก

โรงเรียน 
จากท่ีอ่ืน รวม 

1. โครงการพัฒนาทักษะการผลิต 2  10,000    10,000 

  สื่อการสอนอิเล็กทรอนิกสย์ุค           

  ใหม ่           

รวม 10,000   10,000 

5.2.5 แผนงานหน่วยงาน   งานนิเทศการสอน ฝ่ายวิชาการ 

ท่ี 
แผนงานหน่วยงาน 
งาน / โครงการ 

แผนงาน
ตาม

มาตรฐาน 

สรุปรายรบั 
สรุปรายจ่าย จาก

โรงเรียน 
จากท่ีอ่ืน รวม 

1. นิเทศกลุ่มสาระการเรียนรู ้ 2  2,000    2,000 

รวม 2,000    2,000 
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5.2.6 แผนงานหน่วยงาน    งานวิจัยและพฒันา  ฝ่ายวิชาการ 

ท่ี 
แผนงานหน่วยงาน 
งาน / โครงการ 

แผนงาน
ตาม

มาตรฐาน 

สรุปรายรบั 
สรุปรายจ่าย จาก

โรงเรียน 
จากท่ีอ่ืน รวม 

1. วิจัยในชัน้เรียน 2  5,000    5,000 

รวม 5,000    5,000 

5.2.7 แผนงานหน่วยงาน      งานห้องสมุด    ฝ่ายวิชาการ 

ท่ี 
แผนงานหน่วยงาน 
งาน / โครงการ 

แผนงาน
ตาม

มาตรฐาน 

สรุปรายรบั 
สรุปรายจ่าย จาก

โรงเรียน 
จากท่ีอ่ืน รวม 

1. กิจกรรมปฐมนเิทศการใช ้  3 1,000    1,000 

  ห้องสมุด          

2. กิจกรรมจัดซื้อทรัพยากร 3  160,000     160,000  

  สารสนเทศ          

3. กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  3 18,000   18,000 

       
รวม 179,000   179,000 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ    ..................................................ผู้รับรอง 
              (  นางบุษรา  ผุดผ่อง  ) 
          ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายวชิาการ 
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ล าดบัท่ี   1   แผนงานหน่วยงาน  งานบริหารหลักสูตร 
แผนงานตามโครงสร้าง  ฝ่ายวิชาการ 
แผนงานตามมาตรฐาน    แผนงานด้านคุณภาพผู้เรียน  

 แผนงานด้านการจัดการศึกษา  
 แผนงานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
 แผนงานด้านอัตลักษณ์ (จติตาภบิาล)   
 แผนงานด้านมาตรการส่งเสริม 

ผู้รับผิดชอบ   นางนวลพรรณ  มะเมียทอง 
ตอบสนอง   พันธกิจท่ี         ยุทธศาสตร์ท่ี         กลยุทธ์ท่ี 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษา EDBA :  มาตรฐานท่ึ 7 , 10 ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ หลักท่ี7.1,10.1,10.2 ร่วม
..........ประเด็นการพิจารณา/เกณฑ์ย่อยที่ หลัก.........-.........ร่วม............-.............. 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษาโรงเรียน    : มาตรฐานท่ี   -  ตัวบ่งชี้หลักท่ี  -  ร่วม -  เกณฑ์ท่ี........... 

 วัตถุประสงค์ / เปา้หมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ป)ี 
วัตถุประสงค์ 1. ข้ันวางแผน  

1.เพื่อให้สถานศึกษามหีลักสูตรจากการ 1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการ เม.ย. 59 

วิเคราะห์บริบทของผู้เรียน ชุมชน สังคม 1.2 จัดประชุมคณะกรรมการ  

สภาพปัญหาและความต้องการเพื่อเปน็ 1.3 ประชุมชี้แจงการด าเนนิงานการจัด  

ข้อมูลพื้นฐาน ท าหลักสูตร  

2.เพื่อให้สถานศึกษามีโครงสร้างหลักสูตร 1.4 วิเคราะห์บริบทของผู้เรยีน ชุมชน   

ก าหนดเวลาเรียนก าหนดสาระการเรียนรู ้ สังคมสภาพปัญหาและความ  

3.เพื่อให้สถานศึกษามหีลักสูตรที ่ ต้องการเพื่อเปน็ข้อมูลพื้นฐาน  

สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ เป้าหมาย 1.5 จัดท าค าส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการจัด  

คุณลักษณะที่พงึประสงค์ บูรณการ ท าหลักสูตร  

คุณธรรมจริยธรรมและคุณค่าพระวรสาร 1.6 จัดหาเอกสารทีเ่กี่ยวข้องกบัหลักสูตร  

4.เพื่อให้ครูน าหลักสูตรไปเขียนแผนจัดการ   

เรียนรูอ้ย่างมปีระสิทธิภาพ 2. ข้ันด าเนินการ (ภาระงานประจ า/ภาระงาน  

5.เพื่อจัดตารางเรียนและตารางสอนใน ร่วม/โครงการ)  

กลุ่มสาระการเรียนรู ้ 2.1 ภาระงานประจ า  

6.จัดท าแบบประเมินการใช้หลักสูตรเพื่อ 1.วิเคราะห์บริบทของผูเ้รียน ชุมชน สังคม เม.ย. 59 

การพัฒนา สภาพปัญหาและความต้องการ  

7. เพื่อน าผลการประเมินการใช้หลักสูตร   

มาปรับปรุงให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ  2.ศึกษาวิเคราะหเ์อกสารหลักสูตรแกนกลาง  

8.เพื่อให้ครูก าหนดเป้าหมายคุณภาพ 3. จัดท าโครงสร้างหลักสูตรก าหนดเวลา  
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 วัตถุประสงค์ / เปา้หมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ป)ี 
ผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ เรียน ก าหนดสาระการเรียนรู ้  

สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 4. พัฒนาหลกัสูตรที่สอดคล้องกับวิสัยทศัน์  พ.ค. 59 

(7.1) เป้าหมายคุณลักษณะที่พึงประสงค์   

9.เพื่อให้สถานศึกษามีหลักสูตร บูรณการคณุธรรมจริยธรรมและคุณค่า  

สถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับ พระวรสาร  

ท้องถิ่น(10.1) 5.น าหลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียนการ ตลอดปีการศึกษา 

10.เพื่อจัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายให ้ สอน  

ผู้เรียนสนใจ(10.2) 6.จัดครูเข้าสอนและนเิทศการสอน  

 7.ประเมินการใช้หลกัสูตรก่อนใช้ระหว่างใช ้ ตลอดปีการศึกษา 

เป้าหมายเชิงปรมิาณ และหลังใช ้  

1. หลักสูตรสถานศึกษา 8 กลุ่มสาระ 8.น าผลการประเมินการใชห้ลักสูตรมา  

2. จ านวนครู 67 คน ปรับปรุงและพัฒนา  

3. ผลการประเมินการใช้หลกัสูตร 8 กลุ่ม   

สาระ 2.2  ภาระงานตาม ตบช. (7.1,10.1,10.2)  

  1.ก าหนดเป้าหมายคณุภาพผู้เรียนทั้งด้าน เม.ย.59 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ ความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ และ  

1.สถานศึกษามีหลกัสูตรจากการวิเคราะห ์ คุณลักษณะที่พงึประสงค์ (7.1)  

บริบทของผู้เรยีน ชุมชน สังคมสภาพ  2.จัดท าหลักสูตรสถานศกึษาเหมาะสมและ พ.ค.59 

ปัญหาและความต้องการเพื่อเป็นข้อมูล สอดคล้องกับท้องถิน่  (10.1)  

พื้นฐาน  3.จัดท ารายวิชาเพิ่มเติม  (10.2)  

2.สถานศึกษามีโครงสร้างหลกัสูตร   

ก าหนดเวลาเรียนก าหนดสาระการเรียนรู ้ 2.3  โครงการ  

3.มีหลักสูตรที่สอดคล้องกบัวิสัยทัศน์  1.โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ตลอดปี 
เป้าหมาย เทียบเคยีงมาตรฐานสากล การศึกษา 
คุณลักษณะที่พงึประสงค์ บูรณการ   
คุณธรรมจรยิธรรมและคุณค่าพระวรสาร 3.  ข้ันตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล  

4.ครูน าหลักสูตรไปเขยีนแผนจัดการเรียนรู้ 3.1 ตรวจสอบ ติดตามการด าเนนิงาน ก.พ. 60 

อย่างมปีระสิทธิภาพ ตามแผนงานพัฒนาหลักสูตร  

5. จัดตารางเรียนและตารางสอนในกลุ่ม 3.2ปรับปรุงแก้ไขการด าเนนิงานทีย่ังไม ่  

สาระ สมบูรณ ์  

6.จัดท าแบบประเมินการใช้หลักสูตรเพื่อ 3.3จัดท าเครื่องมือประเมินต่างๆ  



132 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปี 2559                                                                                               โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 
 

 วัตถุประสงค์ / เปา้หมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ป)ี 
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 3.4 ประเมินหลักสูตร  

7. น าผลการประเมินการใชห้ลักสูตรมา 3.5ประเมินผลโครงการ  

ปรับปรุงให้ทันสมัย   

8.ครูก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรยีนทั้ง   

ด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ  4. ข้ันสรุป/รายงาน/ปรบัปรุง/พัฒนา  

และคุณลักษณะที่พงึประสงค ์ 4.1สรุปผลการจัดการเรียนการสอน มี.ค. 60 
9.สถานศึกษามีหลกัสูตรสถานศึกษา 4.2จัดท ารายงานผลการด าเนินงานตาม  

เหมาะสมและสอดคล้องกบัท้องถิน่ หลักสูตร  

10.จัดรายวิชาเพิ่มเติมทีห่ลากหลายให ้ 4.3สรุปประเมินผลการใช้หลกัสูตร  

ผู้เรียนเลือกเรยีนตามความถนัด  สถานศึกษา  

ความสามารถและความสนใจ 4.4น าผลการประเมินมาวางแผนเพื่อ  

 ปรับปรุงและพัฒนาในปกีารศึกษาต่อไป  

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ   

1.สถานศึกษามีหลกัสูตรจากการวิเคราะห ์   

บริบทของต้องการเพื่อเปน็ข้อมูลพื้นฐาน   

ทั้ง8กลุ่มสาระคิดเป็นร้อยละ100   

2.สถานศึกษามีโครงสร้างหลกัสูตร   

ก าหนดเวลาเรียนก าหนดสาระการเรียนรู ้    

ทั้ง8กลุ่มสาระคิดเป็นร้อยละ100   

3.หลักสูตรสถานศกึษาร้อยละ95ที่    

สอดคล้องกับวิสัยทัศน์เป้าหมาย   

คุณลักษณะที่พงึประสงค์ บูรณการ   

คุณธรรมจรยิธรรมและคุณค่าพระวรสาร   

4.ครรู้อยละ95น าหลักสูตรไปเขียนแผน   

จัดการเรยีนรู ้   

5.ครูผู้สอนร้อยละ100มีตารางเรียนและ   

ตารางสอนในแต่ละกลุ่มสาระการเรยีนรู ้   

6.ครูผู้สอนร้อยละ100จัดท าแบบประเมนิ   

การใชห้ลักสูตร   

7.ทุกกลุ่มสาระ น าผลการประเมินการใช ้   

หลักสูตรมาปรับปรุงให้ทันสมัย  คิดเป็น   
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 วัตถุประสงค์ / เปา้หมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ป)ี 
ร้อยละ80   

8.ครูร้อยละ90ก าหนดเป้าหมายคณุภาพ   

ผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทกัษะกระบวนการ    

สมรรถนะ และคุณลกัษณะที่พึงประสงค ์   

9.สถานศึกษามีหลกัสูตรสถานศึกษา    

เหมาะสมและสอดคล้องกบัท้องถิน่ คิด   

เป็นร้อยละ85   

10.จัดรายวิชาเพิ่มเติมทีห่ลากหลายให ้   

ผู้เรียนเลือกเรยีนตามความถนัด   

ความสามารถและความสนใจ คิดเป็นร้อย   

ละ  80   

   
เครื่องมือการติดตาม/ประเมินผล   

1. แบบประเมินการใชห้ลักสูตร   

2. แบบประเมินการเรียนการสอน   

3. แบบประเมินโครงการพัฒนาหลกัสูตร   

เทียบเคยีงมาตรฐานสากล   

4. แผนการจัดการเรยีนรู ้8 กลุ่มสาระ   
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แบบแสดงประมาณคา่ใช้จ่ายหน่วยงาน 

6.2.1 แผนงานหน่วยงาน  บริหารงานหลักสูตร ฝ่าย วิชาการ 

ล าดบั
ท่ี 

รายการ 
แผนงาน
ตาม

มาตรฐาน 

จ านวนเงิน 
ประเภท

งบประมาณ บาท ส.ต. 

1. โครงการพัฒนาหลักสตูรเพื่อ 2 20,000 - พัฒนา 
 ยกระดับการจัดการศกึษา     
 ของโรงเรียน     
 -กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรเทียบเคยีง     
 มาตรฐานสากล     
 -กิจกรรมพัฒนาทักษะตามมาตรฐานหรือ     
 เทียบเท่า     
      

รวมประมาณการค่าใช้จา่ย 
(สองหมื่นบาทถ้วน) 

 
20,000 - 

 
สรุปประเภทงบประมาณ 
ด าเนินการ…………….  บาท  งบลงทุน..................บาท  งบพัฒนา  20,000 บาท  

 
 

  ลงชื่อ..................................................             
            (   นางนวลพรรณ  มะเมียทอง   )                 

               ผูเ้สนอ                                    
                                 ผูอ้นุมัต ิ

ลงชื่อ.................................................... 
                        (เซอร์เรมอนด์   พเิศษศกัดิ์.) 

                          ผู้อ านวยการ 
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แผนงานตามโครงสร้าง  ฝ่ายวิชาการ 
แผนงานตามมาตรฐาน  แผนงานด้านคุณภาพผู้เรียนแผนงานด้านการจัดการศึกษา 

 แผนงานด้านสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
     แผนงานด้านอัตลักษณ์(จติตาภบิาล)  

 แผนงานด้านมาตรการส่งเสริม  
ชื่อโครงการ  พัฒนาหลกัสตูรเพื่อยกระดับการจดัการศกึษาของโรงเรียน 
ลักษณะโครงการ  ประจ า ต่อเน่ือง   ใหม่  
หน่วยงาน  งานบริหารหลกัสูตร 
ผู้รับผิดชอบ  นางนวลพรรณ  มะเมียทอง 
ตอบสนอง     พันธกิจท่ี  1    ยุทธศาสตร์ท่ี 1     กลยุทธ์ท่ี  1.2 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษา EDBA มาตรฐานท่ี 10 ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ทางตรง 10.1 ทางอ้อม  - 
ประเด็นการพิจารณา/เกณฑ์ย่อยที่ ทางตรง ....ประเด็นท่ี 1-5.....  ทางอ้อม.................................... 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษาโรงเรียน มาตรฐานท่ี..........ตัวบ่งชี้................... เกณฑ์ท่ี................. 
1.หลักการและเหตุผล 

จากการศึกษาวิเคราะห์ เชิงเปรียบเทียบ และเทียบเคียง หลักสูตรของหลายๆประเทศนักวิชาการ 
ด้านการศึกษาผู้รับผิดชอบโครงการพบจุดอ่อนของหลักสูตรของการศึกษาไทยซึ่งเป็นความแตกต่างจาก
หลักสูตรของประเทศอ่ืนๆ อย่างมีนัยส าคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเทียบเคียงหลักสูตรไทยกับหลักสูตรของ
โรงเรียนนานาชาติ พบว่าหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความส าคัญกับการเรียนสาระการ
เรียนรู้เป็นล าดับแรกและให้ความส าคัญน้อยในเรื่องของการพัฒนาผู้เรียนด้านความสามารถในดา้นการคดิ 
กอร์ปกับปัจจุบันเป็นความจ าเป็นอย่างยิ่งที่สถานศึกษาจะต้องพัฒนา “หลักสูตรสถานศึกษา”ให้เชื่อมโยง
สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ได้แก่การเรียนรู้ภาษายุคดิจิตัลความสามารถในการสื่อสารมีการ
คิดประดิษฐ์และสร้างงานสามารถผลิตผลงานที่มีคุณภาพสูง 

ซึ่งโรงเรียนซางตาครู้สศึกษาเล็งเห็นว่า การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเป็นวิธีการหนึ่ง ที่ 
สถานศึกษาต้องปฏิบัติโดยมจีุดเน้นเพื่อพัฒนานักเรียนใหม้ีศักยภาพเปน็พลเมืองโลกดังนัน้โครงการ
พัฒนาหลักสูตรเทยีบเคียงมาตรฐานสากล  เพื่อยกระดบัการศึกษาของโรงเรียน  โดยก าหนดเป้าหมาย
คุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์   มีหลักสูตร
สถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น   จัดรายวิชาเพิ่มเติมทีห่ลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตาม
ความถนัด ความสามารถและความสนใจ 
2.วัตถุประสงค์ 
       1. เพื่อให้ครูก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรยีนทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ และ 

คุณลักษณะที่พงึประสงค ์
       2. เพื่อให้สถานศึกษามหีลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิน่ 
       3. เพื่อจัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายให้ผูเ้รียนเลือกเรียนตามความถนดั ความสามารถและความ 
           สนใจ 
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3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ   
 ครูผู้สอนจ านวน  65คน 
 3.2 เชิงคุณภาพ 

1. ครูก าหนดเป้าหมายผูเ้รียนทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ และคณุลักษณะทีพ่ึง 
ประสงค์ที่มีคณุภาพ 
2. มีหลักสูตรสถานศกึษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น 
3. มีวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายให้ผู้เรยีนเลือกเรยีนตามความถนัด ความสามารถและความสนใจ 

 3.3 ตัวชี้วดัความส าเร็จ 
1. ครรู้อยละ  80 ก าหนดเป้าหมายผูเ้รียนทั้งด้านความรู้ ทกัษะกระบวนการ สมรรถนะ และ 
    คุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่มีคณุภาพ 
2. มีหลักสูตรสถานศกึษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น 
3. ผู้เรียนร้อยละ  85 เลือกเรียนวิชาเพิ่มเติมตามความถนดั ความสามารถและความสนใจ 

 
4.ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั้นเตรียมการ   
1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการ เม.ย. 59 นางนวลพรรณ มะเมียทอง 

1.2 จัดประชุมคณะกรรมการ   
1.3ประชุมชี้แจงการด าเนนิงานการจัดท าหลักสูตร พ.ค. 59  
1.4วิเคราะห์บริบทของผู้เรยีน ชมุชน สังคมสภาพปัญหา   
และความต้องการเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐาน   
1.5จัดท าค าส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าหลักสูตร   
16.จัดหาเอกสารทีเ่กี่ยวข้องกบัหลักสตูร   
   
2. ขั้นด าเนินการ/กิจกรรมท่ีจัด   
2.1 ประชุมครูผู้สอนตามกลุ่มสาระ มี.ค. 59 กลุ่มสาระการเรียนรู ้
2.2 ด าเนินการวิเคราะห์บริบท และสภาพปัญหา   
2.3ด าเนินการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เม.ย. 59  
-จัดท าโครงสร้าง   
-จัดท าค าอธิบายรายวิชา   
-จัดท าแผนการจัดการเรยีนรู ้   
-จัดกิจกรรมการเรียนการสอน   
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-จัดครเูข้าสอนและนเิทศการสอน   
-จัดตารางสอน/ตารางเรียน   
2.4คณะกรรมการสถานศกึษาพจิารณา พ.ค. 59  
ให้ความเห็นชอบหลกัสูตรที่สอดคล้องกบั   
ความต้องการของท้องถิ่น   
2.5โครงการพัฒนาหลักสูตรเพื่อยกระดับการจัดการศึกษา เม.ย. 59 นางนวลพรรณ มะเมียทอง 

ของโรงเรียน   
2.6กิจกรรมพัฒนาหลกัสูตรเทียบเคียงมาตรฐานสากล   
2.7กิจกรรมลดเวลาเรยีนเพิ่มเวลารู ้ ตลอดปีการศึกษา  
3. ขั้นติดตามและประเมินผล ก.พ. 60  
3.1 ตรวจสอบ ติดตามการด าเนนิงานตามแผนงาน   
พัฒนาหลักสูตร   
3.2ปรับปรุงแก้ไขการด าเนนิงานทีย่ังไม ่ มี.ค. 60  
สมบูรณ ์   
3.3สรุปผลการจัดการเรียนการสอน   
3.4สรุปประเมินผลการใช้หลกัสูตร   
สถานศึกษา   
   
5. สถานท่ีด าเนินงาน โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 
6. ระยะเวลาในการด าเนินงาน เมษายน 2559 – มีนาคม 2560 
7. งบประมาณ 

รายการ 
งบประมาณ 

2559 
ประมาณการงบประมาณ 

2560 2561 2562 
1.กิจกรรมพฒันาหลกัสตูรเทียบเคียงมาตรฐานสากล     
- จากโรงเรยีน 15,000 15,800 16,600 17,500 
- อ่ืน ๆ     

รวม 15,000 15,800 16,600 17,500 
รายจ่าย     
ค่าวัสด ุ     
- ค่าหนังสือ 1,200 1,300 1,400 1,500 
-ค่าถ่ายเอกสาร 1,000 1,100 1,200 1,300 
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8. เคร่ืองมือการติดตามและประเมินผล 
            1.แบบประเมินหลักสตูร 
 2.แบบประเมินการเรียนการเรยีนการสอน 
9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

โรงเรียนซางตาครู้สศึกษามีหลักสตูรของสถานศกึษาที่มีคณุภาพและเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
10. ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข 

บุคลากรยังไม่ชดัเจนเรื่องหลักสูตรมาตรฐานสากล 
ผู้เสนอโครงการ   

      
……………………………………                                              
(นางนวลพรรณ  มะเมียทอง) 

ผู้พิจารณาโครงการ 
  

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

 
 

 

ค่าพาหนะ     
-ค่ารถ 500 600 700 800 
ค่าตอบแทน     
-ค่าวิทยากร 9,000 9,400 9,800 10,300 
ค่าครุภัณฑ์     
- ค่าเข้าเล่ม 3,300 3,400 3,500 3,600 

รวม 15,000 15,800 16,600 17,500 
2.กิจกรรมพฒันาทักษะตามมาตรฐานหรือเทียบเท่า     
- จากโรงเรยีน 5,000 5,300 5,600 6,000 
- อ่ืน ๆ     

รวม 5,000 5,300 5,600 6,000 
รายจ่าย     
ค่าวัสด ุ     
- ค่ากระดาษ 2,500 2,600 2,700 2,800 
-ค่าหมึกพมิพ ์ 1,500 1,600 1,700 1,800 
ค่าครุภัณฑ์     
- ลวดเยบ็กระดาษ 500 550 600 700 
- ค่าเทปกาว    500 550 600 700 

รวม 5,000 5,300 5,600 6,000 

ผู้อนุมัติโครงการ 

 

 (เซอรเ์รมอนด์   พิเศษศักดิ)์ 
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ล าดบัท่ี 2  แผนงานหน่วยงาน  งานพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ 
แผนงานตามโครงสร้าง  ฝ่ายวิชาการ 
แผนงานตามมาตรฐาน   แผนงานด้านคุณภาพผู้เรียน  

 แผนงานด้านการจัดการศึกษา  
 แผนงานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
 แผนงานด้านอัตลักษณ์ (จติตาภบิาล)   
 แผนงานด้านมาตรการส่งเสริม 

ผู้รับผิดชอบ   นางเรณู  ไตรวิทยากร 
ตอบสนอง   พันธกิจท่ี 3     ยุทธศาสตร์ท่ี 3   กลยุทธ์ท่ี 3.1 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษา EDBA : มาตรฐานท่ี 8,10 ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ หลกัท่ี 7.1,8.3, 10.4ร่วม- 
 ประเด็นการพิจารณา/เกณฑ์ย่อยที่ หลกั..................ร่วม.................... 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษาโรงเรียน    : มาตรฐานท่ี...........ตัวบ่งชี้หลักท่ี............ร่วม................... 
เกณฑ์ท่ี....................................................................................... 

 วัตถุประสงค์ / เปา้หมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ป)ี 
วัตถุประสงค์ 1. ขั้นวางแผน  
1.เพื่อให้ครูมีการจัดท าแผนการจัดการ 1.1 ประชุมชี้แจงงานแก่ครูแต่ละกลุ่มสาระ เม.ย. 59 
เรียนรูท้ี่มีความยืดหยุ่นตามความ การเรียนรู ้  
เหมาะสมทัง้เวลาและสาระการเรยีนรู ้  1.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ เม.ย. 59 
2.เพื่อให้ครจูัดกระบวนการเรยีนรู้ทีเ่นน้  ประชุมวางแผนการจัดกจิกรรม/โครงการ  
ผู้เรียนเป็นส าคัญสอดคล้องกบัความถนดั   
และความสนใจของผูเ้รียน  เรียนรู ้ 2. ขั้นด าเนินการ (ภาระงานประจ า/ เม.ย. 59 
ประสบการณจ์ริง  ปลูกฝังคณุธรรมและ ภาระร่วม/โครงการ)  
ค่านิยมทีด่ีงามและคุณลกัษณะอันพึง 2.1 ภาระงานประจ า  
ประสงค์  1.จัดท าแผนการเรยีนรู ้8 กลุ่มสาระ เม.ย. 59 
3.เพื่อให้ครจูัดกจิกรรมการเรียนรูท้ี่บูรณา 2.จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผูเ้รียนเปน็ พ.ค. 59 -มี.ค. 60 
การคุณธรรมจรยิธรรม ส าคัญสอดคล้องกับความถนัดและความ  
4.เพื่อให้ครูได้รับการนิเทศการสอนแบบ สนใจของผูเ้รียน เรียนรู้ประสบการณ ์  
กัลยาณมิตร จริงปลูกฝังคุณธรรมและค่านิยมทีด่ีงาม  
5.เพื่อให้ครูได้พัฒนาวิธกีารจัด และคุณลักษณะที่พงึประสงค ์  
กระบวนการเรียนรู้อย่างหลากหลายและ 3.ครูบูรณาการคุณธรรม จริยธรรมในการ พ.ค. 59 -มี.ค. 60 
ต่อเนื่อง จัดการเรยีนรู ้  
6.ครูมีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพ  4.จัดให้มกีารนิเทศการสอนแบบ ภาคเรียนละ2 ครั้ง 
ผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทกัษะกระบวนการ กัลยาณมิตร  
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 วัตถุประสงค์ / เปา้หมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ป)ี 
สมรรถนะ และคุณลกัษณะที่พึงประสงค์(7.1) 5.ครูพัฒนาวิธีการจัดกระบวนการการ พ.ค. 59 -มี.ค. 60 
7.เพื่อส่งเสริมให้มีการจัดการศึกษาให ้ เรียนรู้อย่างหลากหลายและต่อเนื่อง  
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัตกิาร(8.3) 6.กิจกรรมแข่งขันทกัษะทางวิชาการ ตลอดปีการศึกษา 
8.เพื่อสนับสนุนใหค้รูจัดกระบวนการ 7.กิจกรรมวันวิชาการ 28 พ.ย.59 
เรียนรูใ้ห้ผูเ้รียนได้ลงมือปฏิบัตจิริงจนสรุป   
ความรู้ได้ด้วยตนเอง(10.4) 2.2  ภาระงานตาม ตบช.  
 1. ก าหนดเป้าหมาย พ.ค. 59 -มี.ค.60 
 คุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะ  
 กระบวนการ สมรรถนะ และคุณลกัษณะที ่  
 พึงประสงค์  (7.1)  
เปา้หมายเชิงปริมาณ 1)ความรู้ความเข้าใจในเป้าหมายคุณภาพ  
1.แผนการจัดการเรยีนรู้ตามรายวชิาทุก  ผู้เรียนตามหลักสูตร  
กลุ่มสาระ 2)การเชื่อมโยงเป้าหมายคณุภาพผู้เรียน  
2.มีการนิเทศการสอนแบบกัลยาณมิตร  และมาตรฐานการเรียนรู้ของหลกัสูตรและ  
จ านวน 2 ครั้งต่อ 1 ภาคเรียน หลักสูตรของสถานศึกษากบัแผนการ  
3.ครูผู้สอนจ านวน 65 คน มีการพัฒนา จัดการเรยีนรู ้  
วิธีการจัดกระบวนการจดัการเรยีนรู้อย่าง 3)การวางแผนการจัดการเรียนรู้มีการ  
หลากหลายและต่อเนื่อง ก าหนดเป้าหมายคุณภาพผูเ้รียนครอบคลุม  
4.ครูผู้สอนจ านวน 65 คน  จัดกระบวนการ ทั้งด้านความรู้ทกัษะกระบวนการ  
 เรียนรู้ให้ผู้เรยีนได้ลงมือปฏิบัตจิริงจนสรุป สมรรถนะส าคัญและคุณลักษณะอันพึง  
ความรู้ได้ด้วยตนเอง ประสงค ์  
 ศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที ่  
 ก าหนดไว้ใน แผนปฏิบัตกิาร  (8.3)  
 3. สนับสนุนให้ครูจดั  
 กระบวนการเรียนรูท้ี่ให้ผู้เรียนได้ลงมือ  
 ปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง (10.4)  
 1)การอบรมและพัฒนาครูเพื่อทบทวนความ  
 เข้าใจเกีย่วกับหลกัสูตรอิงมาตรฐานและการ  
 จัดการเรยีนรู้ทีเ่นน้ผู้เรยีนเป็น  
 ส าคัญอย่างน้อยภาคเรยีนละ1ครั้ง  
เปา้หมายเชิงคุณภาพ   
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 วัตถุประสงค์ / เปา้หมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ป)ี 
1.ครูมีการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ม ี 2)การจัดกจิกรรมการเรียนรู้ที่ระบใุน  
ความยืดหยุน่ตามความเหมาะสมทั้งเวลา แผนการสอน/หน่วยการเรยีนรู้ของครูทกุ  
และสาระการเรียนรู ้ กลุ่มสาระสะท้อนว่าผู้เรยีนสามารถบรรลุ  
2.ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ทีเ่น้นผูเ้รียนเปน็  ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดได ้  
ส าคัญสอดคล้องกับความถนัดและความ 3)ผู้เรียนได้มีโอกาสลงมือปฏิบัตใิน  
สนใจของผูเ้รียน  เรียนรูป้ระสบการณ์จริง   สถานการณจ์ริงหรือใกล้เคียงสถานการณ ์  
ปลูกฝังคุณธรรมและค่านิยมที่ดีงามและ จริงอย่างน้อย1ครั้งในทกุกลุ่มสาระการ  
คุณลักษณะอันพึงประสงค ์ เรียนรู ้  
3.ครูจัดกิจกรรมการเรยีนรู้ทีบู่รณาการ 4)การมีผลงานที่แสดงการให้ผู้เรียนอธิบาย  
คุณธรรมจรยิธรรม วิธีคิดและการสรุปความคิดของตนเองทกุ  
4.ครูได้รับการนิเทศการสอนแบบ กลุ่มสาระ  
กัลยาณมิตร 5)ผลงาน/โครงการทีใ่ช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่ง  
5.ครูได้พัฒนาวิธีการจัดกระบวนการเรียนรู ้ ในการเรียนรู้อย่างน้อย3กลุ่มสาระ  
อย่างหลากหลายและต่อเนื่อง   
6.ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ลง 2.3  โครงการ  
 มือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง 1. โครงการเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู ้  
อย่างมีคุณภาพ   
ตัวชี้วัดความส าเรจ็ 2.4 โครงการตามแผนพัฒนาฯ  
1.ครูร้อยละ  90 มีการจัดท าแผนการ  1. โครงการปรับการเรียนเปลีย่นการสอนสู ่  
จัดการเรยีนรู้ทีม่ีความยืดหยุ่นตามความ โลกศตวรรษที่ 21  
เหมาะสมทัง้เวลาและสาระการเรยีนรู ้  2.โครงการพัฒนาผู้เรียนสูค่วามเปน็เลิศ- ก.ค. 59 – ส.ค.59 
2.ครูร้อยละ 90 จัดกระบวนการเรยีนรู้ที่  เพื่อยกระดบัผลการทดสอบระดับชาต(ิo-net)  
เน้นผูเ้รียน เปน็ส าคัญสอดคล้องกับความ 3.โครงการมุ่งโค้ชครูพัฒนาเด็ก   
1.ครูร้อยละ  90 มีการจัดท าแผนการ  1. โครงการปรับการเรียนเปลีย่นการสอนสู ่ พ.ค. 59 -ก.พ. 60 
จัดการเรยีนรู้ทีม่ีความยืดหยุ่นตามความ โลกศตวรรษที่ 21  
เหมาะสมทัง้เวลาและสาระการเรยีนรู ้  2.โครงการพัฒนาผู้เรียนสูค่วามเปน็เลิศ-  
2.ครูร้อยละ 90 จัดกระบวนการเรยีนรู้ที่  เพื่อยกระดบัผลการทดสอบระดับชาต(ิo-net)  
เน้นผูเ้รียน เปน็ส าคัญสอดคล้องกับความ 3.โครงการมุ่งโค้ชครูพัฒนาเด็ก   
ถนัดและความสนใจของผูเ้รียน เรียนรู้ เพิ่มทกัษะการด ารงชีวิต  

ประสบการณจ์ริงปลูกฝงัคุณธรรมและ ในศตวรรษที่ 21(Teacher Coaching)  
ค่านิยมทีด่ีงามและคุณลกัษณะอันพึง   
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 วัตถุประสงค์ / เปา้หมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ป)ี 
ประสงค์   
3.ครูร้อยละ 95 จัดกจิกรรมการเรียนรูท้ี ่   
บูรณาการคุณธรรมจริยธรรม   
4.ครูร้อยละ 100 ได้รับการนิเทศการสอน   
แบบกัลยาณมิตร   
5.ครูร้อยละ 98 ได้พัฒนาวิธีการจัด   
กระบวนการเรียนรู้อย่างหลากหลายและ 4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา มี.ค.  60 
ต่อเนื่อง 4.1 รายงานสรุปผลการประเมินผลแผนการ  
6.ผู้เรียนร้อยละ 80 เรียนรู้ร่วมกนัเป็นกลุ่ม จัดการเรยีนรู ้  
7.ครูร้อยละ  85 จัดกระบวนการเรียนรู้ให ้ 4.2 รายงานสรุปผลการนิเทศ  
 ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัตจิริงจนสรุปความรู้ 4.3 จัดท ารายงานผลการด าเนินงานของ  
ได้ด้วยตนเอง หน่วยงาน  
 4.4 น าผลการประเมินมาปรับปรุงและ  
เคร่ืองมือการติดตาม/ประเมินผล พัฒนาในปีการศึกษาต่อไป  
1.แบบประเมิน แผนการสอนการจัด   
กิจกรรมการเรียนรู้   
2.แบบบันทึกการนเิทศ   
3.แบบประเมินผลงานของผู้เรียน   
4.แบบประเมิน กิจกรรม/โครงการ   
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แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่ายหน่วยงาน 
6.2.2 แผนงานหน่วยงาน  งานพัฒนากระบวนการจดัการเรียนรู้ ฝ่าย วิชาการ 

ล าดบั
ท่ี 

รายการ 
แผนงาน
ตาม

มาตรฐาน 

จ านวนเงิน 
ประเภท

งบประมาณ บาท ส.ต. 

1. โครงการเยี่ยมชมแหลง่เรียนรู ้ 1 535,000 - พัฒนา 
2. โครงการปรับการเรยีนเปลี่ยนการสอนสู่โลก   50,000 - ด าเนินการ 
 ศตวรรษที่ 21     
3. โครงการพัฒนาผู้เรยีนสู่ความเป็นเลิศเพื่อยกระดบั 1 165,000 - พัฒนา 

 ผลการทดสอบ (O-Net)     
 กิจกรรมเสริมทักษะทางวิชาการ     
 กิจกรรมวันวิชาการ     
 กิจกรรมส่งเสริมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ     
 เรียน (O-Net)     

4. โครงการมุ่งโค้ชครูพัฒนาเดก็ เพิ่มทักษะการ 1 30,000 - พัฒนา 
 ด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 (Teacher Coaching)     

5. กลุม่สาระภาษาไทย     
 กิจกรรมวันสนุทรภู่ 1 5,000 - ด าเนินการ 
 กิจกรรมวันภาษาไทย 1 5,000 - ด าเนินการ 
 กิจกรรมเสริมทักษะทางภาษาไทย(ฟัง พูด  1 3,000 - ด าเนินการ 
 อ่าน เขียน)     

6. กลุม่สาระคณิตศาสตร์     
 โครงการค่ายคณติศาสตร ์ 1 380,000 - พัฒนา 

 -กิจกรรมเสริมทักษะทางคณติศาสตร ์ 1 9,500 -  
7. กลุม่สาระวิทยาศาสตร์     

 โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ 1 50,000 - พัฒนา 
 -กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 1 3,000 -  
 -กิจกรรมสื่อสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร ์ 1 1,000 -  
 -กิจกรรมจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และสารเคมหี้อง 1 60,000 - ลงทุน 
 วิทยาศาสตร์     

8. กลุม่สาระสังคมศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม     

      

      



144 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปี 2559                                                                                               โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 
 

 
ล าดบั
ท่ี 

รายการ 
แผนงาน
ตาม

มาตรฐาน 

จ านวนเงิน 
ประเภท

งบประมาณ บาท ส.ต. 

 โครงการเสริมสร้างศักยภาพทางสังคมศกึษา 1 33,000 - พัฒนา 

 ศาสนาและวัฒนธรรม     

 -กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนาและประเพณ ี     

 -กิจกรรมประกวดมารยาท     

 โครงการซางตาครู้สศกึษาเปิดโลกการเรียนรู้สู่ 1 30,000 - พัฒนา 

 ประชาคมอาเซียน     

 -กิจกรรม ASEAN Rally Day     

 -กิจกรรมมัคคเุทศก์น้อย     

 -กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ     

 กลุม่สาระสุขศกึษาและพลศึกษา     

 กิจกรรมส่งเสริมสมรรถภาพทางกาย 1 5,000 - ด าเนินการ 
 กิจกรรมชั่งน้ าหนัก วัดส่วนสงู 1 3,000 - ด าเนินการ 

9. กลุม่สาระศิลปะ     

 โครงการค่ายศิลปะ 1 5,000 - พัฒนา 

10. กลุม่สาระการงานอาชพีและเทคโนโลยี     

 กิจกรรมงานสู่อาชีพ 1 11,500 - ด าเนินการ 
 กิจกรรมแข่งขนัทักษะทางคอมพิวเตอร ์ 1 5,800 - ด าเนินการ 
 โครงการส่งเสริมทกัษะความรู้งานอาชีพ 1 31,000 - ด าเนินการ 
 โครงการพัฒนาทักษะด้าน ITสู่มาตรฐานสากล 1 1,500 - พัฒนา 

 -กิจกรรมพัฒนาด้านทักษะ IT     

 -กิจกรรมเผยแพร่ผลงาน     

11. กลุม่สาระภาษาตา่งประเทศ     

 โครงการยกระดับบูรณาการจัดการเรียนรู้ด้วย  1 20,000 - ด าเนินการ 
 Storyline Approach     

 โครงการเพิ่มพนูความรู้และพัฒนาทกัษะการใช ้ 1 1,937,400 - พัฒนา 
 ภาษาต่างประเทศ     

รวมประมาณการค่าใช้จา่ย 
(สามลา้นสามแสนแปดหมื่นสามพันสองร้อยบาทถ้วน) 

 
3,383,200 - 
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สรุปประเภทงบประมาณ 
 ด าเนินการ 2,818,200 บาท  งบลงทุน.................บาท  งบพัฒนา 565,000 บาท  

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

 
 

                                         ผู้อนุมัติ 
                                             ลงชื่อ 

(เซอร์เรมอนด์  พิเศษศกัดิ์) 
ผู้อ านวยการ 
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แผนงานตามโครงสร้าง  ฝ่ายวิชาการ 
แผนงานตามมาตรฐาน  แผนงานด้านคุณภาพผู้เรียน  แผนงานด้านการจัดการศึกษา 

 แผนงานด้านสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
     แผนงานด้านอัตลักษณ์(จติตาภบิาล)  

 แผนงานด้านมาตรการส่งเสริม  
ชื่อโครงการ  เยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ 
ลักษณะโครงการ  ประจ า ต่อเน่ือง    ใหม่  
หน่วยงาน           งานพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ 
ผู้รับผิดชอบ  นางสาววลิาสินี   สดุคนึง  
ตอบสนอง                       พันธกิจท่ี           ยุทธศาสตร์ท่ี                 กลยุทธ์ท่ี 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษา EDBA มาตรฐานท่ี 10 ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ ทางตรง10.4 ทางอ้อม - 
ประเด็นการพิจารณา/เกณฑ์ย่อยที่ ทางตรง .......................................ทางอ้อม.............. 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษาโรงเรียน มาตรฐานท่ี..........ตัวบ่งชี้................... เกณฑ์ท่ี................. 
1.หลักการและเหตุผล 

จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ.  2542  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 )  พ.ศ.  2545หมวด 
4  แนวการจัดการศึกษา  ตั้งแต่มาตรา 22 – 24  กล่าวถึงบริบทของการจัดการศึกษา  โดยยึดหลักว่าทุกคน
มีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด  กระบวนการจัดการศึกษาต้อง
ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ  เน้นความส าคัญทั้งความรู้  คุณธรรม  กระบวนการเรียนรู้  
และบูรณาการตามความเหมาะสม  และจัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลาทุกสถานที่  ให้รู้ความแตกต่าง
ระหว่างผู้เรียน  ฝึกทักษะกระบวนการคิด  การจัดการ  การเผชิญ  ประยุกต์ใช้ปัญญา  ให้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์ตรงผสมผสานบูรณาการความรู้อย่างสมดุล ปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม  จัดสภาพแวดล้อม
ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้รอบด้าน  จากแนวการจัดการศึกษาตามนัยแห่งมาตราดังกล่าวการจัดการเรียนรู้แบบ
บูรณาการ จึงถือเป็นนวัตกรรมหนึ่งที่มีความส าคัญยิ่งที่จะช่วยให้การปฏิรูปการเรียนรู้เป็นไปตาม
เป้าประสงค์แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  
 ทางฝ่ายวิชาการจึงได้จัดท าโครงการเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ข้ึน   เพื่อสนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการ
เรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง 
2.วัตถุประสงค์ 

1.  เพื่อสนับสนุนให้ครจูัดกระบวนการเรียนรูท้ี่ให้ผูเ้รียนไดล้งมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วย
ตนเอง 
3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ   
 ผูเ้รียนระดบัประถมศึกษาปทีี่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3  จ านวน  1,070 คน   
 3.2 เชิงคุณภาพ 
      1.  ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรยีนได้ลงมือปฏิบัตจิริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเองอย่างมี 
คุณภาพ 
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 3.3 ตัวชี้วดัความส าเร็จ 
      1.  ผู้เรียนร้อยละ  85  ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง 
4. ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั้นเตรียมการ   
1.1ประชุมวางแผนและแต่งตั้งคณะกรรมการ มิ.ย. 59 นางสาววิลาสินี สุดคนึง 
ด าเนินงาน   
1.2 ก าหนดเวลาและสถานที่ทีจ่ะเข้าชมแหล่ง มิ.ย. 59  
เรียนรู ้   
2.  ขั้นด าเนินการ/กิจกรรมท่ีจดั   
2.1 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ ก.ค.  59  
แหล่งเรียนรู้ทีจ่ะเข้าชม   
2.2 ท าหนังสือขออนุญาตผู้ปกครองนักเรยีน ก.ค.  59  
2.3 น านักเรียนเข้าเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู ้ ส.ค. 59  
3.  ขั้นติดตามและประเมินผล   
3.1 แบบประเมินการเข้าเยีย่มชมแหล่งเรยีนรู ้   
3.2 บันทึกข้อมูลการเยีย่มชมแหล่งเรยีนรู ้   
   

 
5. สถานท่ีด าเนินงาน แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิน่ 
6. ระยะเวลาในการด าเนินงาน กรกฎาคม – สิงหาคม  2559 
7. งบประมาณ 

รายการ 
งบประมาณ 

2559 
ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

รายรับ     
- จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 535,000 561,000 589,000 618,000 

รวม 535,000 561,000 589,000 618,000 
รายจ่าย     
ค่าวัสด ุ     
ค่าใช้สอย     
-ค่าบัตรเข้าชม 200,500 210,500 221,100 232,100 
-ค่าอาหาร 50,000 52,500 55,100 57,800 
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8. เคร่ืองมือการติดตามและประเมินผล 
 1.  แบบประเมินการการจัดกจิกรรม 
 2.  คู่มือการปฏิบัติกจิกรรม 
9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1.  ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง 
10. ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข 
.......................................................................................................................................................... 
 

ผู้เสนอโครงการ 
 

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

ผู้พิจารณาโครงการ  
 

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

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-ค่าเบด็เตลด็อ่ืนๆ 37,000 38,900 40,800 42,500 
ค่าพาหนะ     
-ค่ารถ 247,500 259,100 272,000 285,600 

รวม 535,000 561,000 589,000 618,000 

ผู้อนุมัติโครงการ 

 

……………………………………

(เซอร์เรมอนด์  พิเศษศกัดิ)์ 
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แผนงานตามโครงสร้าง  ฝ่ายวิชาการ 
แผนงานตามมาตรฐาน  แผนงานด้านคุณภาพผู้เรียน  

แผนงานด้านการจัดการศึกษา 
 แผนงานด้านสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  

     แผนงานด้านอัตลักษณ์(จติตาภบิาล) 
 แผนงานด้านมาตรการส่งเสริม  

ชื่อโครงการ  ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนสู่โลกศตวรรษท่ี 21 
ลักษณะโครงการ  ประจ า ต่อเน่ือง    ใหม่  
หน่วยงาน  งานพัฒนาการกระบวนการเรียนรู้ 
ผู้รับผิดชอบ  นางเรณู  ไตรวิทยากร 
ตอบสนอง     พันธกิจท่ี   3    ยุทธศาสตร์ท่ี   3    กลยุทธ์ท่ี  3.1 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษา EDBA มาตรฐานท่ี 7,10ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ ทางตรง 7.1,10.4 

ทางอ้อม –ประเด็นการพิจารณา/เกณฑ์ย่อยที่ ทางตรง - 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษาโรงเรียน มาตรฐานท่ี -  ตัวบ่งชี ้– เกณฑ์ท่ี - 
1. หลักการและเหตุผล 

การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เป็นการก าหนดแนวทางยุทธศาสตร์ในการจัดการเรียนรู้โดยร่วมกัน
สร้างรูปแบบและแนวปฏิบัติในการเสริมสร้างประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยเน้นที่
องค์ความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญและสมรรถนะที่เกิดกับตัวผู้เรียน เพื่อใช้ในการด ารงชีวิตในสังคมแห่ง
ความเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน โดยจะอ้างถึงรูปแบบ (Model) ที่พัฒนามาจากเครือข่ายองค์กรความร่วมมือ
เพื่อทักษะแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (Partnership For 21st Century Skills) (www.p21.org ) ที่มีชื่อ
ย่อว่า เครือข่าย P21 ซึ่งได้พัฒนากรอบแนวคิดเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยผสมผสานองค์ความรู้ 
ทักษะเฉพาะด้าน ความช านาญการ  และความรู้เท่าทันด้านต่างๆ เข้าด้วยกัน เพื่อความส าเร็จของผู้เรียน
ทั้งด้านการท างานและการด าเนินชีวิต  

ซึ่งโรงเรียนซางตาครู้สศึกษาเล็งเห็นว่า โครงการปรบัการเรียนเปลีย่นการสอนสู่โลกศตวรรษที่ 21 
ขึ้นเพื่อให้ครูมีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผูเ้รียนทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ และ 
คุณลักษณะที่พงึประสงค์  สนบัสนุนใหค้รูจัดกระบวนการเรียนรูท้ี่ให้ผูเ้รียนได้ลงมือปฎิบัติจรงิจนสรุป
ความรู้ได้ด้วยตนเอง 
2.วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้ครูมกีารก าหนดเป้าหมายคณุภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ และ 
คุณลักษณะที่พงึประสงค์ (7.1) 
2. เพื่อสนับสนุนให้ครูจดักระบวนการเรยีนรู้ทีใ่ห้ผูเ้รียนได้ลงมือปฎิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วย 
ตนเอง(10.4) 
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3.เป้าหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ 

 ครูผู้สอนจ านวน 65 คน 
3.2  เชิงคุณภาพ  

1. ครูมีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรยีนทัง้ด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ และ 
    คุณลักษณะที่พึงประสงค ์
2.สนับสนุนให้ครจูัดกระบวนการเรยีนรู้ทีใ่ห้ผูเ้รียนได้ลงมอืปฎิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง 

       3.3  ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
1. ครูร้อยละ 85 มีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผูเ้รียนทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ  
    สมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค ์

      2.ครูร้อยละ 85 จัดกระบวนการเรยีนรู้ทีใ่ห้ผูเ้รียนได้ลงมือปฎิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง 
4. ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั้นเตรียมการ   
1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการ เม.ย. 59 นางเรณู  ไตรวิทยากร 

1.2 จัดประชุมคณะกรรมการ   
1.3 ประชุมชี้แจงการด าเนนิงานการจัดกจิกรรม พ.ค. 59  
1.4 วิเคราะห์บริบทของผู้เรยีน ในกลุ่มสาระการ   
เรียนรู ้   
1.5 จัดท าค าส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการจัด   
พัฒนาการกระบวนการเรยีนรู ้   
2. ขั้นด าเนินการ/กิจกรรมท่ีจัด   
2.1 ประชุมครูผู้สอนตามกลุ่มสาระ พ.ค. 59 นางเรณู  ไตรวิทยากร 

2.2 ด าเนินการวิเคราะห์บริบท และสภาพ   
ปัญหา   
2.3ด าเนินการพัฒนาการกระบวนการเรียนรู ้   
-จัดท าแผนการจัดกจิกรรม พ.ค. 59 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู ้
-จัดกิจกรรมค่ายบูรณาการตามกลุ่มสาระ 8 กลุ่ม       9 ก.ย 59 นางเรณู  ไตรวิทยากร 

สาระ   
3. ขั้นติดตามและประเมินผล      25 ก.ย. 59 นางเรณู  ไตรวิทยากร 

3.1 ติดตามการด าเนินงานตามแผนงาน   
พัฒนาการกระบวนการเรยีนรู ้   
3.2ปรับปรุงแก้ไขการด าเนนิงานทีย่ังไม ่ 1 ส.ค. 59 นางเรณู  ไตรวิทยากร 
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สมบูรณ ์   
3.3สรุปผลการจัดกิจกรรม 26 ก.ย. 59 นางเรณู  ไตรวิทยากร 

 
5. สถานท่ีด าเนินงาน โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 
6. ระยะเวลาในการด าเนินงาน เมษายน 2559 –มีนาคม2560 
7. งบประมาณ  
 

รายการ 
งบประมาณ 

2559 
ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

รายรับ     
- จากโรงเรยีน 50,000 51,400 53,200 55,000 

รวม 50,000 51,400  53,200 55,000 
รายจ่าย     
ค่าวัสด ุ     
-อุปกรณก์ลุ่มสาระ 40,000 41,000 42,000 43,000 
ค่าใช้สอย     
-ค่ากระดาษ 4,000 4,100 4,300 4,500 
-ค่าถ่ายเอกสาร 3,000 3,100 3,300 3,500 
-ค่าเยบ็/ค่าเข้าปก 2,000 2,100 2,300 2,500 
ค่าตอบแทน     
ค่าพาหนะ     
-ค่าพาหนะ 1,000 1,100 1,300 1,500 

รวม 50,000 51,400 53,200 55,000 
 

8. เคร่ืองมือการติดตามและประเมินผล 
 1.แบบประเมินโครงการ 
9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 ผู้เรียนได้ลงมือปฎิบัตจิริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง 
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10. ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข 

-การก าหนดวันเวลา อาจมีการเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม 
 
  ผู้เสนอโครงการ      ผู้พิจารณาโครงการ 
 

       …………………………………                                                   …………………………….. 
           ( นางเรณู  ไตรวิทยากร)                                                                (นางบุษรา    ผุดผ่อง ) 
     
                                                     ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 
       ................................................ 
            (เซอร์เรมอนด์  พิเศษศักดิ์) 
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แผนงานตามโครงสร้าง  ฝ่ายวิชาการ 
แผนงานตามมาตรฐาน  แผนงานด้านคุณภาพผู้เรียน  แผนงานด้านการจัดการศึกษา 

 แผนงานด้านสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
     แผนงานด้านอัตลักษณ์(จติตาภบิาล)  

 แผนงานด้านมาตรการส่งเสริม  
ชื่อโครงการ   พัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศเพื่อยกระดบัผลการทดสอบ(O-Net) 
ลักษณะโครงการ  ประจ า ต่อเน่ือง    ใหม่  
หน่วยงาน   งานพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ 
ผู้รับผิดชอบ   นางบุษรา    ผุดผ่อง 
ตอบสนอง                         พันธกิจท่ี  1  ยุทธศาสตร์ท่ี 1  กลยุทธ์ท่ี   1.1 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษา EDBA มาตรฐานท่ี5ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ ทางตรง5.1,5.4ทางอ้อม- 
 ประเด็นการพิจารณา/เกณฑ์ย่อยที่ ทางตรง    1    ทางอ้อม............. 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษาโรงเรียน มาตรฐานท่ี..........ตัวบ่งชี…้…….... เกณฑ์ที............ 

1. หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันการเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ส่งผล 
การจัดการศึกษา จ าเป็นต้องสร้างเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ ความสามารถในการคิด  ตัดสินใจแก้ปัญหา
ได้อย่างมีเหตุผล  ทั้งในและนอกห้องเรียน  พร้อมทั้งฝึกให้ผู้เรียนรู้จักวางแผนการท างาน  สร้างสรรค์
ผลงาน  ท างานร่วมกับผู้อ่ืน  เพื่อรองรับสภาวการณ์ดังกล่าว การจัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนมี
ความเป็นเลิศทางวิชาการ กล้าแสดงออกรวมถึงการประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ จึงเป็นการ
เตรียมพร้อมให้เด็กและเยาวชนซึ่งเป็นก าลังส าคัญในการขับเคลื่อนประเทศในอนาคต มีโอกาสได้
แสดงออกซึ่งศักยภาพ และสุนทรียภาพ  กิจกรรมสร้างสรรค์ ตลอดจนสนับสนุนส่งเสริมให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาได้ใช้ความรู้  ความสามารถ ในการพัฒนาการเรียนการสอนไปพร้อมๆกับการพัฒนาผู้เรียน
ให้ครบทุกด้าน  เพราะจากการประเมินมาตรฐานการศึกษารอบ 3  ส านักงานประเมินคุณภาพทาง
การศึกษา(สมศ.)ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า  สถานศึกษาควรมีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนในรายวิชาที่มีผล
การทดสอบระดับชาติค่อนข้างต่ า   

ทางฝ่ายวิชาการจึงได้หาแนวทางที่จะพัฒนาเพื่อยกระดบัผลการทดสอบระดับชาติ(o-net) โดย
ก าหนดแผนในการพัฒนาเพื่อให้สอดรบักับการพัฒนาผู้เรยีนไปพร้อมๆกัน  จึงได้จัดท าโครงการพัฒนา
ผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศและยกระดับผลการทดสอบระดบัชาติ (o-net) ขึ้น  เพื่อพัฒนาให้ผูเ้รียนมีผลการ
ทดสอบระดับชาติ(o-net)เป็นไปตามเกณฑท์ี่สถานศกึษาก าหนด  ส่งเสริมให้ผู้เรียนท างานอย่างมีความสุข 
มุ่งมั่นพัฒนางานและภูมิใจในผลงานของตนเอง  
2.วัตถุประสงค์ 
 1.เพื่อพัฒนาให้ผูเ้รียนมีผลการทดสอบระดับชาติ(o-net)เป็นไปตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 

2.เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนท างานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางานและภูมิใจในผลงานของตนเอง  
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3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ   
  ผูเ้รียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปทีี่ 3  จ านวน  1,070  คน 

3.2 เชิงคุณภาพ 
1.ผู้เรียนมีผลการทดสอบระดับชาติ(o-net)เป็นไปตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 
2.ผู้เรยีนท างานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางานและภูมใิจในผลงานของตนเอง  

 3.3 ตัวชี้วดัความส าเร็จ 
1.ผู้เรียน ร้อยละ  85   มีผลการทดสอบระดับชาต(ิo-net)เป็นไปตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 
2.ผู้เรียน ร้อยละ  85  ท างานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางานและภูมิใจในผลงานของตนเอง  

4. ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 
กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

4.1 กิจกรรมเสริมทักษะทางวิชาการ   
1. ขั้นเตรียมการ   
1.1 ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการในการ พ.ค. 59 นางสาวพิไลวรรณ  แววศรี 
ด าเนินงาน   
1.2 ติดตามรายการแข่งขันทั้งในและนอก   
โรงเรียน   
1.3 เตรียมผูเ้รียนเพื่อเข้าร่วมแข่งขัน   
2. ขั้นด าเนินการ/กิจกรรมท่ีจัด   
2.1 ส่งผูเ้รียนเข้าแข่งขันทักษะทางวิชาการ มิ.ย.59–ก.พ. 60 กลุ่มสาระการเรียนรู ้
ตามรายการแข่งขันทั้งภายในและภายนอก   
3. ขั้นติดตามและประเมินผล   
3.1  สรุปผลจากผลการแข่งขัน มี.ค. 60 นางสาวพิไลวรรณ แววศรี 
   
4.2 กิจกรรมวันวิชาการ   
1.  ขั้นเตรียมการ  นางบุษรา     ผุดผ่อง 
1.1 ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการในการ ต.ค. 59 ครูฝ่ายวิชาการ 
ด าเนินงาน  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู ้
1.2 ก าหนดเวลา    
1.3 เตรียมปัญหาวิชาการ/ผลงานวิชาการ   
2.  ข้ันด าเนินการ   
2.1 จัดนิทรรศการผลงานทางวิชาการ พ.ย.  59 กลุ่มสาระการเรียนรู ้
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กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
2.2 จัดการแสดงกิจกรรมของผูเ้รียน   
2.3 จัดการแสดงกลางแจ้งของผูเ้รียน   
2.4 จัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการของ   

ผูเ้รียน   

   

3.  ขั้นติดตามและประเมินผล   
3.1  สรุปผลด้วยแบบประเมิน/รายงานผล ธ.ค. 59 ครูฝ่ายวิชาการ 
  กลุ่มสาระการเรียนรู ้
4.3 กิจกรรมส่งเสริมการยกระดับผลสัมฤทธิ ์   
ทางการเรียน (O-Net)   
1.  ขั้นเตรียมการ   
 1.1  ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการในการด าเนินงาน พ.ค.59 ฝ่ายวิชาการ 
 1.2  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิเคราะหค์ะแผนผลการ  กลุ่มสาระการเรียนรู ้
ทดสอบ O-NET   
1.3.ศึกษาโครงสร้างสัดส่วนการออกข้อสอบ O-NET   
เพื่อจัดสัดส่วนจ านวนข้อสอบใหค้รอบคลุมทุกตัวชี้วัด   
2.  ข้ันด าเนินการ   
1.ครูผู้สอน ชั้นป.6 , ม.3 สอนเสริมศักยภาพโดยน า มิ.ย.59 ครูผู้สอน ป.6 , ม.3 
แนวข้อสอบo-netมาติวช่วงเช้า  ตั้งแตเ่วลา 7.20น. -   
8.10น. ของวันจันทร์ - ศุกร ์   
2.ติดต่อสถาบันภายนอกเพื่อติวเข้มช่วงก่อนสอบ ม.ค.60 ฝ่ายวิชาการ 
1  เดือน   
3.  ขั้นติดตามและประเมินผล   
3.1  ผลจากการประเมินการสอบ o-net มี.ค. 60 ครูฝ่ายวิชาการ 

 
5. สถานท่ีด าเนินงาน โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 
6. ระยะเวลาในการด าเนินงานพฤษภาคม  2559  -  มีนาคม2560 
7. งบประมาณ 
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รายการ 
งบประมาณ 

2559 
ประมาณการงบประมาณ 

2560 2561 2562 
1.กิจกรรมเสริมทักษะทางวิชาการ     
รายรับ     
- จากโรงเรยีน 5,000 5,300 5,600 5,900 
- อ่ืน ๆ     

รวม 5,000 5,300 5,600 5,900 
รายจ่าย     
ค่าใช้สอย     
-ค่าสมัคร 2,000 2,100 2,200 2,300 
ค่าพาหนะ     
-ค่ารถ 3,000 3,200 3,400 3,600 

รวม 5,000 5,300 5,600 5,900 
     
2.กิจกรรมวันวิชาการ     
รายรับ     
- จากโรงเรยีน 80,000 84,000 88,200 92,600 
- อ่ืน ๆ     

รวม 80,000 84,000 88,200 92,600 
รายจ่าย     
ค่าใช้สอย     
-ค่าจัดนิทรรศการกลุ่มสาระ 8 กลุ่มสาระ 35,000 36,600 38,400 40,300 
-ค่าตกแต่งสถานที ่ 20,000 21,000 22,200 23,300 
-การแสดงกลางแจ้ง 6,500 6,800 7,100 7,500 
-อาหารรับรอง 6,500 6,800 7,100 7,500 
ค่าตอบแทน     
-รางวัล 6,000 6,400 6,700 7,000 
-ของที่ระลึก 6,000 6,400 6,700 7,000 

รวม 80,000 84,000 88,200 92,600 
3.กิจกรรมส่งเสริมการยกระดบัผลสมัฤทธิ์     
ทางการเรียน (O-Net)     
รายรับ     
- จากโรงเรยีน 80,000 84,000 88,200 92,600 
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8. เคร่ืองมือการติดตามและประเมินผล 
-  แบบประเมินผลงานของผูเ้รียน 

 -   แบบสรุปผลการแข่งขัน 
 -   แบบสรุปผลการทดสอบระดับชาติ(o-net) 
 -   รางวัล/เกียรติบตัร 
9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1.  ผู้เรียนมีความคิดอย่างเป็นระบบ มีความคิดในการสร้างสรรค์ผลงาน 
 2.  ผู้เรียนให้รูจ้ักคาดการณ์และแกป้ัญหาได้อย่างมีสติมีเหตุผล  
 3.  ผู้เรียนท างานร่วมกบัผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข และภาคภูมิใจในผลงาน 
 4.  ผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที ่6  และ  มัธยมศึกษาปีที่ 3  มีผลการทดสอบระดับชาติสูงข้ึน 
10. ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข 
..........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................  

ผู้เสนอโครงการ  
 

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

ผู้พิจารณาโครงการ 
 

…………………………………… 
(นางบุษรา  ผุดผ่อง) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- อ่ืน ๆ     

รวม 80,000 84,000 88,200 92,600 
รายจ่าย     
ค่าวัสด ุ     
-ค่าเอกสาร 50,000 52,500 55,200 57,900 
ค่าตอบแทน     
-ค่าวิทยากร 30,000 31,500 33,000 34,700 

รวม 80,000 84,000 88,200 92,600 
รวมท้ังสิ้น 165,000 173,300 182,000 191,100 

ผู้อนุมัติโครงการ 

…………………………………… 

(เซอร์เรมอนด์   พิเศษศักดิ)์ 
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แผนงานตามโครงสร้าง  ฝ่ายวิชาการ 
แผนงานตามมาตรฐาน  แผนงานด้านคุณภาพผู้เรียน แผนงานด้านการจัดการศึกษา 

 แผนงานด้านสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
     แผนงานด้านอัตลักษณ์(จติตาภบิาล) 

 แผนงานด้านมาตรการส่งเสริม  
ชื่อโครงการ  โครงการมุ่งโค้ชครูพัฒนาเดก็ เพิ่มทักษะการด ารงชีวติในศตวรรษ 
  ท่ี  21(Teacher Coaching) 
ลักษณะโครงการ  ประจ า ต่อเน่ือง    ใหม่  
หน่วยงาน  งานพัฒนาการกระบวนการเรียนรู้ 
ผู้รับผิดชอบ  นางอรวรรณ  ปิ่นเพช็ร์ 
ตอบสนอง     พันธกิจท่ี 1     ยุทธศาสตร์ท่ี 3     กลยุทธ์ท่ี 3.2 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษา EDBA มาตรฐานท่ี 7,10ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ ทางตรง 7.1,10.4 

ทางอ้อม –ประเด็นการพิจารณา/เกณฑ์ย่อยที่ ทางตรง  
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษาโรงเรียน มาตรฐานท่ี......ตัวบ่งชี้.......... เกณฑ์ท่ี......... 
1. หลักการและเหตุผล 

ในศตวรรษที่ 21 การจัดการเรียนรู้นั้นต้องมีความสัมพันธ์ มีข้ันตอนและกระบวนการที่เป็นล าดับที่
ผู้เรียนสามารถมีส่วนร่วมกับการเรียนการสอนได้ เช่น การก าหนดปัญหาที่ผู้เรียนสนใจ การท ากิจกรรม
กลุ่ม เพื่อให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์และสามารถบูรณาการกับรายวิชาอ่ืนๆ ได้ด้วยตนเอง และการสอนที่
ถือว่ามีประสิทธิภาพ นั้น ครูต้องมีคุณสมบัติมากกว่าการเป็นผู้ที่ท าหน้าที่สอน (Instructor) ครูต้องมี
ลักษณะของผู้ที่สามารถชี้แนะการเรียนรู้ (Learning Coaching) และสามารถท าหน้าที่เป็นผู้น านักเรียน
ท่องเที่ยวไปสู่โลกแห่งการเรียนรู้ได้ (Learning Travel Agent) ซึ่งบทบาทของครูจากยุคสมัยก่อน
จ าเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อก้าวสู่ยุคแห่งศตวรรษที่ 21 เนื่องจากครูในโลกยุคใหม่ต้องมีความรอบรู้
มากกว่าการเป็นผู้ดูแลรายวิชาที่สอนเท่านั้น แต่ครูมีบทบาทของการเพิ่มพูนความรู้แก่นักเรียน เสริมสร้าง
ทักษะที่จ าเป็นต่อการประกอบอาชีพ  

ซึ่งโรงเรียนซางตาครู้สศึกษาเล็งเห็นว่า โครงการมุ้งโคช้ครพูัฒนาเดก็ เพิ่มทักษะการด ารงชีวิตใน 
ศตวรรษที่ 21(Teacher Coaching) เพื่ออบรมและพัฒนาครูเพื่อทบทวนความเข้าใจเกีย่วกับหลกัสูตรอิง
มาตรฐานและการจัดการเรียนรูท้ี่เนน้ผู้เรยีนเป็นส าคญั ครสูามารถคิดค้นนวัตกรรมเพื่อการจัดการเรียนการ
สอน  สนับสนนุใหค้รูการจัดกิจกรรมแสดงทกัษะการเรียนรู้ของนักเรียน  และปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนค์รูที่
มีต่อการเรียนการสอน เนน้การเรียนรู้ด้วยการปฎิบัตจิริง 

2. วัตถุประสงค์ 
1. เพื่ออบรมและพัฒนาครูเพื่อทบทวนความเข้าใจเกี่ยวกบัหลักสูตรอิงมาตรฐานและการจัดการ
เรียนรูท้ี่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคญั 
1.เพื่อให้ครูสามารถคดิค้นนวัตกรรมเพื่อการจัดการเรียนการสอน 

 2.เพื่อสนับสนุนใหค้รูการจัดกิจกรรมแสดงทกัษะการเรียนรู้ของนักเรียน  
 3.เพื่อปรับเปลีย่นกระบวนทศัน์ครูทีม่ีต่อการเรียนการสอน เน้นการเรียนรู้ด้วยการปฎิบตัิจริง 



159 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปี 2559                                                                                               โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 
 

( Learning by doing) 
3.เป้าหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ 

 ครูผู้สอนจ านวน 65 คน 
3.2  เชิงคุณภาพ  

1.ครูมีความเข้าใจเกี่ยวกับหลกัสูตรอิงมาตรฐานและการจดัการเรียนรู้ที่เน้นผูเ้รียนเปน็ส าคัญ 
2.ครูสามารถคิดค้นนวัตกรรมเพื่อการจัดการเรียนการสอน 

 3.ครูการจัดกิจกรรมแสดงทกัษะการเรียนรู้ของนักเรียน  
 4.ครูปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ครูที่มีต่อการเรียนการสอน เน้นการเรียนรู้ด้วยการปฎิบัตจิริง 

     3.3  ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
1.ครูร้อยละ 85 มีความเข้าใจเกีย่วกับหลกัสูตรอิงมาตรฐานและการจัดการเรียนรู้ทีเ่น้นผูเ้รียนเปน็ 

          ส าคัญ 
2.ครูร้อยละ 85 สามารถคิดค้นนวัตกรรมเพื่อการจัดการเรยีนการสอน 

 3.ครูร้อยละ 85 การจัดกจิกรรมแสดงทักษะการเรียนรู้ของนักเรยีน  
 4.ครูร้อยละ 85 ปรับเปลีย่นกระบวนทัศน์ครูที่มตี่อการเรียนการสอน เน้นการเรียนรู้ด้วยการปฎิบัติ     
         จริง 
4. ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั้นเตรียมการ   
1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการ เม.ย. 59 นางอรวรรณ  ปิ่นเพช็ร ์
1.2 จัดประชุมคณะกรรมการ   
1.3ประชุมชี้แจงการด าเนนิงานการจัดกิจกรรม พ.ค. 59  
1.4จัดท าค าส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการอบรม   
2. ขั้นด าเนินการ/กิจกรรมท่ีจัด   
2.1 ประชุมครูผู้สอนตามกลุ่มสาระ พ.ค. 59 นางอรวรรณ  ปิ่นเพช็ร ์
2.2ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง   
2.3ด าเนินการจดัอบรมครู”Teacher  Coaching”   
-กิจกรรมการสอนแบบ Creativity-based Learning พ.ค. 59 นางอรวรรณ  ปิ่นเพช็ร ์
หรือ CBL ถือเป็นการเปลี่ยนรูปแบบการสอนของ 13 พ.ค. 59 นางอรวรรณ  ปิ่นเพช็ร ์
ไทยครั้งใหญ่ เนื่องจากครูจะท าหน้าที่เปน็ผู้ให้   
ค าแนะน า หรือ โค้ช มากกว่าจะเป็นผู้ป้อนข้อมูล    
ตามแนวทางการศึกษาแบบเก่า  โดย CBL จะท าให ้   
เด็กและเยาวชน มีทักษะการเรยีนรู้ สามารถใชช้ีวิต   
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และท างานในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ    
3. ขั้นติดตามและประเมนิผล     3พ.ค. 59 นางอรวรรณ  ปิ่นเพช็ร ์
3.1 ติดตามการด าเนินงานตามโครงการ   
3.2ปรับปรุงแก้ไขการด าเนนิงานทีย่ังไม ่   
สมบูรณ ์   
3.3สรุปผลการจัดกิจกรรม 31 พ.ค. 59 นางอรวรรณ  ปิ่นเพช็ร ์
 
5. สถานท่ีด าเนินงาน โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 
6. ระยะเวลาในการด าเนินงานเมษายน 2559 – พฤษภาคม 2559 
7. งบประมาณ  
 

รายการ 
งบประมาณ 

2559 
ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

รายรับ     
- จากโรงเรยีน 30,000 32,400 35,200 38,000 

รวม 30,000 32,400  35,200 38,000 
รายจ่าย     
ค่าใช้สอย     
-ค่าอาหาร 10,000 11,000 12,000 13,000 
ค่าตอบแทน     
ค่าวิทยากร 20,000  21,400  23,200  25,000 
-     

รวม 30,000 32,400 35,200 38,000 
 

8. เคร่ืองมือการติดตามและประเมินผล 
 1.แบบประเมินแผนการจดักิจกรรมการเรยีนการสอน 
9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 ครูปรับเปลีย่นกระบวนทศัน์ครทูี่มีต่อการเรยีนการสอน เนน้การเรียนรู้ด้วยการปฎิบัติจริง 
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10. ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข 

การจัดกจิกรรมในการเรียนการสอนต้องใช้เวลา 
 
   ผู้เสนอโครงการ      ผู้พิจารณาโครงการ 
 

       …………………………………                                                   …………………………….. 
           (นางอรวรรณ  ปิ่นเพช็ร)์                                                                 ( นางบุษรา  ผุดผ่อง ) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 

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

ผู้อ านวยการ 
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ล าดบัท่ี   2.5   แผนงานหน่วยงาน งานพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ 
(กลุม่สาระภาษาไทย) 

แผนงานตามโครงสร้าง  ฝ่ายวิชาการ 
แผนงานตามมาตรฐาน   แผนงานด้านคุณภาพผู้เรียน  

 แผนงานด้านการจดัการศึกษา  
 แผนงานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
 แผนงานด้านอัตลักษณ์ (จติตาภบิาล)   
 แผนงานด้านมาตรการส่งเสริม 

ผู้รับผิดชอบ   นางนวลพรรณ   มะเมียทอง 
ตอบสนอง   พันธกิจท่ี 1     ยุทธศาสตร์ท่ี 2   กลยุทธ์ท่ี 1.1 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษา EDBA มาตรฐานท่ี 2 , 3 , 4 , 5 ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ หลกั2.1, 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 หลกั 
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) 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษาโรงเรียน มาตรฐานท่ี  17   ตัวบ่งชี ้ 17.2  ร่วม 17.1 

 วัตถุประสงค์ / เปา้หมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ป)ี 
วัตถุประสงค์ 1. ขั้นวางแผน  
1.เพื่อก าหนดเป้าหมายคุณภาพผูเ้รียนทั้ง 1.1ประชุมวางแผนชี้แจงภาระงาน กิจกรรม เม.ย.59 
ด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ วัดและ และโครงการ  
ประเมินผลสมรรถนะการอ่านคดิวิเคราะห์    
และคุณลักษณะที่พงึประสงค ์ 2. ขั้นด าเนินการ(ภาระงานประจ า/ภาระ  
2.เพื่อวิเคราะห์ผู้เรยีนเป็นรายบุคคล และ งานร่วม/โครงการ)  
ใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้  2.1 ภาระงานประจ า เม.ย.60 
3.เพื่อออกแบบและจัดการเรียนรูท้ี ่ 1.วิเคราะห์หลักสูตรในกลุ่มสาระของ เม.ย.60 
ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล สถานศึกษา  
และพัฒนาการทางสตปิัญญา 2. ศึกษาโครงสร้างหลักสูตรของกลุ่มสาระ เม.ย.60 
4.เพื่อใช้สื่อและเทคโนโลยทีี่เหมาะสม 3.ศึกษามาตรฐานตัวชี้วัดรายชั้น/ปีของ ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
ท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู ้ กลุ่มสาระ  
ผนวกกับการน าบริบทและภูมิปัญญา 4.จัดท าแผนการสอนรายภาค/ป ี ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
5.เพื่อวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการ 5.จัดท าข้อสอบกลางภาค/ปลายภาค ภาคเรียนละ 2 ครั้ง 
พัฒนาการเรียนรู้ด้วยวิธกีารที่หลากหลาย 6.ท าการนิเทศการสอน ภาคเรียนละ 2 ครั้ง 
6.เพื่อให้ค าแนะน า ค าปรึกษา และแก้ไข 7.วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบคุคล ในปีการศกึษา 
ปัญหาให้แก่ผูเ้รียนทั้งด้านการเรียนและ 8.ท าสื่อการเรียนการสอนที่ใช้กับผูเ้รียน ในปีการศกึษา 
คุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค (17) 9.ประชุมกลุ่มสาระ ในปีการศกึษา 
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 วัตถุประสงค์ / เปา้หมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ป)ี 
7.เพื่อศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการ 10.จัดท าป้ายนเิทศความรู้ของกลุ่มสาระ ในปีการศกึษา 
เรียนรูใ้นวิชาที่ตนรบัผิดชอบและใช้ผลใน 11.ด าเนินการสอนตามที่ได้ก าหนดไว้ ในปีการศกึษา 
การปรับสอน 12.วิเคราะห์ข้อสอบกลางภาค/ปลายภาค ภาคเรียนละ 2 ครั้ง 
8.เพื่อให้ผู้เรยีนมีคณุลักษณะอันพึง 13.วิเคราะห์ผูเ้รียนเปน็รายบุคคล และใช ้ มิ.ย.59 
ประสงค์ของผู้เรียน ตามหลักสตูร ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู ้  
แกนกลางการศกึษาขั้นพืน้ฐาน รักความ เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน  
เป็นไทย (17.2) 14.ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับ  
9.เพื่อให้ผู้เรยีนมทีักษะในการอ่าน ฟัง ดู   การน าบริบทและภูมิปญัญาของท้องถิ่นมา ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
พูด เขียน และตั้งค าถามเพื่อค้นคว้าหา บูรณาการในการจัดการเรียนรู ้  
ความรู้เพิ่มเตมิ  (ร่วม 17.1) 15.ให้ค าแนะน า ค าปรึกษา และแก้ไขปัญหา  
10.เพื่อให้ผู้เรียนสรุปความคิดจากเรื่องที ่ ให้แก่ผูเ้รียนทั้งด้านการเรียนและคณุภาพ ในปีการศกึษา 
อ่าน ฟัง และดู และสื่อสารโดยการพูดหรือ ชีวิตด้วยความเสมอภาค  
เขียนตามความคิดของตนเอง 16.ศึกษา วิจยัและพัฒนาการจัดการเรียนรู ้  
11.เพื่อให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในวิชาที่ตนรับผดิชอบ และใช้ผลในการ ปรับ ในปีการศกึษา 
แต่ละกลุ่มสาระเปน็ไปตามเกณฑ ์ การสอน  
12.เพื่อให้ผู้เรียนมีผลการประเมิน 17.สอนเสริมศกัยภาพให้ผูเ้รียนมีผลการ  
สมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรเปน็ไป ทดสอบระดับชาติ (O-NET) มีค่า T-Score ในปีการศกึษา 
ตามเกณฑ ์ 40.00 และทดสอบความสามารถ  
13.เพื่อให้ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน   ในการคิดวเิคราะห์สังเคราะห์สร้างสรรค ์  
คิดวิเคราะห์ และเขียนไปตามเกณฑ ์ และแก้ปัญหา มีค่า T-Score ในปีการศกึษา 
14.เพื่อให้ผู้เรียนมีผลการทดสอบ 40.00 (พิจารณา จากคะแนน O-NET ด้าน  
ระดับชาต(ิO-NET) มีค่า T-Score 40.00 การคิดของ สทศ. หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ที ่  
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สมศ.รับรอง)ในกลุ่มสาระการเรยีนรู ้ ในปีการศกึษา 
15.เพื่อให้ผู้เรียนมีผลการทดสอบความ ภาษาไทย  
สามารถในการคดิวิเคราะห์ สร้างสรรค ์ 18. จัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นให้ม ี  
และแก้ปัญหามคี่า T-Score40.00 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นไปตามเกณฑ ์ ในปีการศกึษา 
(พิจารณาจากคะแนน O-NET ด้านการคิด 1)กิจกรรมเสริมทกัษะทางภาษาไทย  
ของ สทศ. หรือหน่วยงานอ่ืนๆที ่   
สมศ.รับรอง)   
16.เพื่อให้ผู้เรียนมีทกัษะและความ 2.2 ภาระงานตาม ตบช / เกณฑ์   
สามารถด้านภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 1.   จัดกจิกรรมส่งเสริมคุณลกัษณะที่พึง  
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 วัตถุประสงค์ / เปา้หมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ป)ี 
ประสงค์  (2.1) 

เปา้หมายเชิงปริมาณ ตามหลักสูตร (ตบช/เกณฑ์)  
1.ผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 1. รักความเป็นไทย  
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุกคน      4)ความสามารถในการพูดคุยซักถาม  
2.ครูผู้สอนในกลุ่มสาระภาษาไทย แสดงความคิดเห็นหรือแลกเปลีย่นเรียนรูก้ับ  
 ผู้อ่ืนได้  
   
   
   
เปา้หมายเชิงคุณภาพ   
1.ก าหนดเป้าหมายคณุภาพผู้เรียนทั้งด้าน   
ความรู้ ทักษะกระบวนการ วัดและ   
ประเมินผลสมรรถนะ การอ่านคดิวิเคราะห์    
และคุณลักษณะที่พงึประสงค ์   
2.วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบคุคล และใช ้   
ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้    
เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน   
3.ออกแบบและจัดการเรยีนรู้ทีต่อบสนอง   
ความแตกต่างระหว่างบคุคลและ   
พัฒนาการทางสตปิัญญา   
4.ใช้สื่อและเทคโนโลยีทีเ่หมาะสมผนวก   
กับการน าบรบิทและภูมิปัญญาของ   
ท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู ้   
5.วัดและประเมินผลที่มุง่เน้นการ   
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธกีาร   
ที่หลากหลาย   
6.ให้ค าแนะน า ค าปรกึษา และแก้ไข   
ปัญหา   
ให้แก่ผูเ้รียนทั้งด้านการเรียนและคณุภาพ   
ชีวิตด้วยความเสมอภาค   
7.ศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู ้      1) ความสามารถในการสื่อสาร  
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 วัตถุประสงค์ / เปา้หมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ป)ี 
ที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับการ      2) ความสามารถในการคิด  
สอน 3) ความสามารถในการแกป้ัญหา  
      4) ความสามารถในการใชท้ักษะชีวิต  
      5) ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลย ี  
   
ตัวชี้วัดความส าเร็จ   
1.ครูผู้สอนร้อยละ 90ก าหนดเป้าหมาย 5. ผลการประเมินการอ่าน  คิด  
คุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ทักษะ วิเคราะห์ และเขยีนเป็นไปตามเกณฑ์ (5.3)  
กระบวนการวัดและประเมินผล สมรรถนะ       1) ความสามารถในการอ่านของผู้เรียนใน  
การอ่านคิดวิเคราะห์และคุณลกัษณะที่พึง แต่ละระดับชัน้  
ประสงค ์      2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของ  
2.ครูผู้สอนร้อยละ 90วิเคราะห์ผูเ้รียนเปน็ ผู้เรียนในแต่ละระดับชัน้  
รายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวาง     3) ความสามารถในการเขียนของผู้เรียนใน  
แผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนา แต่ละระดับชัน้  
ศักยภาพของผู้เรียน 6. ผลการทดสอบระดับชาต ิ  
3.ครูผู้สอนร้อยละ 90ออกแบบและจัดการ เป็นไปตามเกณฑ์  (5.4)  
เรียนรูท้ี่ตอบสนองความแตกต่างระหว่าง      1) เกณฑ์ 5.4.1ร้อยละของผู้เรียนชัน้ ป.6  
บุคคลและสติปญัญาพัฒนาการทาง ม.3 ม.6 มีผลการทดสอบระดับชาติ (O-  
4.ครูผู้สอนร้อยละ 85ใช้สื่อและเทคโนโลย ี NET) มีค่า T-Score 40.00ในกลุ่ม     
ที่เหมาะสมผนวกกบัการน าบริบทและภูม ิ        สาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
ปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการในการ 2) ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป.6  
จัดการเรยีนรู ้      ม.3 ม.6 มีผลการทดสอบความสามารถ  
5.ครูผู้สอนร้อยละ 90วัดและประเมนิผลที ่ ในการคิดวเิคราะห์ สังเคราะห์    
มุ่งเนน้การ พัฒนาการเรียนรู้ของผูเ้รียน สร้างสรรค์ และแก้ปัญหา  มีค่า T-Score  
ด้วยวิธีการที่ของท้องถิน่มาบูรณาการ 40.00  (พิจารณาจากคะแนน O-NET  
ในการจัดการเรยีนรู ้ ด้านการคิดของ สทศ.  
6.ครูผู้สอนร้อยละ 85ให้ค าแนะน า ด้าน หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่ สมศ.รับรอง) (เกณฑ์ 

5.4.9) 
 

ค าปรึกษาและแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรยีนทั้ง 7. ผู้เรียนมีทักษะและ  
การเรียนและคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอ ความสามารถ ด้านภาษา ทั้งภาษาไทย  
ภาค ภาษาอังกฤษ (17.2)  
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 วัตถุประสงค์ / เปา้หมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ป)ี 
7.ครูผู้สอนร้อยละ 95ศึกษา วิจยัและ   
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตน   
รับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับการสอน 2.3 ภาระงานร่วม  
8.ผู้เรียนร้อยละ 85มีคุณลักษณะอันพงึ 1.มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหา   
ประสงค์ของผู้เรียนตามหลกัสูตร ความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู ้  
แกนกลางการศกึษาขั้นพืน้ฐาน และสื่อต่างๆ รอบตัว( 3.1)  
รักความเปน็ไทย  1) การอ่านหนังสือบทความหรือสิ่งพิมพ ์  
9.ผู้เรียนร้อยละ 85มีทักษะในการอ่าน ฟัง ต่างๆทุกทีเ่มื่อมีเวลาและโอกาส  
ดู  พูดเขียน และตั้งค าถามเพื่อค้นคว้าหา     2) การยืมหนังสือสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือ  
ความรู้เพิ่มเตมิ สิ่งพิมพ์จากห้องสมุดหรือแหล่งเรียนรู้ไปอ่าน  
10.ผู้เรียนร้อยละ 85สรุปความคิดจากเรื่อง เพิ่มเตมิ  
ที่อ่านฟัง และดู และสื่อสารโดยการพูด 3) กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ที่ผูเ้รียน  
หรือเขียนตามความคิดของตนเอง ริเริ่มด้วยตนเองตามความสนใจ  
11.ผู้เรียนร้อยละ 85มีผลสัมฤทธิ์ทางการ 4) ผลงานจากการค้นหาความรู้จาก  

เรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ ์ ห้องสมุดแหล่งเรียนรูห้รือสื่อต่างๆ  
12.ผู้เรียนร้อยละ 90มีผลการประเมิน 2. ผู้บริหารสามารถบริหาร  
สมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรเปน็ไปตาม จัดการการศกึษาให้บรรลุเป้าหมายตามที ่  
เกณฑ ์ ก าหนดไว้ใน แผนปฏิบัตกิาริ(8.3)  
13.ผู้เรียนร้อยละ 90มีผลการประเมินการ      1) ร้อยละการอ่านออกเขียนได้ของผู้เรียน  
อ่าน  คิดวิเคราะห์ และเขยีนเป็นไปตาม (ประถมศกึษา) และ/หรือการอ่านจับใจความ  
เกณฑ ์ (มัธยมศกึษา)  
14.ผู้เรียนร้อยละ 82 มีผลการทดสอบ 3. หลักสูตรสถานศึกษา  
ระดับชาต(ิO-NET) มีค่า T-Score 40.00  เหมาะสมและสอดคล้องกบัท้องถิน่ (10.1)  
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย        1) คณะกรรมการจัดท าหลักสตูร  
15.ผู้เรียนร้อยละ 85 มีผลการทดสอบ สถานศึกษาประกอบด้วยผูม้ีส่วนเกี่ยวข้อง  
ความสามารถในการคดิวิเคราะห ์ ทุกฝ่าย (คณะครูผู้บรหิารกรรมการ         
สังเคราะห์สร้างสรรค์และ  แก้ปญัหามคี่า  สถานศึกษาผู้แทนชุมชน/  
T-Score 40.00           ผู้ทรงคุณวุฒิ) และหลักสูตรผ่านความ  
(พิจารณาจาก คะแนน O-NET ด้านการ เห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา  
คิดของสทศ. หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่ สมศ.      2) โครงสร้างหลักสูตรสถานศกึษาม ี  
รับรอง)     องค์ประกอบครบถ้วนและสอดคล้องหลกัสูตร  
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 วัตถุประสงค์ / เปา้หมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ป)ี 
 แกนกลางฯตอบสนองเป้าหมาย  
 วิสัยทัศนห์รือจุดเน้นของสถานศึกษา  
16.ผู้เรียนร้อยละ85มีทักษะและ และมีการก าหนดเวลาเรยีนเหมาะสม  
ความสามารถด้านภาษา ทั้งภาษาไทยและ         กับระดับชั้น  
ภาษาอังกฤษ     3) รายวิชาพื้นฐานและรายวชิาเพิ่มเติมที ่  
 จัดไว้ในหลักสูตรมีการจัดล าดับเนื้อหาสาระ  
 ความยากง่ายความซบัซ้อนและ      
 มีการบูรณาการสภาพปัญหาและความ  
เคร่ืองมือการติดตาม/ประเมินผล ต้องการของท้องถิ่นสอดแทรกในรายวิชา  
1.แบบประเมินสมรรถนะ อย่างเหมาะสม  
2.แบบประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห ์     4)การติดตามการใชห้ลักสูตรทุกกลุม่  
3.แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ์ สาระการเรียนรู้และสรุปผลทุกภาคเรยีน  
4.แบบบันทึกผลการสังเกตและสัมภาษณ ์    5) การทบทวนหลักสูตรสถานศึกษาทุกป ี  
ผู้เรียน การศึกษาโดยใช้สรุปผลการติดตามการใช ้  
5.แบบประเมินผลงาน/ชิ้นงานของผู้เรยีน หลักสูตรผลการวิจยัชัน้เรยีนของครู   หรือ  
6.เอกสารข้อมูลสารสนเทศของ ผลงานวิจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้อง  
สถานศึกษา   
7.เอกสารการวัดและประเมนิผลผู้เรียนทกุ 3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมนิผล  
ระดับชั้น  3.1 ตรวจสอบ  ติดตามการด าเนินงานตาม  
8.รายงานประจ าปีของสถานศึกษา แผน  
9.แบบสรุปรายงานและเปรียบเทียบ  3.2 ปรับปรุง  แก้ไขการด าเนินงานที่ยังไม ่  
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระและ สมบูรณ ์  
ทุกระดับชั้นในปปีัจจุบันและปีที่ผ่านมา 3.3  จัดท าเครื่องมือประเมนิต่างๆ  
10.แบบสอบถามในแต่ละกจิกรรม 3.4 แบบสรุปรายงานและเปรียบเทียบ  
11. แบบประเมนิการเข้าร่วมในแต่ละ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระและทกุ  
กิจกรรม ระดับชั้นในปีปัจจุบนัและปีที่ผ่านมา  
12. แบบสรุปการประเมินการเข้าร่วมในแต ่ 3.5 แบบประเมินการเข้าร่วมกิจกรรม  
ละกิจกรรม 3.6 แบบสรุปการประเมินการเข้าร่วมกจิกรรม มี.ค. – เม.ย. 60 
13. รายงานสรุปผลการด าเนนิงานตาม   
โครงการ 4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา เม.ย. 60 
 4.1 สรุปผลการด าเนินงานในภาพรวม เม.ย. 60 
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 วัตถุประสงค์ / เปา้หมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ป)ี 
 4.2 จัดท ารายงายผลของกลุ่มสาระ  
 4.3 น าผลการประเมินมาวางแผนเพื่อ  
 ปรับปรุงและพัฒนาในปกีารศึกษาต่อไป  
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แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่ายหน่วยงาน 
6.2.2.5 แผนงานหน่วยงาน   พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้  (กลุม่สาระภาษาไทย)   
ฝ่าย วิชาการ 

ล าดบั
ท่ี 

รายการ 
แผนงาน
ตาม

มาตรฐาน 

จ านวนเงิน 
ประเภท

งบประมาณ บาท ส.ต. 

1. กิจกรรมวันส าคัญทางภาษาไทย     
 -วันสุนทรภู่ 1 5,000 - ด าเนินการ 
 -วันภาษาไทย 1 5,000 - ด าเนินการ 
 -กิจกรรมเสริมทักษะทางภาษาไทย  1 3,000 - ด าเนินการ 

 ( การฟัง  การอ่าน  การพูด  การเขยีน )     
      
      

รวมประมาณการค่าใช้จา่ย 
(หน่ึงหมื่นสามพันบาทถ้วน) 

 
13,000 - 

 
สรุปประเภทงบประมาณ 
 ด าเนินการ 13,000 บาท  งบลงทุน..................บาท  งบพัฒนา..................บาท  
 
       ลงชื่อ..........................................................   
                    (นางนวลพรรณ  มะเมยีทอง)                                   
                                 ผู้เสนองาน                                                      
 
                                             ผู้อนุมัติ 

ลงชื่อ......................................................... 
                 (เซอร์เรมอนด์   พิเศษศักดิ)์ 
                         ผู้อ านวยการ 
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แบบแสดงประมาณคา่ใช้จ่ายงาน/กจิกรรม 
7.2.2.5.1  งาน/กิจกรรม   วันสุนทรภู่ 
แผนงานตามมาตรฐานท่ี 1 234 5 
แผนงานหน่วยงาน  งานพัฒนากระบวนการจดัการเรียนรู้(กลุม่สาระภาษาไทย)    ฝ่าย วิชาการ 

รายการ 
งบประมาณ 
ปี 2559 

ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

รายรับ     
   - จากสถานศกึษา 5,000 5,300 5,500 5,700 
   - อ่ืน 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......................................................... 

        (เซอรเ์รมอนด์   พิเศษศักดิ)์ 
                 ผู้อ านวยการ 
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แบบแสดงประมาณคา่ใช้จ่ายงาน/กจิกรรม 

7.2.2.5.2  งาน/กิจกรรม   วันภาษาไทย 
แผนงานตามมาตรฐานท่ี 1 234 5 
แผนงานหน่วยงาน  งานพัฒนากระบวนการจดัการเรียนรู้ (กลุม่สาระภาษาไทย)    ฝ่าย วิชาการ 

รายการ 
งบประมาณ 
ปี 2559 

ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

รายรับ     
   - จากสถานศกึษา 5,000 5,300 5,500 5,700 
   - อ่ืน 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   ชยัรัตนะ)                                  
                             ผู้เสนองาน                 
 
                                                          ผู้อนุมัติ 

ลงชื่อ......................................................... 
                (เซอร์เรมอนด์   พิเศษศักดิ)์ 
                         ผู้อ านวยการ 
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แบบแสดงประมาณคา่ใช้จ่ายงาน/กจิกรรม 

7.2.2.5.3  งาน/กิจกรรม   เสริมทักษะทางภาษาไทย (การฟัง  การพดู  การอ่าน  การเขยีน) 
แผนงานตามมาตรฐานท่ี 1 234 5 
แผนงานหน่วยงาน  พัฒนาการกระบวนการจดัการเรียนรู้(กลุม่สาระภาษาไทย )   ฝ่าย วิชาการ 

รายการ 
งบประมาณ 
ปี 2559 

ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

รายรับ     
  - จากสถานศึกษา 3,000 3,200 3,400 3,600 
  - อ่ืน ๆ     

รวม 3,000 3,200 3,400 3,600 
รายจ่าย     
ค่าวัสด ุ     
  - ค่าแบบบันทึกการอ่าน 1,300 1,400 1,500 1,550 
  - ค่าแบบฝึกการเขียนสะกดค า 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   มะเมยีทอง)                           
                             ผู้เสนองาน               
 
                                                   ผู้อนุมัติ 

     ลงชื่อ.........................................................  
                   (เซอร์เรมอนด์   พเิศษศกัดิ)์ 
                            ผู้อ านวยการ 
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ล าดบัท่ี 2.6 แผนงานหน่วยงาน  งานพัฒนากระบวนการจดัการเรียนรู้ 
(กลุม่สาระคณติศาสตร์) 

แผนงานตามโครงสร้าง  ฝ่ายวิชาการ 
แผนงานตามมาตรฐาน  แผนงานด้านคุณภาพผู้เรียน   

 แผนงานด้านการจดัการศึกษา 
 แผนงานด้านสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  

    แผนงานด้านอัตลักษณ์(จติตาภิบาล)  
 แผนงานด้านมาตรการส่งเสริม 

ผู้รับผิดชอบ   นางปานทิพย์  ใจเอ้ือย 
ตอบสนอง   พันธกิจท่ี          ยุทธศาสตร์ท่ี         กลยุทธ์ท่ี 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษา EDBA มาตรฐานท่ี 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) 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษาโรงเรียน  มาตรฐานท่ี 17   ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ หลกั 17.3 ร่วม  17.1 

วัตถุประสงค์/เปา้หมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ป)ี 

วัตถุประสงค์ 1.ขั้นวางแผน   
1.เพื่อก าหนดเป้าหมายคุณภาพผูเ้รียนทั้งด้าน  1.1ประชุมวางแผนชี้แจงภาระงาน กิจกรรม  เม.ย.59 
ความรู้ ทักษะกระบวนการ วัดและประเมินผล และโครงการ  
สมรรถนะการอ่านคิดวเิคราะห์ และคณุลักษณะที ่   
พึงประสงค ์ 2. ขั้นด าเนินการ (ภาระงานประจ า/ภาระ   
2.เพื่อวิเคราะห์ผู้เรยีนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูล งานร่วม/ โครงการ)  
ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนา 2.1วิเคราะห์หลักสูตรในกลุ่มสาระ เม.ย.59 
ศักยภาพของผู้เรียน  2.2ศึกษาโครงสร้างของกลุ่มสาระของ  เม.ย.59 
3.เพื่อออกแบบและจัดการเรียนรูท้ี่ตอบสนอง สถานศึกษา  
ความแตกต่างระหว่างบคุคลและพัฒนาการทาง 2.3ศึกษามาตรฐานตัวชี้วัดรายชัน้/ปีของ เม.ย.59 
สติปัญญา กลุ่มสาระ  
4.เพื่อใช้สื่อและเทคโนโลยทีี่เหมาะสมผนวกกับ 2.4จัดท าแผนการสอนรายภาค/ปี  ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
การน าบริบทและภูมิปญัญาของท้องถิ่นมาบูรณา 2.5จัดท าข้อสอบกลางภาค/ปลายภาค ภาคเรียนละ 2 ครั้ง 
การในการจัดการเรียนรู ้ 2.6ท าการนิเทศการสอน  ภาคเรียนละ 2 ครั้ง 
5.เพื่อวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการ  2.7ท าการวิจัยผู้เรียนเปน็รายบคุคล ในปีการศกึษา 
เรียนรู้ของผูเ้รียนด้วยวิธีการทีห่ลากหลาย 2.8ท าสื่อการเรียนการสอนทีใ่ชก้ับผูเ้รียน ในปีการศกึษา 
6.เพื่อให้ค าแนะน า ค าปรึกษา และแก้ไขปัญหา 2.9ประชุมกลุ่มสาระ ตามเวลาปฏิทิน 
ให้แก่ผูเ้รียนทั้งด้านการเรียนและคณุภาพชีวิต   
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วัตถุประสงค์/เปา้หมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ป)ี 
ด้วยความเสมอภาค 2.10จัดกระบวนการเรยีนการสอน แต่ละเดือน 
7.เพื่อศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรยีนรูใ้น ของกลุ่มสาระ  
วิชาที่ตนรบัผิดชอบ และใช้ผลในการปรบัการสอน 2.11วิเคราะห์ข้อสอบกลางภาค/ปลายภาค  
8.เพื่อให้ผู้เรยีนมีคณุลักษณะอันพึงประสงค์ของ 2.12จัดกจิกรรมเสริมศักยภาพทาง ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
ผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน คณิตศาสตร ์ ภาคเรียนละ 2 ครั้ง 
พื้นฐาน มุ่งมัน่ในการท างาน(2.1.3ข้อ6)         1)ฝึกฝนคนเก่งคณิตศาสตร ์ มิ.ย.59 
9.เพื่อให้ผู้เรยีนมีความสามารถในการน าเสนอ         2)คณิตคิดแบ่งปัน  
รูปแบบวิธีแก้ปญัหา(4.2ข้อ2) ภาระงาน   
10.เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้ภาษา 1. ก าหนดเป้าหมาย   
หรือวิธีการอ่ืนส าหรับการน าเสนอ(4.2ข้อ3) คาดการณ์ตัดสนิใจแก้ปญัหาโดยมเีหตุผล   
11.เพื่อให้ผู้เรียนมีการก าหนดเป้าหมาย ประกอบ (4.3)  
คาดการณ์  1) ความสามารถในการก าหนดเป้าหมาย  
ตัดสินใจแก้ปญัหาโดยมีเหตุผลประกอบ(4.3) 2) ความสามารถในการคาดคะเน  
12.เพื่อให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละ สถานการณ ์  
กลุ่มสาระเปน็ไปตามเกณฑ(์5.1) 3) ความสามารถในการก าหนดทางเลือก  
13.เพื่อให้ผู้เรียนมีผลการประเมินสมรรถนะ หรือคาดคะเนค าตอบตัดสนิใจแก้ปญัหา  
ส าคัญตามหลักสตูรเปน็ไปตามเกณฑ์(5.2) 2. ผู้บริหารสามารถ  
14.เพื่อให้ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน  คิด บริหารจัดการการศึกษาให้บรรลเุป้าหมาย  
วิเคราะห์ และเขยีนเป็นไปตามเกณฑ(์5.3) ตามที่ก าหนดไว้ใน แผนปฏิบัติการ (8.3)  
15.เพี่อให้ผู้เรียนมีผลการทดสอบระดับชาติ  1) ร้อยละการอ่านออกเขียนได้ของผูเ้รียน  
(O-NET) มีค่า T-Score 40.00 ในกลุ่มสาระการ (ประถมศกึษา) และ/หรือการอ่านจับ  
เรียนรู้คณิตศาสตร์ (5.4.2)   ใจความ(มัธยมศกึษา)  
16.เพื่อให้ผู้เรียนมีผลการทดสอบความสามารถใน 3.  หลักสูตรสถานศึกษา   
การคิดวิเคราะห์สงัเคราะห์ สร้างสรรค์ และ  เหมาะสมและสอดคล้องกบัท้องถิน่  
แก้ปัญหา  มีค่า T-Score 40.00   (พิจารณาจาก 1) รายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมทีจ่ัด  
คะแนนO-NET ด้านการคิดของ สทศ. หรือ ไว้ในหลักสูตรมีการจัดล าดบัเนื้อหาสาระ  
หน่วยงานอ่ืน ๆ ที่ สมศ.รับรอง) (5.4.9)    ความยากง่าย ความซับซ้อนและมกีาร  
17.เพื่อให้ผู้เรียนมีความคิดรเิริ่ม สร้างสรรค์  บูรณาการสภาพปัญหาและความต้องการ  
(Creative Thinking)มีความคิดอย่างวิทยาศาสตร์  ของท้องถิ่นสอดแทรกในรายวชิา  
 (Scientific Thinking)และมีความคิดอย่างมี  อย่างเหมาะสม  (10.1)  
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วัตถุประสงค์/เปา้หมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ป)ี 
วิจารณญาณ (Critical Thinking)รวมถึงมีทักษะ 4. จัดรายวิชาเพิ่มเติมที่   
ความสามารถในการคดิวิเคราะห(์Analytical  หลากหลายให้ผูเ้รียนเลือกเรียนตามความ  
Thinking)ในการแก้ปัญหา(17.3) ถนัด ความสามารถ และความสนใจ  
 1) ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวังของ  
 รายวิชาเพิ่มเติมตอบสนองจุดเนน้ของ  
เปา้หมายเชิงปริมาณ สถานศึกษา  (10.2)  
1.ผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 2) การมีรายวิชาเพิ่มเติมที่มีการบูรณาการ  
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุกคน ข้ามกลุ่มสาระอย่างน้อย 2 รายวิชา  
2.ครูผู้สอนในกลุ่มสาระคณิตศาสตร ์ 5.สนับสนุนให้ครจูัดจริง  
 กระบวนการเรียนรูท้ี่ให้ผู้เรียนได้ลงมือ  
เปา้หมายเชิงคุณภาพ ปฏิบัติจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง (10.4)  
1.ก าหนดเป้าหมายคณุภาพผู้เรียนทั้งด้าน  1) ผู้เรียนได้มีโอกาสลงมือปฏิบัตใิน  
ความรู้ ทักษะกระบวนการ วัดและประเมินผล สถานการณจ์ริงหรือใกล้เคียงสถานการณ ์  
สมรรถนะ การอ่านคิดวเิคราะห์ และ จริงอย่างน้อย 1 ครั้ง ในทุกกลุ่มสาระการ  
คุณลักษณะที่พงึประสงค ์ เรียนรู ้  
2.วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบคุคล และใช้ข้อมูล 2) การมีผลงานที่แสดงการให้ผูเ้รียนอธิบาย  
ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนา วิธีคิดและการสรุปความคิดของตนเองทกุ  
ศักยภาพของผู้เรียน  กลุ่มสาระ ก.ค.59 – มี.ค.60 
3.ออกแบบและจัดการเรยีนรู้ทีต่อบสนอง 3) ผลงาน/โครงการที่ใช้การวิจัยเป็นส่วน  
ความแตกต่างระหว่างบคุคลและ พัฒนาการทาง หนึ่งในการเรียนรู้อย่างน้อย 3 กลุ่มสาระ ก.ย.59 – มี.ค.60 
สติปัญญา 6. นิเทศภายใน ก ากับ   
4.ใช้สื่อและเทคโนโลยีทีเ่หมาะสมผนวกกบั ติดตามตรวจสอบ และน าผลไปปรบัปรุง  
การน าบริบทและภูมิปญัญาของท้องถิ่นมาบูรณา การเรียนการสอนอย่างสม่ าเสมอ (10.5)  
การในการจัดการเรียนรู ้ 1) แผนการนิเทศทีมุ่่งส่งเสริมการ  
5.วัดและประเมินผลที่มุง่เน้นการพัฒนาการ พัฒนาการจัดการเรียนการสอน(ระบุ  
เรียนรู้ของผูเ้รียนด้วยวิธีการทีห่ลากหลาย ประเด็นจุดเนน้ รูปแบบปฏิทนิและทีมนิเทศ  
6.ให้ค าแนะน า ค าปรกึษา และแก้ไขปัญหา ที่ชัดเจน)  
ให้แก่ผูเ้รียนทั้งด้านการเรียนและคณุภาพชีวิต 2) การด าเนนิการนเิทศติดตามการใช ้  
ด้วยความเสมอภาค หลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ ์  
7.ศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชา 3) การประเมินสรปุผลและรายงานผลการ  
ที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับการสอน นิเทศทุกภาคเรียน  



176 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปี 2559                                                                                               โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 
 

วัตถุประสงค์/เปา้หมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ป)ี 
8.ผู้เรียนมีคณุลักษณะอันพึงประสงค์ของ 4) การใช้ผลการนิเทศ การติดตาม  
ผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน ตรวจสอบมาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ของ  
พื้นฐาน มุ่งมัน่ในการท างาน ครูทุกกลุ่มสาระ  
9.ผู้เรียนมีความสามารถในการน าเสนอ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิท์างการ  
รูปแบบวิธีแก้ปญัหา เรียนทุกกลุ่มสาระ การเรียนรู้สูง  (17.4)  
10.ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้ภาษา โครงการ  
หรือวิธีการอ่ืนส าหรับการน าเสนอ 1.โครงการค่ายคณิตศาสตร ์  
11.ผู้เรียนมีการก าหนดเป้าหมาย คาดการณ์  โครงการตามแผนพัฒนาฯ  
ตัดสินใจแก้ปญัหาโดยมีเหตุผลประกอบ 1.กิจกรรมพัฒนาคณิตศาสตร์สู่   O-NET    
12.ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิท์างการเรียนแต่ละ 3. ขั้นตรวจสอบ/ตดิตาม/ประเมนิผล  
กลุ่มสาระเปน็ไปตามเกณฑ ์ 3.1 ตรวจสอบ ติดตามการด าเนนิงาน ทุกปลายเดือน 
13.ผู้เรียนมีผลการประเมินสมรรถนะ ตามแผน  
ส าคัญตามหลักสตูรเปน็ไปตามเกณฑ ์ 3.2 ปรับปรุง แก้ไขการด าเนินงานที่ยงัไม่ ปลายภาคเรียน 
14.ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน  คิด สมบูรณ ์  
วิเคราะห์ และเขยีนเป็นไปตามเกณฑ ์ 3.3 จัดท าเครื่องมือประเมนิต่างๆ ปลายภาคเรียน 
15.ผู้เรียนมีผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) มี 3.4.แบบสรุปรายงานและเปรียบเทียบ สิ้นปีการศึกษา 
ค่า T-Score 40.00 ในกลุ่มสาระการเรยีนรู ้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระและ  
 คณิตศาสตร์   ทุกระดับชั้นในปปีัจจุบันและปีที่ผ่านมา  
16.ผู้เรียนมีผลการทดสอบความสามารถในการ 3.5 แบบประเมนิการเข้าร่วมในของ พ.ย.59 
คิดวิเคราะห์สังเคราะห์ สร้างสรรค์ และแก้ปัญหา   โครงการ  
มีค่า T-Score 40.00   (พิจารณาจากคะแนน  3.6 แบบสรุปการประเมินของโครงการ ธ.ค.59 
O-NET ด้านการคิดของ สทศ. หรือหน่วยงาน 4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา  
อ่ืน ๆ ที่ สมศ.รับรอง)  4.1 สรุปผลการด าเนินงานในภาพรวม มี.ค.-เม.ย.60 
17.ผู้เรียนมีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์  4.2 จัดท ารายงานผลของกลุ่มสาระ เม.ย.60 
(Creative Thinking)มีความคิดอย่างวิทยาศาสตร์  4.3 น าผลการประเมนิมาวางแผนเพื่อ เม.ย.60 
 (Scientific Thinking)และมีความคิดอย่างมี  ปรับปรุงและพัฒนาในปกีารศึกษาต่อไป  
วิจารณญาณ (Critical Thinking)รวมถึงมีทักษะ   
ความสามารถในการคดิวิเคราะห(์Analytical    
Thinking)ในการแก้ปัญหา   
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วัตถุประสงค์/เปา้หมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ป)ี 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ   
1.ครูผู้สอนร้อยละ 90ก าหนดเป้าหมายคณุภาพ   
ผู้เรียนทั้งด้านความรู้ทักษะกระบวนการวัดและ   
ประเมินผล สมรรถนะ การอ่านคิดวเิคราะห ์   
และคุณลักษณะที่พงึประสงค ์   
2.ครูผู้สอนร้อยละ 90วิเคราะห์ผูเ้รียนเปน็   
รายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวางแผนการ   
จัดการเรยีนรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน   
3.ครูผู้สอนร้อยละ 90ออกแบบและจัดการเรียนรู้ที ่   
ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและ    
สติปัญญาพฒันาการทาง   
4.ครูผู้สอนร้อยละ 85ใช้สื่อและเทคโนโลยทีี ่   
เหมาะสมผนวกกับการน าบริบทและภูมิปัญญา   
ของท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู ้   
5.ครูผู้สอนร้อยละ 90วัดและประเมนิผลที่มุ่งเนน้   
การ พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธกีารที ่   
หลากหลาย   
6.ครูผู้สอนร้อยละ 85ให้ค าแนะน า ค าปรึกษา    
และแก้ไขปัญหาให้แก่ผูเ้รียนทั้งด้านการเรียน   
และคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค   
7.ครูผู้สอนร้อยละ 95ศึกษา วิจยัและพัฒนาการ   
จัดการเรยีนรูใ้นวิชาที่ตนรับผดิชอบ และใช้ผลใน   
การปรับการสอน   
8.ผู้เรียนร้อยละ85 มีคุณลักษณะอันพงึประสงค ์   
ของผู้เรียน ตามหลกัสูตรแกนกลางการศกึษาขั้น   
พื้นฐาน มุ่งมัน่ในการท างาน   
9.ผู้เรียนร้อยละ 80 มีความสามารถในการน าเสนอ   
รูปแบบวิธีแก้ปญัหา   
10.ผู้เรียนร้อยละ 85มีความสามารถในการใช ้   
ภาษาหรือวิธีการอ่ืนส าหรับการน าเสนอ   
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วัตถุประสงค์/เปา้หมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ป)ี 
11.ผู้เรียนร้อยละ 80 มีการก าหนดเป้าหมาย    
คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปญัหาโดยมเีหตุผล   
ประกอบ   
12.ผู้เรียนร้อยละ85มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต ่   
ละกลุ่มสาระเปน็ไปตามเกณฑ ์   
13.ผู้เรียนร้อยละ 90 มีผลการประเมินสมรรถนะ   
ส าคัญตามหลักสตูรเปน็ไปตามเกณฑ ์   
14.ผู้เรียนร้อยละ 90 มีผลการประเมินการอ่าน  คิด   
วิเคราะห์ และเขยีนเป็นไปตามเกณฑ ์   
15.ผู้เรียนร้อยละ 82 มีผลการทดสอบระดับชาติ    
(O-NET) มีค่า T-Score 40.00 ในกลุ่มสาระการ   
เรียนรูก้ารงานและเทคโนโลย ี   
16.ผู้เรียนร้อยละ 85 มีผลการทดสอบ   
ความสามารถในการคดิวิเคราะห์สงัเคราะห์    
สร้างสรรค์ และแก้ปัญหามีค่า T-Score 40.00    
 (พิจารณาจากคะแนน O-NET ด้านการคิดของ    
สทศ. หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่ สมศ.รับรอง)   
17.ผู้เรียนร้อยละ 85 มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์    
(Creative Thinking)มีความคิดอย่างวิทยาศาสตร์    
 (Scientific Thinking)และมีความคิดอย่างมี    
วิจารณญาณ (Critical Thinking)รวมถึงมีทักษะ   
ความสามารถในการคดิวิเคราะห(์Analytical    
Thinking)ในการแก้ปัญหา   
   
เคร่ืองมือการติดตาม/ประเมินผล   
1.แบบประเมินสมรรถนะ   
2.แบบประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห ์   
3.แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ์   
4.แบบบันทึกผลการสังเกตและสัมภาษณ์ผูเ้รียน   
5.แบบประเมินผลงาน/ชิ้นงานของผู้เรยีน   
6.เอกสารข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา   
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วัตถุประสงค์/เปา้หมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ป)ี 
7.เอกสารการวัดและประเมนิผลผู้เรียนทกุระดับชั้น   
8.รายงานประจ าปีของสถานศึกษา   
9.แบบสรุปรายงานและเปรียบเทียบ   
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระและ   
ทุกระดับชั้นในปปีัจจุบันและปีที่ผ่านมา   
10.แบบสอบถามในแต่ละกจิกรรม   
11. แบบประเมนิการเข้าร่วมในแต่ละกิจกรรม   
12.แบบสรุปการประเมินการเข้าร่วมในแต่ละ   
กิจกรรม   
13. รายงานสรุปผลการด าเนนิงานตามโครงการ   
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แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่ายแผนงานหน่วยงาน 
6.2.2.6 แผนงานหน่วยงาน  งานพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้    กลุม่สาระคณติศาสตร์     
ฝ่าย วิชาการ 

ล าดบั
ท่ี 

รายการ 
แผนงานตาม
มาตรฐาน 

จ านวนเงิน 
ประเภทงบ 

บาท ส.ต. 
1. กิจกรรมเสริมศักยภาพทางคณติศาสตร ์ 1 9,500 - ด าเนินการ 
2. โครงการค่ายคณติศาสตร ์ 1 380,000 - พัฒนา 

      
      
      

รวมประมาณการค่าใช้จา่ย 
(สามแสนแปดหมื่นเกา้พันห้าร้อยบาทถ้วน) 

 
389,500 -  

สรุปประเภทงบประมาณ 
   ด าเนนิการ   389,500   บาท      งบลงทนุ   -   บาท         งบพัฒนา   -   บาท 
 
 ลงชื่อ......................................................   
                (นางปานทิพย์  ใจเอ้ือย)          
                         ผู้เสนองาน       
   
    
        ผู้อนุมัติ 

         ลงชื่อ ....................................................................... 
           ( เซอร์เรมอนด์   พิเศษศกัดิ)์ 
                                          ผู้อ านวยการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบแสดงประมาณการ รับ-จ่าย งาน/กิจกรรม 
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7.2.2.6.1 งาน/กิจกรรม  เสริมศกัยภาพทางคณิตศาสตร์            
แผนงานตามมาตรฐานท่ี 1 2 3 4  5 
แผนงานหน่วยงาน งานพัฒนากระบวนการจดัการเรียนรู้  กลุม่งานสาระคณติศาสตร์     
ฝ่าย  วิชาการ 

รายการ 
งบประมาณ 

2559 
ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

รายรับ     
- จากสถานศึกษา 9,500 10,000 11,000 11,500 

รวม 9,500 10,000 11,000 11,500 
รายจ่าย     
ค่าวัสด ุ     

-กระดาษ  ปากกาเคมี  ค่าถ่ายเอกสาร 9,500 10,000 11,000 11,500 
ค่าใช้สอย     
ค่าตอบแทน     
     

รวม 9,500 10,000 11,000 11,500 
 
 
           ลงชื่อ......................................................               
                              (นางบุญสม  ไพศาลพานิช)                                    
                                        ผู้เสนองาน                    
   
            ผู้อนุมัติ 
            ลงชื่อ .................................................... 
                       (เซอรเ์รมอนด์   พิเศษศักดิ)์ 
                                                                          ผู้อ านวยการ 
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แผนงานตามโครงสร้าง           ฝ่ายวิชาการ 
แผนงานตามมาตรฐาน             แผนงานด้านคุณภาพผู้เรียน     

  แผนงานด้านการจดัการศึกษา  
                แผนงานด้านสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
                แผนงานด้านอัตลักษณ์(จติตาภบิาล) 

  แผนงานด้านมาตรการส่งเสริม 
ชื่อโครงการ             ค่ายคณติศาสตร์    
ลักษณะโครงการ             ประจ า       ต่อเน่ือง      ใหม่  
หน่วยงาน                          งานพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ 
ผู้รับผิดชอบ             นางปานทิพย์  ใจเอ้ือย 
ตอบสนอง             พันธกิจท่ี          ยุทธศาสตร์ท่ี         กลยุทธ์ท่ี 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษา EDBA มาตรฐานท่ี 2, 4,  ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ ทางตรง  2.1.3 ข้อ 6,4.2 
ข้อ2-3, 4.3   ทางอ้อม 10.4   
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษาโรงเรียน มาตรฐานท่ี  17  ตัวบ่งชี้  17.1 , 17.3  เกณฑ์ท่ี – 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---
1.  หลักการและเหตุผล 

โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา  มีการจัดการเรียนการสอนมุ่งสูม่าตรฐานสากลตามหลักธรรมาภิบาล        
เน้นความเปน็เลิศทางวิชาการ  คิดเปน็  ท าเปน็  แก้ปญัหาเป็น  บนพื้นฐานชีวิตที่พอเพยีง 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์   จึงได้จดัการเรยีนการสอนควบคู่กับ โครงการค่ายคณิตศาสตร์      
เพื่อให้ผูเ้รียนมีความมุ่งมั่นในการท างาน น าเสนอรูปแบบวิธีแก้ปัญหา  โดยใช้ภาษาหรือวิธีการของตนเอง   
ก าหนดเป้าหมาย  คาดการณ์  ตัดสนิใจแก้ปญัหาโดยมีเหตุผลประกอบ  มีความคิดรเิริ่มสร้างสรรค์ 
(Creative Thinking) มีความคิดอย่างวิทยาศาสตร์(Scientific Thinking )  และมีความคิดอย่างมี
วิจารณญาณ (Critical Thinking)   รวมถึงมีทักษะความสามารถ   ในการคิดวเิคราะห์(Analytical 
Thinking) ในการแก้ปัญหา  
2.  วัตถุประสงค์   
     1.  เพื่อให้ผู้เรียนมีความมุ่งม่ันในการท างาน  (2.1.3 ข้อ 6) 
     2.  เพื่อให้ผู้เรียนสามารถน าเสนอรูปแบบวิธีแก้ปญัหา  โดยใช้ภาษาหรือวิธีการของตนเอง(4.2 ข้อ 2-3) 
     3.  เพื่อให้ผู้เรียนสามารถก าหนดเป้าหมาย  คาดการณ์  ตัดสินใจแกป้ัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ  (4.3) 
     4.  เพื่อให้ผู้เรียนมีความคดิริเริ่ม สร้างสรรค์ (Creative Thinking) มีความคิดอย่างวิทยาศาสตร์ 
         (Scientific Thinking )  และมีความคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking)   รวมถึงมีทกัษะ  
         ความสามารถ   ในการคิดวิเคราะห์(Analytical Thinking) ในการแก้ปญัหา ( 17.3 )   
3.  เป้าหมาย 
     3.1 เชิงปริมาณ   

ผู้เรียนระดบัชัน้ประถมศึกษาปทีี่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3  ทกุคน   
     3.2 เชิงคุณภาพ 
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   1.  ผู้เรียนมีความมุ่งม่ันในการท างาน  (2.1.3 ข้อ 6) 
   2.  ผู้เรียนสามารถน าเสนอรูปแบบวิธีแกป้ัญหา  โดยใช้ภาษาหรือวิธีการของตนเอง(4.2 ข้อ 2-3) 
   3.  ผู้เรียนสามารถก าหนดเป้าหมาย  คาดการณ์  ตัดสินใจแก้ปญัหาโดยมเีหตุผลประกอบ  (4.3) 
    4.  ผู้เรียนมีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ (Creative Thinking) มีความคิดอย่างวิทยาศาสตร์ 
                   (Scientific Thinking )  และมีความคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking)   รวมถึงมี 
                   ทักษะ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์(Analytical Thinking) ในการแกป้ัญหา ( 17.3 )   
     3.3 ตัวชี้วัดความส าเร็จ   
   1. ผู้เรียนร้อยละ 80 มีความมุ่งม่ันในการท างาน   
   2. ผู้เรียนร้อยละ 80 สามารถน าเสนอรูปแบบวิธีแก้ปญัหา  โดยใช้ภาษาหรือวิธีการของตนเอง 
   3. ผู้เรียนร้อยละ 80 สามารถก าหนดเป้าหมาย  คาดการณ์  ตัดสินใจแกป้ัญหาโดยมีเหตุผล    
                  ประกอบ 
   4. ผู้เรียนร้อยละ 80 มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ (Creative Thinking) มีความคิดอย่าง         
                 วิทยาศาสตร์  (Scientific Thinking )  และมีความคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking)    
                 รวมถึงมีทักษะ  ความสามารถใน  การคิดวเิคราะห์(Analytical Thinking) ในการแก้ปญัหา 
4. ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั้นเตรียมการ มิ.ย.59 นางปานทพิย์        ใจเอ้ือย 
1.1 ประชุมวางแผนการด าเนนิงานตามโครงการ มิ.ย.59 นางสาววิลาสินี   สุดคนึง 
2. ขั้นด าเนินการ/กิจกรรมที่จดั  นางสาวบรรจง       หลาวเงิน 
2.1ติดต่อวิทยากร / สถานที่ / ยานพาหนะ ก.ค. 59  
2.2ประชาสัมพันธ ์ ก.ย. 59  
2.3จัดท าเอกสาร ก.ย. 59  
2.4ด าเนินการตามกจิกรรมที่วางไว้ พ.ย. 59  
3. ขั้นติดตามและประเมนิผล   
3.1 สรุปประเมินผลจากแบบสอบถาม พ.ย. 59  
3.2 สรุปและประเมินผลจากการเข้าร่วมกจิกรรม ธ.ค. 59  

5. สถานท่ีด าเนินงาน โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 
6. ระยะเวลาในการด าเนินงาน  8  –  11 พฤศจิกายน  2559 
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7. งบประมาณ   

รายการ 
งบประมาณ 

2559 
ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

รายรับ     
- จากผูเ้รียน 380,000 390,000 400,000 410,000 

รวม 380,000 390,000 400,000 410,000 
รายจ่าย     
ค่าวัสด ุ     
-อุปกรณ์ต่างๆ ตามฐาน 105,000 110,000 115,000 120,000 
ค่าใช้สอย     
-ค่าที่พัก 33,000 35,000 37,000 40,000 
ค่าตอบแทน     
-ค่าวิทยากร 200,000 200,000 200,000 200,000 

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

8. เคร่ืองมือการติดตามและประเมินผล 
     1.แบบประเมินการเข้าร่วมโครงการ 
     2.แบบสรุปการประเมินการเข้าร่วมโครงการ 
     3.รายงานสรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ 
9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
    1.ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัตจิริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง 
    2.ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิท์างการเรยีนสูงข้ึน 
    3.ผูเ้รียนมคีวามมุ่งม่ันในการท างาน 
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10. ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
                      
                               ผู้เสนอโครงการ                                                           ผู้พิจารณาโครงการ              
                         
           ลงชื่อ......................................................                         ลงชื่อ ............................................                 
                              (นางปานทิพย์  ใจเอ้ือย)                                         ( นางบุษรา  ผุดผ่อง ) 
                                   
                                                           ผู้อนุมัติโครงการ 
 
                                         ลงชื่อ ........................................................ 
                                                    (เซอร์เรมอนด์     พิเศษศักดิ)์  
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ล าดบัท่ี   2.7   แผนงานหน่วยงาน  งานพัฒนากระบวนการจดัการเรียนรู้ 
กลุม่สาระวิทยาศาสตร์ 

แผนงานตามโครงสร้าง  ฝ่ายวิชาการ 
แผนงานตามมาตรฐาน    แผนงานด้านคุณภาพผู้เรียน  

 แผนงานด้านการจดัการศึกษา  
 แผนงานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
 แผนงานด้านอัตลักษณ์ (จติตาภบิาล)   
 แผนงานด้านมาตรการส่งเสริม 

ผู้รับผิดชอบ   นายปญัญา ปราบเสยีง 
ตอบสนอง   พันธกิจท่ี          ยุทธศาสตร์ท่ี         กลยุทธ์ท่ี 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษา EDBA :  มาตรฐานท่ี 2,4,5 ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ หลกัท่ี 2.1,4.2,4.3,5.1-
5.4 ร่วม 2.4,6.3,8.3,10.1,10.2,10.4,10.5   ประเด็นการพิจารณา/เกณฑ์ย่อยที่ หลกั 2.1.3(ข้อ2) 
ร่วม 8.3.1(ข้อ3) 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษาโรงเรียน    : มาตรฐานท่ี 17 ตัวบ่งชี้หลักท่ี 17.3 , 17.4 ร่วม 17.1 
เกณฑ์ท่ี - 

วัตถุประสงค์ / เปา้หมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ป)ี 
วัตถุประสงค์ 1. ขั้นวางแผน  
1.เพื่อก าหนดเป้าหมายคุณภาพผูเ้รียนทั้ง  1.1ประชุมวางแผนชี้แจงภาระงาน กิจกรรม  เม.ย.59 
ด้าน ความรู้ ทักษะกระบวนการ วัดและ และโครงการ  
ประเมินผลสมรรถนะ การอ่าน คิด   
วิเคราะห์ และคุณลกัษณะที่พึงประสงค ์ 2. ขั้นด าเนินการ (ภาระงานประจ า/ภาระ  
2.เพื่อวิเคราะห์ผู้เรยีนเป็นรายบุคคล และ งานร่วม/โครงการ)  
ใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้  2.1 ภาระงานประจ า  
เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน  1. วิเคราะหห์ลักสูตรในกลุม่สาระ เม.ย.58 
3.เพื่อออกแบบและจัดการเรียนรูท้ี ่ 2.ศึกษาโครงสร้างของกลุ่มสาระของ เม.ย.58 
ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล สถานศึกษา  
และพัฒนาการทางสตปิัญญา 3.ศึกษามาตรฐานตัวชี้วัดรายชั้น/ปีของกลุ่ม เม.ย.58 
4.เพื่อใช้สื่อและเทคโนโลยทีี่เหมาะสม สาระ  
ผนวกกับการน าบริบทและภูมิปัญญาของ 4.จัดท าแผนการสอนรายภาค/ป ี ภาคเรียนละ 1ครั้ง 
ท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู ้ 5.จัดท าข้อสอบกลางภาค/ปลายภาค ภาคเรียนละ 2ครั้ง 
5.เพื่อวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการ  6.นิเทศการสอนกลุ่มสาระ ภาคเรียนละ 2ครั้ง 
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธกีารที ่ 7.วิจัยในชั้นเรียน ตลอดปีการศึกษา 
หลากหลาย 8.ท าสื่อการเรียนการสอนที่ใช้กับผูเ้รียน  
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วัตถุประสงค์ / เปา้หมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ป)ี 
6.เพื่อให้ค าแนะน า ค าปรึกษา และแก้ไข 9.ประชุมกลุ่มสาระ ตามวาระที่ก าหนด 
ปัญหาให้แก่ผูเ้รียนทั้งด้านการเรียนและ 10.จัดท าป้ายนเิทศความรู้ของกลุ่มสาระ ตลอดปีการศึกษา 
คุณภาพชีวิต 11.สรุปการจัดกระบวนการเรียนการสอน สิ้นภาคเรียน 
ด้วยความเสมอภาค ของกลุ่มสาระ  
7.เพื่อศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการ 12.วิเคราะห์ข้อสอบกลางภาค/ปลายภาค ภาคเรียนละ2ครั้ง 
เรียนรูใ้นวิชาที่ตนรบัผิดชอบและใช้ผลใน 13.ก าหนดเป้าหมายคณุภาพผู้เรียนทั้งด้าน ภาคเรียนละ2ครั้ง 
การปรับการสอน ความรู้ ทักษะกระบวนการ วัดผลประเมินผล  
8.เพื่อให้ผู้เรยีนมีคณุลักษณะอันพึง สมรรถนะ การอ่าน คิดวิเคราะห์ และ  
ประสงค์ของผู้เรียน ตามหลักสตูร คุณลักษณะที่พงึประสงค ์  
แกนกลางการศกึษาขั้นพืน้ฐาน มุ่งมั่นใน 14.วิเคราะห์ผูเ้รียนเปน็รายบุคคล และใช ้  
การท างาน(2.1.3ข้อ2) ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรูเ้พื่อ  
9.เพื่อให้ผู้เรยีนมีความสามารถในการ พัฒนาศักยภาพของผู้เรยีน  
น าเสนอรูปแบบวิธีแก้ปญัหา(4.2ข้อ1) 15.ออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนอง  
10.เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถในการใช ้ ความแตกต่างระหว่างบคุคลและ พัฒนาการ  
ภาษาหรือวิธีการอ่ืนส าหรับการน าเสนอ ทางสติปัญญา  
(4.2ข้อ2) 16.ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับ ตลอดปีการศึกษา 
11.เพื่อให้ผู้เรียนมีการก าหนดเป้าหมาย  การน าบริบทและภูมิปญัญาของท้องถิ่นมา  
คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปญัหาโดยมเีหตุผล บูรณาการในการจัดการเรียนรู ้  
ประกอบ(4.3) 17.วัดและประเมนิผลที่มุ่งเนน้การ ตลอดปีการศึกษา 
12.เพื่อให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการที ่  
แต่ละกลุ่มสาระเปน็ไปตามเกณฑ์(5.1) หลากหลาย  
13.เพื่อให้ผู้เรียนมีผลการประเมิน 18.ให้ค าแนะน า ค าปรึกษา และแก้ไขปัญหา ตลอดปีการศึกษา 
สมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรเปน็ไปตาม ให้แก่ผูเ้รียนทั้งด้านการเรียนและคณุภาพ  
เกณฑ์(5.2) ชีวิตด้วยความเสมอภาค  
14.เพื่อให้ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน   19.ศึกษา วิจยัและพัฒนาการจัดการเรียนรู ้ ตลอดปีการศึกษา 
คิดวิเคราะห์ และเขียนเปน็ไปตามเกณฑ ์ ในวิชาที่ตนรับผดิชอบ และใช้ผลในการ ปรับ  
(5.3) การสอน  
15.เพื่อผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET)  20.จัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นให้มี  ตลอดปีการศึกษา 
มีค่าT-Score 40.00 ในกลุ่มสาระการ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นไปตามเกณฑ์    
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ (5.4.3)     21.สอนเสริมศักยภาพให้ผูเ้รียนมีผลการ  
 ทดสอบระดับชาติ (O-NET) มีค่า T-Score  
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16.เพื่อผลการทดสอบความสามารถใน   22. กิจกรรมเสริมศักยภาพผูเ้รียนด้าน ตลอดปีการศึกษา 
การคิดวิเคราะห์สงัเคราะห์ สร้างสรรค์  วิทยาศาสตร์  
และแก้ปัญหา  มีค่า T-Score 40.00      23.กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 18 ส.ค.59 
(พิจารณาจากคะแนนO-NET ด้านการคิด   24.กิจกรรมสื่อสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์  
ของ สทศ. หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่ สมศ.    25.จัดซื้ออุปกรณ์และสารเคมปีระจ าห้อง ภาคเรียนละ1ครั้ง 
รับรอง) (5.4.9)    วิทยาศาสตร์  
17.ผู้เรียนมีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์  2.2  ภาระงานตาม ตบช.  
(Creative Thinking)มีความคิดอย่าง  1.  มีคุณลักษณะที่พึงประสงค ์  
วิทยาศาสตร์ (Scientific Thinking)และมี ตามหลักสูตร  (2.1)  
ความคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical  เกณฑ์ 2.1.3(ประเด็นการพิจารณา)  
Thinking)รวมถึงมีทกัษะความสามารถใน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรยีนตาม  
การคิดวิเคราะห(์Analytical Thinking)ใน หลักสูตรแกนกลางการศกึษาขั้นพืน้ฐานครบ  
การแก้ปัญหา(17.3) ทั้ง8  
18. ผู้เรียนมทีักษะความสามารถใน   1). ซื่อสัตย์สุจริต  
การศึกษาเรยีนรู้ด้วยตนเอง 2.  น าเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหา  
(Independent Study)และม ี ด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง (4.2)  
ความสามารถในผลิตผลงานด้านต่างๆ 1) ความสามารถในการน าเสนอรูปแบบวิธ ี  
ด้วยตนเองอย่างมีคุณภาพ(17.4) แก้ปัญหา  
 2) ความสามารถในการใช้ภาษาหรือวิธีการ  
เปา้หมายเชิงปริมาณ อ่ืนส าหรับการน าเสนอ  
1.ผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 3. ก าหนดเป้าหมายคาดการณ์   
– มัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุกคน ตัดสินใจแก้ปญัหาโดยมีเหตุผลประกอบ (4.3)  
2.ครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู ้ 1).ความสามารถในการก าหนดเป้าหมาย  
วิทยาศาสตร์ทุกคน 4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนแต่ละ  
 กลุ่มสาระเปน็ไปตามเกณฑ์  (5.1)  
เปา้หมายเชิงคุณภาพ  1).ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนระดับ  
1.ก าหนดเป้าหมายคณุภาพผู้เรียนทั้งด้าน โรงเรียนทั้ง8กลุ่มสาระการเรยีนรู้ในทกุ  
ความรู้ ทักษะกระบวนการ วัดและ ระดับชั้น  
ประเมินผลสมรรถนะการอ่าน คดิวิเคราะห ์ 5. ผลการประเมนิสมรรถนะ  
และคุณลักษณะที่พงึประสงค ์ ส าคัญตามหลักสตูรเปน็ไปตามเกณฑ์ (5.2)  
2.วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบคุคลและใช ้ 1) ความสามารถในการสื่อสาร  
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ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู ้ 2) ความสามารถในการคดิ  
เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 3) ความสามารถในการแกป้ัญหา  
3.ออกแบบและจัดการเรยีนรู้ทีต่อบสนอง 4) ความสามารถในการใชท้ักษะชีวิต  
ความแตกต่างระหว่างบคุคลและ  5) ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลย ี  
พัฒนาการทางสตปิัญญา 6.  ผลการประเมนิการอ่าน คิด  
4.ใช้สื่อและเทคโนโลยีทีเ่หมาะสมผนวก วิเคราะห์ และเขยีนเป็นไปตามเกณฑ์ (5.3)  
กับการน าบรบิทและภูมิปัญญาของ 1) ความสามารถในการอ่านของผูเ้รียนในแต ่  
ท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู ้ ละระดับชัน้  
5.วัดและประเมินผลที่มุง่เน้นการ  2) ความสามารถในการคดิวิเคราะห์ของ  
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธกีารที ่  ผู้เรียนในแต่ละระดบัชัน้  
หลากหลาย  3) ความสามารถในการเขียนของผูเ้รียนใน  
6.ให้ค าแนะน า ค าปรกึษา และแก้ไข แต่ละระดับชัน้  
ปัญหาให้แก่ผูเ้รียนทั้งด้านการเรียนและ 7.  ผลการทดสอบระดบัชาต ิ  
คุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค เป็นไปตามเกณฑ์ (5.4)  
7.ศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู ้    1) ร้อยละของผู้เรียนชัน้ ป.6    
ในวิชาที่ตนรับผดิชอบ และใช้ผลในการ ม.3  ม.6 มีผลการทดสอบระดับชาติ (O-  
ปรับการสอน NET) มีค่า T-Score 40.00ในกลุ่มสาระการ  
8.ผู้เรียนมีคณุลักษณะอันพึง เรียนรู้วิทยาศาสตร์อ  (เกณฑ์ 5.4.3)  
ประสงค์ของผู้เรียน ตามหลักสตูร   2) ร้อยละของผู้เรียนชัน้ ป.6 ม.3  ม.6 มีผล  
แกนกลางการศกึษาขั้นพืน้ฐาน มุ่งมั่นใน การทดสอบความสามารถใน การคิดวิเคราะห์       
การท างาน สังเคราะห์ สร้างสรรค์ (เกณฑ์ 5.4.9  )  
9.ผู้เรียนมีความสามารถในการ  8.  ผู้เรียนมคีวามคิดริเริ่ม   
น าเสนอรูปแบบวิธีแก้ปญัหา สร้างสรรค์ (Creative Thinking)มีความคิด  
10.ผู้เรียนมีความสามารถในการใช ้ อย่างวิทยาศาสตร์ (Scientific Thinking)และ  
ภาษาหรือวิธีการอ่ืนส าหรับการน าเสนอ มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical  
11.ผู้เรียนมีการก าหนดเป้าหมาย  Thinking)รวมถึงมีทกัษะความสามารถใน  
คาดการณ์ตัดสนิใจแก้ปญัหาโดยมเีหตุผล การคิดวิเคราะห(์Analytical Thinking)ในการ  
ประกอบ แก้ปัญหา  (17.3)  
12.ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิท์างการเรียนแต่ละ 9.  ผู้เรียนมีทักษะความสามารถ   
กลุ่มสาระเปน็ไปตามเกณฑ์  ในการศกึษาเรยีนรู้ด้วยตนเอง (Independent  
13.ผู้เรียนมีผลการประเมินสมรรถนะ Study)และมีความสามารถในผลิตผลงาน  
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ส าคัญตามหลักสตูรเปน็ไปตามเกณฑ ์ ด้านต่างๆ ด้วยตนเองอย่างมีคณุภาพ (17.4)  
14.ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน  คิด 2.3  ภาระงานร่วม  
วิเคราะห์ และเขยีนเป็นไปตามเกณฑ ์ 1.  ตระหนกั รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ ์  
15.ผู้เรียนมีผลการทดสอบระดับชาติ  และพัฒนาสิ่งแวดล้อม  (2.4)  
(O-NET) มี ค่า T-Score 40.00 ในกลุ่ม   1) การตระหนักรู้คณุค่าของสิ่งแวดล้อม  
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ผู้เรียนรู้คณุค่าของสิ่งแวดล้อมวิเคราะห ์  
16.ผู้เรียนมีผลการทดสอบความสามารถ ผลกระทบทีเ่กดิขึ้นจาก การปฏิบัติและไม ่  
ในการคิดวเิคราะห์สังเคราะห์ สร้างสรรค์  ปฏิบัติในการรักษาทรัพยากรธรรมชาต ิ  
และแก้ปัญหา  มีค่า T-Score 40.00    พลังงานสิ่งแวดล้อมเห็นประโยชน์และ  
17.ผู้เรียนมีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ม ี ผลกระทบของสิ่งแวดล้อม  
ความคิดอย่างวิทยาศาสตร์และ  ความคิด  2. ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได ้  
อย่างมี วิจารณญาณรวมถึงมีทกัษะ   1) การมีส่วนร่วมในการวางแผนการท างาน  
ความสามารถในการคดิวิเคราะหใ์นการ กับหมู่คณะ  (6.3)  
แก้ปัญหา  2) ความสามารถในการท างานโดยใช ้  
 กระบวนการกลุ่ม  
   3) การแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค ์  
 และมีเหตุผลยอมรับความคิดเห็นของเพื่อน  
   4) การเป็นผูน้ าและผู้ตามที่ด ี  
ตัวชี้วัดความส าเร็จ  5) การมีมนุษยสัมพนัธ์สามารถประสานการ  
1.ครูผู้สอนร้อยละ90มีการก าหนด ท างานร่วมกับหมู่คณะจนบรรลุผลส าเร็จ  
เป้าหมายคุณภาพผู้เรยีนทัง้ด้านความรู้  3.  ผู้บริหารสามารถบริหาร  
ทักษะกระบวนการ วัดและประเมินผล จัดการการศกึษาให้บรรลุเป้าหมายตามที ่  
สมรรถนะการอ่าน คิดวิเคราะห์และ ก าหนดไว้ใน แผนปฏิบัตกิาร ( 8.3)  
คุณลักษณะที่พงึประสงค ์  1) ร้อยละการอ่านออกเขียนได้ของผู้เรยีน  
2.ครูผู้สอนร้อยละ90วิเคราะห์ผู้เรียนเปน็ (ประถมศกึษา) และ/หรือการอ่านจับใจความ  
รายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวางแผนการ (มัธยมศกึษา)  
จัดการเรยีนรูเ้พื่อพัฒนาศกัยภาพของ 4. หลักสูตรสถานศึกษา  
ผู้เรียน เหมาะสมและสอดคล้องกบัท้องถิน่  (10.1)  
3.ครูผู้สอนร้อยละ90ออกแบบและจัดการ  1). รายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเตมิ  
เรียนรูท้ี่ตอบสนองความแตกต่างระหว่าง ที่จัดไว้ในหลักสตูรมีการจัดล าดบัเนื้อหาสาระ  
บุคคลและพัฒนาการทางสติปญัญา ความยากง่ายความซบัซ้อนและมีการบูรณา  
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4.ครูผู้สอนร้อยละ 85ใช้สื่อและเทคโนโลย ี การสภาพปัญหาและความต้องการของ  
ที่เหมาะสมผนวกกบัการน าบริบทและภูม ิ ท้องถิ่นสอดแทรกในรายวิชาอย่างเหมาะสม  
ปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการในการ 5.  จัดรายวชิาเพิ่มเติมที ่  
จัดการเรยีนรู ้ หลากหลายให้ผูเ้รียนเลือกเรียนตามความ  
5.ครูผู้สอนร้อยละ 90 วัดและประเมินผลที่  ถนัด ความสามารถ และความสนใจ  
มุ่งเนน้การพัฒนาการ เรียนรู้ของผูเ้รียน  1) ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของ  
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย รายวิชาเพิ่มเติมตอบสนองจุดเนน้ของ  
6.ครูผู้สอนร้อยละ90 ให้ค าแนะน า  สถานศึกษา  (10.2)  
และแก้ไขปัญหาให้แก่ผูเ้รียนทั้งด้านการ  2) การมีรายวิชาเพิ่มเติมที่มีการบูรณาการ  
เรียนและคณุภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค ข้ามกลุ่มสาระอย่างน้อย2รายวิชา  
7.ครูผู้สอนร้อยละ 95ศึกษา วิจัยและ 6. สนับสนุนให้ครูจดั  
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตน และ กระบวนการเรียนรูท้ี่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัต ิ  

รับผิดชอบ ใช้ผลในการปรับการสอน จริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง  (10.4)  
8.ผู้เรียนร้อยละ85มีคุณลักษณะอันพึง  1) ผู้เรียนได้มีโอกาสลงมือปฏิบัตใิน  
ประสงค์ของผู้เรียน ตามหลักสตูร สถานการณจ์ริงหรือใกล้เคียงสถานการณจ์ริง  
แกนกลางการศกึษาขั้นพืน้ฐาน  อย่างน้อย1ครั้งในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู ้  
9.ผู้เรียนร้อยละ85มีความสามารถในการ  2) การมีผลงานที่แสดงการให้ผูเ้รียนอธบิาย  
น าเสนอรูปแบบวิธีแก้ปญัหา วิธีคิดและการสรุปความคิดของตนเองทกุ  
10.ผู้เรียนร้อยละ85มีความสามารถในการ กลุ่มสาระ  
ใช้ภาษาหรือวิธีการอ่ืนส าหรบัการน าเสนอ  3) ผลงาน/โครงการที่ใช้การวิจยัเป็นส่วนหนึ่ง  
11.ผู้เรียนร้อยละ85มีการก าหนด  ในการเรียนรู้อย่างน้อย3กลุ่มสาระ  
เป้าหมาย คาดการณ์ตดัสินใจแกป้ัญหา 7. นิเทศภายใน ก ากับ ติดตาม  
โดยมีเหตุผลประกอบ ตรวจสอบ และน าผลไปปรับปรุงการเรียนการ  
12.ผู้เรียนร้อยละ85มีผลสัมฤทธิ์ทางการ สอนอย่างสม่ าเสมอ  (10.5)  
เรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์   1)  แผนการนิเทศที่มุ่งสง่เสริมการพัฒนาการ  
13.ผู้เรียนร้อยละ90มีผลการประเมนิ จัดการเรยีนการสอน(ระบุประเดน็จุดเนน้  
สมรรถนะส าคัญตามเปน็ไปตามเกณฑ ์ รูปแบบปฏิทินและทีมนเิทศที่ชดัเจน)  
14.ผู้เรียนร้อยละ85มีผลการประเมนิการ  2) การด าเนินการนเิทศตดิตามการใช ้  
อ่าน  คิดวิเคราะห์ และเขยีนเป็นไปตาม หลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ ์  
เกณฑ ์  3) การประเมินสรปุผลและรายงานผลการ  
15.ผู้เรียนร้อยละ82มีผลการทดสอบ  นิเทศทุกภาคเรียน  
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วัตถุประสงค์ / เปา้หมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ป)ี 
ระดับชาต(ิO- NET) มี ค่า T-Score 40.00   4) การใช้ผลการนิเทศการติดตามตรวจสอบ  
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  มาปรับปรุงการจดัการเรยีนรู้ของครูทกุกลุ่ม  
16.ผู้เรียนร้อยละ85มีผลการทดสอบ สาระ  
ความสามารถในการคดิวิเคราะห ์ 8. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ  
สังเคราะห์สร้างสรรค์ และแกป้ัญหา  มีค่า  เรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สูง  (17.1)  
 T-Score 40.00   (พิจารณาจากคะแนน    
O-NET ด้านการคิดของสทศ. หรือ 2.3  โครงการ  
หน่วยงานอ่ืน ๆ ที่ สมศ.รับรอง) 1.โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ พ.ย.59 – ก.พ.60 
17.ผู้เรียนร้อยละ85มีความคิดริเริ่ม    
สร้างสรรค์มีความคิดอย่างวิทยาศาสตร์   
และความคิดอย่างมีวิจารณญาณรวมถึงม ี   
ทักษะความสามารถในการคิดวิเคราะห์ใน   
การแก้ปัญหา 3.  ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล  
 3.1 ตรวจสอบติดตามการด าเนนิงานตามแผน ปลายภาคเรียน 
เคร่ืองมือการติดตาม/ประเมินผล 3.2 ปรับปรุง แก้ไขการด าเนินงานที่ยงัไม่  
1.แบบประเมินสมรรถนะ สมบูรณ ์  
2.แบบประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห ์ 3.3 จัดท าเครื่องมือประเมนิต่างๆ ปลายภาคเรียน 
3.แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ์ 3.4.แบบสรุปรายงานและเปรียบเทียบ สิ้นปีการศึกษา 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระและ  
 ทุกระดับชั้นในปปีัจจุบันและปีที่ผ่านมา  
 3.5 แบบประเมนิการเข้าร่วมในของโครงการ ก.พ.60 
 3.6 แบบสรุปการประเมินของโครงการ ก.พ.60 
   
 4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา  
 4.1 สรุปผลการด าเนินงานในภาพรวม มี.ค.60 
 4.2 จัดท ารายงานผลของกลุ่มสาระ เม.ย.60 
 4.3 น าผลการประเมนิมาวางแผนเพื่อ เม.ย.60 
 ปรับปรุงและพัฒนาในปกีารศึกษาต่อไป เม.ย.60 
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แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่ายหน่วยงาน 

6.2.2.7 แผนงานหน่วยงาน  พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ (สาระวิทยาศาสตร์) ฝ่าย  วิชาการ 

ล าดบั
ท่ี 

รายการ 
แผนงาน
ตาม

มาตรฐาน 

จ านวนเงิน 
ประเภท

งบประมาณ บาท ส.ต. 

1. กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 1 3,000 - ด าเนินการ 
2. กิจกรรมสื่อสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ 1 1,000 - ด าเนินการ 
3. กิจกรรมจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และสารเคมีห้อง 1 60,000 - ลงทุน 
 วิทยาศาสตร์     

4. โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ 1 50,000 - ด าเนินการ 
      

รวมประมาณการค่าใช้จา่ย 
(หน่ึงแสนหน่ึงหมื่นสี่พันบาทถ้วน) 

 
114,000 - 

 
สรุปประเภทงบประมาณ 
 ด าเนินการ 54,000 บาท    งบลงทนุ 60,000 บาท  งบพัฒนา..................บาท  
 
 
           ลงชื่อ....................................................   
                      (นายปญัญา   ปราบเสียง)  
                                 ผู้เสนองาน                                                    
 
                                                        
                                   ผู้อนุมัติ 

        ลงชื่อ......................................................... 
                     (เซอร์เรมอนด์   พิเศษศักด)์ 
                               ผู้อ านวยการ 
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แบบแสดงประมาณคา่ใช้จ่าย งาน/กิจกรรม 
7.2.2.7.1  งาน/กิจกรรม   วันวิทยาศาสตร์ 
แผนงานตามมาตรฐานท่ี 1   2   3   4   5  
แผนงานหน่วยงาน  งานพัฒนากระบวนการเรียนการสอน ฝ่าย วิชาการ 

รายการ 
งบประมาณ 
ปี 2559 

ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

รายรับ     
- จากสถานศึกษา 3,000 3,200 3,400 3,600 
-อ่ืน ๆ     

รวม 3,000 3,200 3,400 3,600 
รายจ่าย     
ค่าวัสด ุ     
-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    พิเศษศกัดิ)์ 
                                    ผู้อ านวยการ 
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แบบแสดงประมาณคา่ใช้จ่าย งาน/กิจกรรม 
7.2.2.7.2  งาน/กิจกรรม   สื่อสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ 
แผนงานตามมาตรฐานท่ี 1   2   3   4   5  
แผนงานหน่วยงาน  ฝ่าย วิชาการ 

รายการ 
งบประมาณ 
ปี 2559 

ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

รายรับ     
- จากสถานศึกษา 1,000 1,300 1,600 1,900 
-อ่ืน ๆ     

รวม 1,000 1,300 1,600 1,900 
รายจ่าย     
ค่าวัสด ุ     
-แผ่น  ซีด ี 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....................................................   
                       (นางสาวเพลนิทิพย์   วชิรภูชัย)                                    
                                 ผู้เสนองาน                                                      
 
                                                       ผู้อนุมัติ 

                ลงชื่อ......................................................... 
                            (เซอร์เรมอนด์   พิเศษศกัดิ)์ 
                                        ผู้อ านวยการ 
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แบบแสดงประมาณคา่ใช้จ่าย งาน/กิจกรรม 

7.2.2.7.3  งาน/กิจกรรม   จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์และสารเคมีห้องวิทยาศาสตร์ 
แผนงานตามมาตรฐานท่ี 1   2   3   4   5  
แผนงานหน่วยงาน  พัฒนาการเรียนการสอน    ฝ่าย วิชาการ 

รายการ 
งบประมาณ 
ปี 2559 

ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

รายรับ     
      1.  จากสถานศึกษา 60,000 67,000 70,000 73,000 
อ่ืน ๆ     

รวม 60,000 67,000 70,000 73,000 
 รายจ่าย      
ค่าวัสด ุ     
-สารเคม ี 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......................................................... 
                             (เซอรเ์รมอนด์   พิเศษศักดิ)์ 
                                        ผู้อ านวยการ 
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แผนงานตามโครงสร้าง  ฝ่ายวิชาการ 
แผนงานตามงบประมาณ  แผนงานด้านคุณภาพผู้เรียน     

 แผนงานด้านการจดัการศึกษา  
               แผนงานด้านสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
               แผนงานด้านอัตลักษณ์(จติตาภบิาล) 

 แผนงานด้านมาตรการส่งเสริม 
ชื่อโครงการ/งาน  ค่ายวิทยาศาสตร์ 
ลักษณะโครงการ      ประจ า   ต่อเน่ือง   ใหม่  
หน่วยงาน                      ฝ่ายวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ   นางอรวรรณ  เพ่งพิศ 
ตอบสนอง                         พันธกิจท่ี          ยุทธศาสตร์ท่ี         กลยุทธ์ท่ี 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษา EDBA มาตรฐานท่ี -  ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ ทางตรง  -  ทางอ้อม -   
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษาโรงเรียน มาตรฐานท่ี  17  ตัวบ่งชี้  17.3 , 17.4  เกณฑ์ท่ี – 
1.หลักการและเหตุผล 

จากแผนยทุธศาสตร์โรงเรียนซางตาครู้สศกึษาปี 2557 – 2561     ก าหนดไว้ว่าโรงเรียน 
ซางตาครู้สศึกษามีการบริหารจัดการศกึษาสู่มาตรฐานสากลตามหลักธรรมาภิบาล  โดดเด่นคุณธรรม 
จริยธรรม ฉลาดล้ าสุขภาวะ      มีทักษะชีวิตบนพืน้ฐานเศรษฐกิจพอเพียง    เพื่อตอบปัญหาและพัฒนา
ชีวิตความเปน็อยู่สู่มาตรฐานสากล   จะต้องเรยีนรูท้างวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีพร้อมทั้งสง่เสริมและปลูกฝัง
ให้เยาวชนของชาติได้เรยีนรู้ร่วมกนัเปน็กลุ่มแลกเปลีย่นความคิดเหน็เพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน     ส่งเสริม
ให้นกัเรียนได้ฝึกทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ตระหนกัถึงความส าคญัของวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน ดังนัน้ทางกลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตรจ์ึงได้จัดท าโครงการค่าย
วิทยาศาสตร์ขึ้นเพื่อผู้เรียนมีความคิดรเิริ่ม สร้างสรรค์ (Creative Thinking)มีความคิดอย่างวิทยาศาสตร์ 
(Scientific  Thinking)และมีความคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking)รวมถึงมีทกัษะ
ความสามารถในการคดิวิเคราะห(์Analytical Thinking)ในการแก้ปญัหา  มีทกัษะความสามารถใน
การศึกษาเรยีนรู้ด้วยตนเอง (Independent Study)และมคีวามสามารถในผลิตผลงานด้านต่างๆ ด้วย
ตนเองอย่างมีคณุภาพ 
2.วัตถุประสงค์  

1.ผู้เรียนมีความคิดรเิริ่ม สร้างสรรค์ (Creative Thinking)มีความคิดอย่างวิทยาศาสตร์ (Scientific   
Thinking)และมีความคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking)รวมถึงมีทกัษะความสามารถใน 
การคิดวิเคราะห(์Analytical Thinking)ในการแก้ปญัหา(17.3) 

2.ผู้เรียนมีทกัษะความสามารถในการศกึษาเรยีนรู้ด้วยตนเอง (Independent Study)และมี           
 ความสามารถในผลิตผลงานด้านต่างๆ ด้วยตนเองอย่างมีคุณภาพ(17.4) 
3.เป้าหมาย 
     3.1 เชิงปริมาณ   

ผู้เรียนระดบัชัน้ประถมศึกษาปทีี่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3   จ านวน 1,070 คน 
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     3.2 เชิงคุณภาพ  
1.ผู้เรียนมีความคิดรเิริ่ม สร้างสรรค์ (Creative Thinking)มีความคิดอย่างวิทยาศาสตร์    

   (Scientific  Thinking)และมีความคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking)รวมถึงม ี
   ทักษะความสามารถในการคิดวเิคราะห(์Analytical Thinking)ในการแก้ปญัหาอย่างม ี
   ประสิทธิภาพ 

2.ผู้เรียนมีทกัษะความสามารถในการศกึษาเรยีนรู้ด้วยตนเอง (Independent Study)และมี           
  ความสามารถในผลิตผลงานด้านต่างๆ ด้วยตนเองอย่างมีคุณภาพ 
     3.3 ตัวชี้วัดความส าเร็จ   

1. ผู้เรียนร้อยละ 85 มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ (Creative Thinking)มีความคิดอย่างวิทยาศาสตร์   
(Scientific  Thinking)และมีความคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking)รวมถึงมีทกัษะ
ความสามารถในการคดิวิเคราะห(์Analytical Thinking)ในการแก้ปญัหา  

2. ผู้เรียนร้อยละ 85  มีทักษะความสามารถในการศกึษาเรียนรู้ด้วยตนเอง (Independent Study)
และมีความสามารถในผลิตผลงานด้านต่างๆ ด้วยตนเอง 
4. ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ   
1.ประชุมและวางแผนการด าเนินงานตาม พ.ย.  59 นางอรวรรณ  เพ่งพิศ 
โครงการ   
2.แต่งตั้งคณะกรรมการ พ.ย. 59 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู ้
3.ติดต่อสถานที ่ พ.ย.  59 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู ้
ขั้นด าเนนิการ   
1.ประชาสัมพันธ์ให้นกัเรียนทราบ ธ.ค.  59 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู ้
2.รับสมัครนักเรยีน ธ.ค.  59 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู ้
3.ด าเนินงานตามกิจกรรม ม.ค.  60 นางอรวรรณ  เพ่งพิศ 
ขั้นติดตามและประเมินผล   

1.ติดตามผลการเข้าร่วมกิจกรรม ก.พ.  60 นางอรวรรณ  เพ่งพิศ 

5. สถานท่ีด าเนินงาน โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 
6. ระยะเวลาในการด าเนินงาน พฤศจกิายน  2559  –  กุมภาพันธ์ 2560 
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7. งบประมาณ   

8. เคร่ืองมือการติดตามและประเมินผล 
1. แบบประเมินการเข้าร่วมโครงการ 

              2. รายงานสรุปผลการด าเนนิงานตามโครงการ 
9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1.ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากการเข้าร่วมกิจกรรมกอ่ให้เกดิความคิดสร้างสรรค์ (Creative 
Thinking)ความคิดอย่างวิทยาศาสตร์กับผูเ้รียน    
10. ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข 
…………………………………...…………………………………….…………………………...…………
……………………..............................................................................................................................  
 
     ผู้เสนอโครงการ                                                             ผู้พิจารณาโครงการ 
                          
       ลงชื่อ......................................................           ลงชื่อ..................................................                  
                           (นางอรวรรณ  เพ่งพิศ)                                                    (นางบุษรา  ผุดผ่อง) 
                      ผู้รับผิดชอบ                                                        
      ผู้อนุมัติโครงการ 
 
                                                      ลงชื่อ ....................................................... 
                                                                     (เซอร์เรมอนด์   พิเศษศกัดิ์) 
 

รายการ 
งบประมาณ 

2559 
ประมาณการงบประมาณ 

2560 2561 2562 
รายรับ     
- จากโรงเรยีน 10,000 10,500 11,030 11,590 
- จากผูเ้รียน 40,000 42,000 44,070 46,270 
รวม 50,000 52,500 55,100 57,860 
รายจ่าย     
ค่ากิจกรรม 10,000 10,500 11,000 11,550 
ค่าพาหนะ 30,000 31,500 33,100 34,760 
ค่าค่าย 10,000 10,500 11,000 11,550 

รวม 50,000 52,500 55,100 57,860 



200 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปี 2559                                                                                               โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 
 

ล าดบัท่ี 2.8 แผนงานหน่วยงาน  งานพัฒนากระบวนการจดัการเรียนรู้ 
กลุม่สาระสังคมศกึษาศาสนาและวัฒนธรรม 

แผนงานตามโครงสร้าง  ฝ่ายวิชาการ 
แผนงานตามมาตรฐาน   แผนงานด้านคุณภาพผู้เรียน   

 แผนงานด้านการจดัการศึกษา  
 แผนงานด้านสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  

     แผนงานด้านอัตลักษณ์(จติตาภบิาล) 
 แผนงานด้านมาตรการส่งเสริม 

ผู้รับผิดชอบ   นางเรณู     ไตรวิทยากร 
ตอบสนอง                         พันธกิจท่ี          ยุทธศาสตร์ท่ี         กลยุทธ์ท่ี 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษา EDBA มาตรฐานท่ี  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 หลกั  5.4.4 ,5.4.9   ร่วม – 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษาโรงเรียน มาตรฐานท่ี  17  ตัวบ่งชี้ท่ี,17.5     ร่วม 17.1   

วัตถุประสงค์/เปา้หมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ป)ี 

วัตถุประสงค์ 1.ขั้นวางแผน   
1.เพื่อก าหนดเป้าหมายคุณภาพผูเ้รียนทั้งด้าน  1.1ประชุมวางแผนชี้แจงภาระงาน และ ก.ค. 59 
ความรู้ ทักษะกระบวนการ วัดและประเมินผล  กิจกรรมของโครงการในแต่ละกิจกรรม  
สมรรถนะการอ่านคิดวเิคราะห์ และคณุลักษณะที ่    
พึงประสงค ์ 2. ขั้นด าเนินการ (ภาระงานประจ า/ภาระ  
2.เพื่อวิเคราะห์ผู้เรยีนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูล งานร่วม/โครงการ)  
ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนา 2.1 ภาระงานประจ า    
ศักยภาพของผู้เรียน  1. วิเคราะหห์ลักสูตรในกลุม่สาระ ภาคเรียนที่ 1,2 
3.เพื่อออกแบบและจัดการเรียนรูท้ี่ตอบสนอง 2ศึกษาโครงสร้างของกลุ่มสาระของ ภาคเรียนที่ 1,2 
ความแตกต่างระหว่างบคุคลและพัฒนาการทาง สถานศึกษา  
สติปัญญา 3ศึกษามาตรฐานตัวชี้วัดรายชั้น/ปีของ ตลอดปีการศึกษา 
4.เพื่อใช้สื่อและเทคโนโลยทีี่เหมาะสมผนวกกับ กลุ่มสาระ  
การน าบริบทและภูมิปญัญาของท้องถิ่นมาบูรณา 4จัดท าแผนการสอนรายภาค/ปี ตลอดปีการศึกษา 
การในการจัดการเรียนรู ้ 5.จัดท าข้อสอบกลางภาค/ปลายภาค ตลอดปีการศึกษา 
5.เพื่อวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการ  6.ท าการนิเทศการสอน จบปีการศกึษา 
เรียนรู้ของผูเ้รียนด้วยวิธีการทีห่ลากหลาย 7.ท าการวิจัยผู้เรยีนเป็นรายบุคคล ตลอดปีการศึกษา 
6.เพื่อให้ค าแนะน า ค าปรึกษา และแก้ไขปัญหา 8.ท าสื่อการเรียนการสอนที่ใช้กับผูเ้รียน ตลอดปีการศึกษา 
ให้แก่ผูเ้รียนทั้งด้านการเรียนและคณุภาพชีวิต 9.ประชุมกลุ่มสาระ ตลอดปีการศึกษา 
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วัตถุประสงค์/เปา้หมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ป)ี 
ด้วยความเสมอภาค 10 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้าน ตลอดปีการศึกษา 
7.เพื่อศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรยีนรูใ้น สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
วิชาที่ตนรบัผิดชอบ และใช้ผลในการปรบัการสอน  - กิจกรรมมารยาทไทย ตลอดปีการศึกษา 
8.เพื่อให้ผู้เรยีนมีคณุลักษณะอันพึงประสงค์ของ  - กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนาและ ก.ค.59 
ผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน วัฒนธรรมประเพณ ี  
พื้นฐาน รักความเปน็ไทย(2.1.3ข้อ1)  -กิจกรรมเศรษฐศาสตรก์ับชีวิตประจ าวัน ตลอดปีการศึกษา 
9.เพื่อให้ผู้เรยีนยอมรับความคิดและวัฒนธรรม 2.โครงการซางตาครู้สศึกษาเปิดโลกการ ตลอดปีการศึกษา 
ที่แตกต่าง(2.3) เรียนสู่ประชาคมอาเซียน  
10.เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ร่วมกันเปน็กลุ่มแลก   -กิจกรรมมัคคุเทศกน์้อย ตลอดปีการศึกษา 
เปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรยีนรู้ระหว่างกัน(3.3) 2.2  ภาระงาน  
11.เพื่อให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละ 1. มีคุณลักษณะที่พึงประสงค ์  
กลุ่มสาระเปน็ไปตามเกณฑ(์5.1) ตามหลักสูตร ( 2.1)  
12.เพื่อให้ผู้เรียนมีผลการประเมินสมรรถนะส าคญั คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรยีน  
ตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ(์5.2) ตามหลักสูตรแกนกลางการศกึษาขั้นพืน้  
13.เพื่อให้ผลการประเมินการอ่าน  คิดวเิคราะห์  ฐานครบทั้ง 8  ( เกณฑ์  2.1.3)  
และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์ ( 5.3)   1.รักชาต ิศาสน ์กษัตรยิ ์  
14.เพื่อให้ผู้เรียนมีผลการทดสอบระดับชาต ิ 2. ยอมรับความคิดและ  
 (O-NET) มีค่า T- Score 40.00ในกลุ่มสาระการ วัฒนธรรมที่แตกต่าง  
เรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม(5.3.4) 1. การแสดงความคิดเหน็อย่างสุภาพและ  
15.เพื่อให้ผู้เรียน  มีผลการทดสอบความสามารถ และรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนด้วย  
ในการคิดวเิคราะห์ สังเคราะห์ สร้างสรรค์ (5.4.9 )   ความเข้าใจ  
16.เพื่อให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่มี จิตสาธารณะมีส านึกใน 2. การแสดงมารยาทที่เหมาะสม  
การบริการสังคม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและมี ตามวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกัน  
จิตส านึกในการส่งเสริมพทิักษ์และปกป้อง 3.การเห็นคณุค่าของวัฒนธรรมที่แตกต่าง  
สิ่งแวดล้อมตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับ กัน  
วิถีชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรม(17.5)  4. การปรับตัวและร่วมกจิกรรมตามบรบิท  
 ทางวัฒนธรรมและสังคม  
 3.  เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม  
เปา้หมายเชิงปริมาณ แลกเปลี่ยนเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกนั (3.3)  
1.ผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 –    1. การมีส่วนร่วมในการเรียนรู้และ  
มัธยมศึกษาปีที่ 3   จ านวน 1,070   คน ความส าเร็จของกลุ่ม  
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วัตถุประสงค์/เปา้หมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ป)ี 
เปา้หมายเชิงคุณภาพ  2. การแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นและ  
1.ก าหนดเป้าหมายคณุภาพผู้เรียนทั้งด้าน  วิธีการเรียนรูใ้นกลุม่  
ความรู้ ทักษะกระบวนการ วัดและประเมินผล   3. ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ภายในกลุ่ม  
สมรรถนะการอ่านคิดวเิคราะห์ และคณุลักษณะที ่ 4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนแต ่  
พึงประสงค ์ ละกลุ่มสาระเปน็ไปตามเกณฑ์ (5.1)      
2.วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบคุคล และใช้ข้อมูล  1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนของผู้เรยีนระดบั  
ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนา โรงเรียนทั้ง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ใน  
ศักยภาพของผู้เรียน  ทุกระดับชั้น  
3.ออกแบบและจัดการเรยีนรู้ทีต่อบสนอง 5.  ผลการประเมินสมรรถนะ  
ความแตกต่างระหว่างบคุคลและพัฒนาการทาง ส าคัญตามหลักสตูรเปน็ไปตามเกณฑ ์(5.2)  
สติปัญญา  1. ความสามารถในการสื่อสาร  
4.ใช้สื่อและเทคโนโลยีทีเ่หมาะสมผนวกกบั   2. ความสามารถในการคดิ  
การน าบริบทและภูมิปญัญาของท้องถิ่นมาบูรณา   3. ความสามารถในการแก้ปัญหา  
การในการจัดการเรียนรู ้   4. ความสามารถในการใชท้ักษะชีวิต  
5.วัดและประเมินผลที่มุง่เน้นการพัฒนาการ    5. ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลย ี  
เรียนรู้ของผูเ้รียนด้วยวิธีการทีห่ลากหลาย 6.   ผลการประเมนิการอ่าน  คิดวิเคราะห ์  
6.ให้ค าแนะน า ค าปรกึษา และแก้ไขปัญหา  และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์ (5.3)  
ให้แก่ผูเ้รียนทั้งด้านการเรียนและคณุภาพชีวิต    1. ความสามารถในการอ่านของผูเ้รียน  
ด้วยความเสมอภาค ในแต่ละระดบัชัน้  
7.ศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ใน    2. ความสามารถในการคดิวิเคราะห ์  
วิชาที่ตนรบัผิดชอบ และใช้ผลในการปรบัการสอน ของผู้เรียนในแต่ละระดบัชัน้  
8.ผู้เรียนมีคณุลักษณะอันพึงประสงค์ของ     3. ความสามารถในการเขียนของผูเ้รียน  
ผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน ในแต่ละระดบัชัน้  
พื้นฐาน รักความเปน็ไทย 7.  ผลการทดสอบระดับชาต ิ  
9.ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง เป็นไปตามเกณฑ์  (5.4)  
10.ผู้เรียนได้เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มแลก     1. ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป.6 ม.3  ม.6 มี  
เปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรยีนรู้ระหว่างกัน  ผลการทดสอบระดับชาติ (เกณฑ์ 5.4.4  )  
11.ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิท์างการเรียนแต่ละ (O-NET) มีค่า T-Score ๔๐.๐๐  
กลุ่มสาระเปน็ไปตามเกณฑ ์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา  
12.ผู้เรียนมีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญ และวัฒนธรรม  
ตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ ์  2.   ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป.6  



203 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปี 2559                                                                                               โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 
 

วัตถุประสงค์/เปา้หมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ป)ี 
13.การประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์ และ ม.3  ม.6  มีผลการทดสอบความสามารถ  
เขียนเป็นไปตามเกณฑ์  ในการคิดวเิคราะห์ สังเคราะห์ สร้างสรรค ์  
14.ผู้เรียนมีผลการทดสอบระดับชาต ิ และแก้ปัญหา  มีค่า T-Score 4๐.๐๐    
 (O-NET) มีค่า T- Score 40.00ในกลุ่มสาระการ (พิจารณาจากคะแนน O-NET ด้านการคิด  
เรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ของ สทศ.หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่ สมศ.  
15.ผู้เรียน  มีผลการทดสอบความสามารถ รับรอง)  (เกณฑ์ 5.4.9   )  
ในการคิดวเิคราะห์ สังเคราะห์ สร้างสรรค์  8. ผู้เรียนเปน็ผู้ที่มี   
16.ผู้เรียนเปน็ผู้ที่มี จิตสาธารณะมีส านกึในการ จิตสาธารณะมีส านกึในการบริการสังคม   
บริการสังคม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและมี มีความรับผิดชอบต่อสังคม และมจีิตส านกึ   
จิตส านึกในการส่งเสริมพทิักษ์และปกป้อง ในการส่งเสริม พิทักษ์ และปกป้อง   
สิ่งแวดล้อมตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับ สิ่งแวดล้อม ตลอดจน มีความรู้ความเข้าใจ  
วิถีชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรม เกี่ยวกบัวิถีชีวิต ศิลปะวัฒนธรรม  
 2.3 ภาระงานร่วม (ใบงานที่ 5) (17.5)  
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 1.  ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วม  
1.ครูผผู้สอนร้อยละ 90 มีการก าหนดเป้าหมาย  อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม (2.4)  
คุณภาพ ผู้เรียนทั้งด้าน ความรู้ ทักษะกระบวนการ     1.การร่วมอนุรักษ ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม  
วัดและ ประเมินผลสมรรถนะการอ่านคดิวิเคราะห์  ให้ยั่งยืนเข้าร่วมกิจกรรม โครงการอนุรักษ ์  
และคุณลักษณะที่พงึประสงค ์ และพัฒนาสิ่งแวดล้อมและบ ารุงรักษา  
2.ครูผผู้สอนร้อยละ 90 วิเคราะห์ผู้เรียนเป็น สาธารณสมบัติด้วยความเต็มใจ เป็น  
รายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวางแผนการจดัการ แบบอย่างที่ด ีสาธารณชนให้การยอมรับ  
เรียนรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน  และแนะน า ชักชวนเพื่อนร่วมรณรงค ์หรือ  
3.ครูผผู้สอนร้อยละ 90 ออกแบบและจัดการเรียนรู ้ ท ากิจกรรมการพัฒนาส่ิงแวดล้อม  
ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและ 2. หลักสูตรสถานศึกษา  
พัฒนาการทางสตปิัญญา เหมาะสมและสอดคล้องกบัท้องถิน่ (10.1)  
4.ครูผผู้สอนร้อยละ 85ใช้สื่อและเทคโนโลยทีี ่ 1. คณะกรรมการจัดท าหลักสตูร  
เหมาะสมผนวกกับการน าบริบทและภูมิปัญญา สถานศึกษาประกอบด้วยผูม้ีส่วนเกี่ยวข้อง  
ของท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู ้ ทุกฝ่าย(คณะคร ูผู้บริหาร กรรมการ   
5.ครูผผู้สอนร้อยละ 90 วัดและประเมินผลที่มุ่งเน้น  สถานศึกษา ผู้แทนชุมชน/ผู้ทรงคณุวุฒ)ิ   
การพัฒนาการ เรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธกีารที ่ และหลักสูตรผ่านความเหน็ชอบจาก  
หลากหลาย คณะกรรมการสถานศึกษา  
6.ครูผผู้สอนร้อยละ 90 ให้ค าแนะน า ค าปรึกษา 2. โครงสร้างหลักสูตรสถานศกึษาม ี  
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และแก้ไขปัญหาให้แก่ผูเ้รียนทั้งด้านการเรียนและ 
คุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค องค์ประกอบครบถ้วนและสอดคล้อง  
7.ครูผผู้สอนร้อยละ 95ศึกษา วิจัยและพัฒนาการ หลักสูตรแกนกลางฯ ตอบสนองเป้าหมาย   
จัดการเรยีนรูใ้นวิชาที่ตนรับผดิชอบ และ วิสัยทัศนห์รือจุดเน้นของสถานศึกษา และม ี  
ใช้ผลในการปรับการสอน การก าหนดเวลาเรยีนเหมาะสมกบัระดับชั้น  
8.ผู้เรียนร้อยละ85มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ 3. รายวิชาพื้นฐานและรายวชิาเพิ่มเติมที่จัด  
ผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน ไว้ในหลักสูตรมีการจัดล าดบัเนื้อหาสาระ   
พื้นฐาน รักความเปน็ไทย ความยากง่าย ความซับซ้อนและม ี  
9.ผู้เรียนร้อยละ85ยอมรับความคิดและวัฒนธรรม การบูรณาการสภาพปัญหาและความ  
ที่แตกต่าง ต้องการของท้องถิ่นสอดแทรกในรายวิชา  
10.ผู้เรียนร้อยละ85ได้เรียนรู้ร่วมกนัเปน็กลุ่มแลก  อย่างเหมาะสม  
เปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรยีนรู้ระหว่างกัน 4. การติดตามการใชห้ลักสูตรทุกกลุ่มสาระ  
11.ผู้เรียนร้อยละ85มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต ่ การเรียนรู้และสรปุผลทุกภาคเรียน  
ละกลุ่มสาระเปน็ไปตามเกณฑ ์ 5. การทบทวนหลกัสูตรสถานศึกษาทุกป ี  
12.ผู้เรียนร้อยละ85มีผลการประเมนิสมรรถนะ การศึกษาโดยใช้สรุปผลการติดตามการใช ้  
ส าคัญตามหลักสตูรเปน็ไปตามเกณฑ ์ หลักสูตร ผลการวิจัยชัน้เรียนของครูหรือ  
13.ผู้เรียนร้อยละ85การประเมินการอ่าน  คิด ผลงานวิจัยอื่น ๆ ที่เกีย่วข้อง  
วิเคราะห์ และเขยีนเป็นไปตามเกณฑ์  3.   จัดรายวิชาเพิ่มเติมทีห่ลากหลายให ้  
14.ผู้เรียนร้อยละ82มีผลการทดสอบระดับชาต ิ ผู้เรียนเลือกเรยีนตามความถนัด   
 (O-NET) มีค่า T- Score 40.00ในกลุ่มสาระการ ความสามารถ และความสนใจ (10.2)  
เรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม   1. การมีรายวิชาเพิม่เติมหลากหลาย  
15.ผู้เรียนร้อยละ85มีผลการทดสอบความสามารถ เพียงพอให้ผู้เรยีนมีโอกาสเลือกเรียนตาม  
ในการคิดวเิคราะห์ สังเคราะห์ สร้างสรรค์  ความถนัดและความสนใจ  
16.ผู้เรียนร้อยละ85ผู้เรียนเป็นผูท้ี่มี จติสาธารณะม ี    2. รายวิชาเพิ่มเติมมเีนื้อหา/สาระการ  
ส านึกในการบริการสังคม มคีวามรับผิดชอบต่อ เรียนรูเ้หมาะสมตามโครงสร้างที่จดัให ้  
สังคมและมีจิตส านึกในการส่งเสริมพิทักษ์และ ผู้เรียนเรียน  
ปกป้องสิ่งแวดล้อมตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจ 3. ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนรายวิชา  
เกี่ยวกบัวิถีชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรม เพิ่มเตมิได้ตามความต้องการ  
     4. ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของ  
 รายวิชาเพิ่มเติมตอบสนองจุดเนน้ของ  
 สถานศึกษา  
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    5. การมีรายวิชาเพิ่มเติมที่มีการบูรณา-  
 การข้ามกลุ่มสาระอย่างน้อย 2 รายวิชา  
 4.  สนับสนุนให้ครูจดักระบวน  
 การเรียนรูท้ี่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัตจิริงจน  
 จนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง  (10.4)  
    1. ผู้เรียนได้มีโอกาสลงมือปฏิบัตใิน  
 สถานการณจ์ริงหรือใกล้เคียงสถานการณ ์  
 จริงอย่างน้อย 1 ครั้ง ในทุกกลุ่มสาระการ  
 เรียนรู ้  
   2. การมีผลงานที่แสดงการให้ผู้เรียน  
 อธิบายวิธีคิดและการสรุปความคิดของ  
 ตนเองทกุกลุ่มทุกกลุ่มสาระ  
   3. ผลงาน/โครงการทีใ่ช้การวิจัยเป็นส่วน  
 หนึ่งในการเรียนรู้อย่างน้อย 3  กลุ่มสาระ  
 5.   นิเทศภายใน ก ากับ   
 ติดตามตรวจสอบ และน าผลไปปรบัปรุง  
 การเรียนการสอนอย่างสม่ าเสมอ (10.5)  
  1. แผนการนเิทศที่มุ่งส่งเสริมการ  
 พัฒนาการจัดการเรียนการสอน(ระบุ   
 ประเด็นจุดเนน้ รูปแบบ ปฏิทินและทีม  
 นิเทศทีช่ัดเจน)  
    2. การด าเนนิการนเิทศติดตามการใช ้  
 หลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ ์  
     3. การประเมินสรปุผลและรายงานผล  
 การนิเทศทุกภาคเรียน  
   4. การใช้ผลการนิเทศ การติดตาม  
 ตรวจสอบมาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ของ  
 ครูทุกกลุ่มสาระ  
 6.  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิท์างการเรียน  
 ทุกกลุ่มสาระ การเรียนรู้สูง (17.1)  
 2.4 โครงการ   
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                   -  
เคร่ืองมือการติดตาม/ประเมินผล 2.5 โครงการตามแผนพัฒนาฯ  
1.แบบบันทึกการส่งงานของแต่ละงาน   1. โครงการซางตาครู้สศกึษาเปิดโลก  
2.แบบสอบถามในแต่ละกิจกรรมของโครงการ การเรียนสูป่ระชาคมอาเซียน  
 3. ขั้นตรวจสอบ/ตดิตาม/ประเมนิผล  
 3.1 แบบบันทึกการส่งงานของแต่ละงาน สิ้นปีการศึกษา 
 3.2 แบบประเมินการเข้าร่วมในแต่ละ สิ้นปีการศึกษา 
 กิจกรรมของโครงการ  
 3.3 แบบสรุปการประเมินของโครงการ สิ้นปีการศึกษา 
   
 4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา  
 4.1 รายงานผลการส่งงานของกลุ่มสาระฯ มี.ค. 60 
 4.2รายงานสรุปผลการด าเนนิงานตาม  
 โครงการ  
 4.3 น าผลการประเมินมาปรับปรุงและ  
 พัฒนาในปีการศึกษาต่อไป  
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แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่าย 
6.2.2.8  แผนงานหน่วยงาน งานพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้    
กลุม่สาระสังคมศกึษาศาสนาและวัฒนธรรม  ฝ่าย วชิาการ 

ล าดบั
ท่ี 

รายการ 
แผนงานตาม
มาตรฐาน 

จ านวนเงิน 
ประเภทงบ 

บาท ส.ต. 
1. กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนาและ 1 29,000 - ด าเนินการ 
 วัฒนธรรมประเพณ ี     
 -กิจกรรมแห่เทียนพรรษา     
 -กิจกรรมวันลอยกระทง     
 -กิจกรรมวันวันสงกรานต ์     
2. กิจกรรมประกวดมารยาทไทย 1 4,000 - ด าเนินการ 
3. โครงการซางตาครู้สศกึษาเปิดโลกการเรียนสู ่ 1 30,000 - ด าเนินการ 
 ประชาคมอาเซียน     
     -กิจกรรมASEAN  RALLY DAY     
     -กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ     
     -กิจกรรมมัคคุเทศก์น้อย     

รวมประมาณการค่าใช้จา่ย 
(   หกหมื่นสามพันบาทถ้วน    ) 

 
63,000 -  

สรุปประเภทงบประมาณ  
  ด าเนนิการ  63,000   บาท      งบลงทุน   -   บาท         งบพัฒนา   -   บาท 
 
  ลงชื่อ......................................................      
               ( นางเรณู   ไตรวิทยากร )                                           
                           ผู้เสนองาน                  
                         
                                  ผู้อนุมัต ิ
      ลงชื่อ ...................................................... 
                (เซอรเ์รมอนด์          พิเศษศักดิ์ ) 
                                                                ผู้อ านวยการ 
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แบบแสดงประมาณคา่ใช้จ่ายงาน/กจิกรรม 
7.2.2.8.1 งาน/กิจกรรม แห่เทียนพรรษา  
แผนงานตามมาตรฐาน  ท่ี 1 2345 
แผนงานหน่วยงาน  งานพัฒนากระบวนการจดัการเรียนรู้   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนา    ฝ่าย วิชาการ 

รายการ 
งบประมาณ 

2559 
ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

รายรับ     
- จากสถานศึกษา 22,000 24,000 26,000 28,000 

                                   รวม 22,000 24,000 26,000 28,000 
รายจ่าย     
ค่าวัสด ุ     

  -ดอกไม้ ลวด  โอเอซิส เข็ม ด้าย 10,000 10,900 12,800 13,700 
ค่าใช้สอย     
ค่าตอบแทน     
 -ถวายปจัจัย 11,000 11,000 12,000 13,000 
ค่าพาหนะ     
 -ค่ารถ 1,000 1,100 1,200 1,300 
     

                                  รวม 22,000 24,000 26,000 28,000 
 
ลงชื่อ......................................................   
               (นางเรณู   ไตรวิทยากร )                                    
                         ผู้เสนองาน          
         
                                     ผูอ้นุมัติ 
                                       ลงชื่อ ............................................................ 
                                                 ( เซอร์เรมอนด์          พิเศษศกัดิ์ ) 
                                                                       ผู้อ านวยการ 
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แบบแสดงประมาณคา่ใช้จ่ายงาน/กจิกรรม 
7.2.2.8.2  งาน/กิจกรรม วันลอยกระทง 
แผนงานตามมาตรฐาน  ท่ี 1 2345 
แผนงานหน่วยงาน  งานพัฒนากระบวนการจดัการเรียนรู้   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนา    ฝ่ายวิชาการ 

รายการ 
งบประมาณ 

2559 
ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

รายรับ     
- จากสถานศึกษา 5,000 5,500 6,000 6,500 

รวม 5,000 5,500 6,000 6,500 
รายจ่าย     
ค่าวัสด ุ     

อุปกรณ์ตกแตง่สถานที่/เวท ี 2,000 2,200 2,400 2,600 
ค่าใช้สอย     
 ค่ากระทง 500 550 600 650 
ค่าใบประกาศ 500 550 600 650 
ค่าโล ่ 2,000 2,200 2,400 2,600 

รวม 5,000 5,500 6,000 6,500 
                        
     ลงชื่อ......................................................          
                   (นายวัลลภ  แร่จั่น    )  
                              ผู้เสนองาน     
 
                                     ผูอ้นุมัติ 
                                        ลงชื่อ ............................................................  
                                                      ( เซอร์เรมอนด์          พิเศษศกัดิ์ ) 
                                                                     ผู้อ านวยการ 
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แบบแสดงประมาณคา่ใช้จ่ายงาน/กจิกรรม 
7.2.2.8.3 งาน/กิจกรรม  วันสงกรานต ์
แผนงานตามมาตรฐาน  ท่ี 1 2345 
แผนงานหน่วยงาน  งานพัฒนากระบวนการจดัการเรียนรู้   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนา     ฝ่ายวิชาการ 

รายการ 
งบประมาณ 

2559 
ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

รายรับ     
- จากสถานศึกษา 2,000 2,200 2,400 2,600 

รวม 2,000 2,200 2,400 2,600 
รายจ่าย     
ค่าวัสด ุ     

อุปกรณ์ตกแตง่สถานที่/เวท ี 1,000 1,100 1,200 1,300 
ค่าใช้สอย     
 ค่าดอกไม้ 500 550 600 650 
 ค่าน้ าหอม 500 550 600 650 

รวม 2,000 2,200 2,400 2,600 
 
     ลงชื่อ......................................................          
                   (นางสาวกรกช  กจิบ ารุง )                                               
                              ผู้เสนองาน                     
   
   ผูอ้นุมัติ 
                            ลงชื่อ .................. .......................................... 
                                    ( เซอร์เรมอนด์          พิเศษศกัดิ์ ) 
                                                                     ผู้อ านวยการ 
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แบบแสดงประมาณคา่ใช้จ่ายงาน/กจิกรรม 
7.2.2.8.4 งาน/กิจกรรม      ประกวดมารยาทไทย     
แผนงานตามมาตรฐาน  ท่ี 1 2345 
แผนงานหน่วยงาน  งานพัฒนากระบวนการจดัการเรียนรู้  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนา    ฝ่ายวิชาการ 

รายการ 
งบประมาณ 

2559 
ประมาณการงบประมาณ 
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 
ค่าวัสด ุ     
  - กระดาษ 1,000 1,100 1,200 1,300 
  -ใบเกียรตบิัตร 1,000 1,100 1,200 1,300 
ค่าใช้สอย     
 -  ตกแต่งสถานที ่ 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                       
   
   ผูอ้นุมัติ 
                       ลงชื่อ ...................................................... 
                              ( เซอร์เรมอนด์      พิเศษศักดิ์ ) 
                                                                     ผู้อ านวยการ 
 
 
 
แผนงานตามโครงสร้าง           ฝ่ายวิชาการ 
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แผนงานตามมาตรฐาน          แผนงานด้านคุณภาพผู้เรียน 
 แผนงานด้านการจดัการศึกษา  

                                         แผนงานด้านสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
            แผนงานด้านอัตลักษณ์(จติตาภิบาล) 

แผนงานด้านมาตรการส่งเสริม  
ชื่อโครงการ          ซางตาครู้สศึกษาเปดิโลกการเรียนสูป่ระชาคมอาเซียน    
ลักษณะโครงการ           ประจ า    ต่อเน่ือง   ใหม่  
หน่วยงาน                         งานพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ 
ผู้รับผิดชอบ           นางบุษรา    ผุดผ่อง 
ตอบสนอง                         พันธกิจท่ี  3    ยุทธศาสตร์ข้อ   4    กลยุทธ์ท่ี  4.1 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษา EDBA  มาตรฐานท่ี  4,5,6  ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ทางตรง  4.4,5.1,6.1 
ข้อ- ทางอ้อม - ข้อ -  เกณฑ์ท่ี ทางตรง 5.4.4ทางอ้อม 5.4.9 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษาโรงเรียน มาตรฐานท่ี 17  ตัวบ่งชี ้17.1 เกณฑ์ท่ี   - 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 

ในปี พ.ศ. 2558 ประเทศสมาชิกอาเซียนจะมีการรวมตัวกนัเปน็ประชาคมอาเซยีน เป็นการสร้าง
สังคมภูมิภาคให้พลเมืองของประเทศสมาชิกอาเซียน อยู่รว่มกันฉันญาติมิตรในครอบครัวเดียวกนั โดยมี
วัตถุประสงคเ์พื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดีต่อกนัระหว่างประเทศในภูมิภาค ธ ารงไว้ซึ่งสันติภาพ เสถียรภาพ 
และความมั่นคงทาง การเมือง สร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าทางด้านเศรษฐกจิ การพัฒนาทางสังคม และ
วัฒนธรรม การกินดีอยูด่ ี     บนพื้นฐานของความเสมอภาค และผลประโยชน์ร่วมกันของประเทศสมาชิก
ทั้ง 10 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย อินโดนเีซยี มาเลเซีย ฟลิิปปินส์ สิงคโปร์ บรูไน เวียดนาม ลาว พม่า และ
กัมพูชา 
         กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมได้ตระหนักถึงความส าคัญ จึงได้จัดโครงการซางตาครู้ส
ศึกษาเปิดโลกการเรียนสูป่ระชาคมอาเซียนขึ้น   ” โดยมีเปา้หมายให้ผูเ้ข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความ
เข้าใจ ในการเป็นประชากรของประชาคมอาเซียนมากยิ่งขึน้ พร้อมทั้งเป็นการส่งเสริมความเป็นเลิศ
ทางด้านวิชาการ  เพื่อให้ผูเ้รียนมีทักษะในการคิดอย่างเปน็ระบบ  คิดสร้างสรรค์ผลงาน   
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้เป็นไปตามเกณฑ์  รู้จกัการวางแผนการท างานและด าเนินการจนส าเร็จ 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทกุกลุ่มสาระการเรียนรู้สูง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  มีความคิดอย่าง
วิทยาศาสตร์  และมีความคิดอย่างมีวิจารณญาณ รวมถึงมีทักษะความสามารถในการคิดวิเคราะห์และใน
การแก้ปัญหา   มีทักษะความสามารถในการศึกษาเรียนรูด้้วยตนเอง และมีความสามารถใน 
 ผลิตผลงานด้านต่างๆด้วยตนเองอย่างมีคุณภาพ เป็นผูท้ีม่ีจิตสาธารณะ  มีส านกึในการบริการสังคม  มี
ความรับผิดชอบต่อสังคม  และมีจิตส านึกในการส่งเสริม  พิทักษ์และปกป้องสิ่งแวดล้อมตลอดจนมีความรู้
ความเข้าใจเกีย่วกับวิถชีีวิต  ศิลปวัฒนธรรม 
 
2.วัตถุประสงค์  
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 1.  เพื่อให้ผู้เรียนมีทกัษะในการคิดอย่างเปน็ระบบ  มทีักษะในการคดิสร้างสรรค์ผลงาน  (4.4) 
 2.  เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหเ้ปน็ไปตามเกณฑ์    (5.1) 
 3. เพื่อให้ผู้เรยีนได้รู้จกัการวางแผนการท างานและด าเนินการจนส าเร็จ(6.1) 
      4.  เพื่อให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สูง(17.1) 

5.  เพื่อให้ผู้เรียนมีความคิดรเิริ่มสร้างสรรค์  มีความคิดอยา่งวิทยาศาสตร์  และมีความคิดอย่างมี                 
วิจารณญาณ รวมถึงมีทกัษะความสามารถในการคดิวิเคราะห์และในการแก้ปัญหา ( 17.3) 
       6.  เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะความสามารถในการศกึษาเรยีนรู้ด้วยตนเอง และมีความสามารถใน 
 ผลิตผลงานด้านต่างๆด้วยตนเองอย่างมีคุณภาพ (17.4) 

7.  เพื่อให้ผู้เรียนเป็นผู้ทีม่ีจิตสาธารณะ  มีส านึกในการบรกิารสังคม  มีความรับผิดชอบต่อสังคม  
 และมีจิตส านึกในการส่งเสริม  พิทกัษ์และปกป้องสิ่งแวดล้อมตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจ 
 เกี่ยวกบัวิถีชีวิต  ศิลปวัฒนธรรม(17.5) 
3. เป้าหมาย      
  3.1 เชิงปริมาณ                
  ผู้เรียนระดบัชัน้ประถมศึกษาปทีี่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 1,070  คน 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
          1.  ผู้เรียนมีทักษะในการคิดอย่างเปน็ระบบ  มีความคดิสร้างสรรค์  รู้จักตัดสนิใจอย่างม ี
                       เหตุผล  
       2.  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหเ้ปน็ไปตามเกณฑ์   
                   3.  ผู้เรียนได้รู้จักการวางแผนการท างานและด าเนินการจนส าเร็จ 
            4.  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สูง 
            5.  ผู้เรียนมีความคิดรเิริ่มสร้างสรรค์  มีความคิดอย่างวิทยาศาสตร์  และมีความคิดอย่างม ี
                        วิจารณญาณ รวมถึงมีทักษะความสามารถในการคิดวิเคราะห์และ ในการแก้ปญัหา 
                   6.  ผู้เรียนมีทักษะความสามารถในการศกึษาเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีความสามารถใน    
                        ผลิตผลงานด้านต่างๆด้วยตนเองอย่างมคีุณภาพ  
                   7.  ผู้เรียนเป็นผู้ทีม่ีจิตสาธารณะ  มีส านึกในการบริการสังคม  มีความรับผิดชอบต่อสังคม  
                        และมีจิตส านึกในการส่งเสริม  พิทักษ์และปกป้องสิ่งแวดล้อมตลอดจนมีความรู้ความ 
                        เข้าใจเกี่ยวกบัวิถีชีวิต  ศิลปวัฒนธรรม  
 3.3 ตัวชี้วดัความส าเร็จ  
       1.  ผู้เรียนร้อยละ 90 มีทักษะในการคดิอย่างเปน็ระบบ  มีความคิดสร้างสรรค์  รู้จัก ตัดสนิใจ 
                        อย่างมีเหตุผล  
       2.  ผู้เรียนร้อยละ 85ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงข้ึน   
       3.  ผู้เรียนร้อยละ 90 วางแผนการท างานและด าเนินการจนส าเรจ็ 
                  4.  ผู้เรียนร้อยละ  85  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนทกุกลุ่มสาระการเรียนรู้สูง 
            5.  ผู้เรียนร้อยละ  85  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  มีความคิดอย่างวิทยาศาสตร์  และมี  
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                       ความคิดอย่างมีวิจารณญาณ รวมถึงมทีักษะความสามารถในการคิดวิเคราะห์  
                  6.  ผู้เรียนร้อยละ  85  มีทักษะความสามารถในการศกึษาเรยีนรู้ด้วยตนเอง และมี 
                       ความสามารถในการผลิตผลงานด้านต่างๆด้วยตนเองอย่างมีคุณภาพ  
                  7.  ผู้เรียนร้อยละ  85  เป็นผู้ที่มีจิตสาธารณะ  มีส านึกในการบริการสังคม  มีความรับผดิชอบ 
                       ต่อสังคม และมีจิตส านึกในการส่งเสริม  พิทักษ์และปกป้องสิ่งแวดล้อมตลอดจนมีความรู้ 
                       ความเข้าใจเกี่ยวกับวิถชีีวิต  ศิลปวัฒนธรรม 
4. ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. กิจกรรม ASEAN  Rally  Day     นางบุษรา    ผุดผ่อง 
1. ขั้นเตรียมการ   
1.1 ประชุมวางแผน ก.ค. 59 คุณครูในกลุ่มสาระสังคม 
1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน  ศึกษาศาสนาและ 
2. ขั้นด าเนินการ/กิจกรรมที่จดั  วัฒนธรรม 
2.1 ติดต่อประสานงานกับวิทยากร ส.ค. 59  
2.2 ก าหนดวนัเวลาและสถานที ่   
2.3 ด าเนนิกิจกรรมแบ่งปนัความรู้เปิดโลกการเรียนสูป่ระชาคม    
อาเซียน      
3. ขั้นติดตามและประเมนิผล   
3.1 ติดตามและประเมินผลตาม  โครงการ ส.ค. 59  
3.2 แบบประเมิน ส.ค. 59  
2.กิจกรรมมัคคุเทศก์น้อย  นางสาวนวลจันทร์  สีดอกบวบ 

1. ขั้นเตรียมการ   
1.1 ประชุมและวางแผนการด าเนนิงาน ก.ค. 59  
1.2  ประชาสัมพันธ์   
2. ขั้นด าเนินการ/กิจกรรมที่จดั   
2.1 รับสมัครมัคคุเทศก์น้อย ก.ค. 59  
2.2 ติดต่อวิทยากรผู้เชีย่วชาญ   
2.3 จัดอบรมมัคคุเทศก์น้อย   
2.4  ศึกษาแหล่งท่องเทีย่วในท้องถิน่   
2.5.  ฝึกภาคปฏิบัติโดยพาเพื่อนทัศนศึกษา   
3. ขั้นติดตามและประเมนิผล   
3.1 สรุปประเมินผลจากแบบสอบถาม ก.พ. 60  
3.กิจกรรมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับอาเซ่ียน  นางทิพรดา  อัทธนยี ์
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1. ขั้นเตรียมการ   
1.1 ประชุมและวางแผนการด าเนนิงาน พ.ค. 59  
2. ขั้นด าเนินการ/กิจกรรมที่จดั   
2.1 คัดเลือกบทความ/เรื่องราว/ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกบัประเทศ ก.ค. 59  
       ในกลุ่มอาเซี่ยน   
2.2 จัดท าบอร์ดความรู้สู่อาเซี่ยน   
2.3จัดน าเสนอข้อมูลข่าวสารของประเทศในกลุ่มอาเซีย่น   
     ผ่านเสียงตามสาย   
3. ขั้นติดตามและประเมนิผล   
3.1 สรุปประเมินผลจากแบบสอบถาม ก.พ. 60  
5.  สถานท่ีด าเนินงาน โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 
6.  ระยะเวลาในการด าเนินงาน   1 กรกฎาคม  2559 –  15  กุมภาพันธ์  2560 
7.  งบประมาณ 

รายการ 
งบประมาณ 

2559 
ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

1.กิจกรรม  ASEAN  Rally  Day       
รายรับ     
- จากโรงเรยีน 24,000 25,200 26,500 27,800 
- อ่ืนๆ     

รวม 24,000 25,200 26,500 27,800 
รายจ่าย     
ค่าวัสด ุ     
 -อุปกรณ์ตามฐาน 15,000 15,700 16,500 17,300 
ค่าใช้สอย     
 -ตกแต่งสถานที่/มุมความรู้ 5,000 5,500 5,800 6,100 

ค่าตอบแทน     
 -ค่าวิทยากร 3,000 4,000 4,200 4,400 

รวม 24,000 25,200 26,500 27,800 

2.กิจกรรมมัคคุเทศก์น้อย     
รายรับ     
- จากสถานศึกษา 4,000 4,200 4,400 4,600 
-อ่ืนๆ     
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8. เคร่ืองมือการติดตามและประเมินผล 
 1.  แบบสอบถามผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
 2.  แบบประเมินโครงการ 

3. แบบสังเกตพฤติกรรมของผู้เรยีน 
4. แบบทดสอบของผู้เรียน 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
1.  ผู้เรียนมีความรอบรู้ในด้านต่างๆเกี่ยวกบัประเทศต่าง ๆ ในอาเซยีน 

 
 
 
 
 

รวม 4,000 4,300 4,600 4,900 
รายจ่าย     
ค่าวัสด ุ     
  -ค่ากระดาษ/เอกสาร 1,000 1,100 1,200 1,300 

ค่าใช้สอย     
ค่าตอบแทน     
 -ค่าวิทยากร 2,000 2,100 2,200 2,300 
ค่าพาหนะ     

 -ค่าพาหนะ 1,000 1,100 1,200 1,300 
รวม 4,000 4,300 4,600 4,900 

3.กิจกรรมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับอาเซ่ียน     
รายรับ     
- จากสถานศึกษา 2,000 2,200 2,400 2,600 
-อ่ืนๆ     

รวม 2,000 2,200 2,400 2,600 
รายจ่าย     
ค่าวัสด ุ     
  -ค่ากระดาษ/เอกสาร 500 600 700 800 
 -อุปกรณจ์ัดบอร์ด 1,500 1,600 1,700 1,800 

รวม 2,000 2,200 2,400 2,600 
รวมท้ังสิ้น 30,000 31,700 33,500 35,300 
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10. ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

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

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

                                                      
                                                 (เซอร์เรมอนด์       พิเศษศักดิ)์ 
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ล าดบัท่ี 2.9 แผนงานหน่วยงาน  งานพัฒนากระบวนการจดัการเรียนรู้ 
กลุม่สาระสุขศกึษาและพลศึกษา 

แผนงานตามโครงสร้าง  ฝ่ายวิชาการ 
แผนงานตามมาตรฐาน   แผนงานด้านคุณภาพผู้เรียน     

 แผนงานด้านการจดัการศึกษา  
 แผนงานด้านสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
แผนงานด้านอัตลักษณ์(จติตาภิบาล)  
 แผนงานด้านมาตรการส่งเสริม 

ผู้รับผิดชอบ   นายบญัชา   ไตรรส 
ตอบสนอง                  พันธกิจท่ี   6    ยุทธ์ศาสตร์ท่ี 8 กลยุทธท่ี์ 8.1 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษา EDBA  มาตรฐานท่ี 1 , 2 ,3, 5 ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ หลกั 
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, 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษาโรงเรียน มาตรฐานท่ี  17  ตัวบ่งชี้    17.1   เกณฑ์ท่ี    - 

วัตถุประสงค์/เปา้หมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ป)ี 

วัตถุประสงค์ 1. ขั้นวางแผน   
1.เพื่อก าหนดเป้าหมายคุณภาพผูเ้รียนทั้ง  1.1ประชุมวางแผนชี้แจงภาระงาน และกิจกรรม เม.ย.59 
ด้าน ความรู้ ทักษะกระบวนการ วัดและ  ของโครงการในแต่ละกจิกรรม  
ประเมินผล สมรรถนะการอ่านคดิ   
วิเคราะห์ และคุณลกัษณะที่พึงประสงค ์ 2. ขั้นด าเนินการ (ภาระงานประจ า/โครงการ)  
2.เพื่อวิเคราะห์ผู้เรยีนเป็นรายบุคคล และ 2.1 ภารงนประจ า เม.ย.59 
ใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู ้ 1.วิเคราะห์หลักสูตรในกลุ่มสาระ เม.ย.59 
เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 2.ศึกษาโครงสร้างของกลุ่มสาระของสถานศึกษา  เม.ย.59 
3.เพื่อออกแบบและจัดการเรียนรูท้ี ่ 3.ศึกษามาตรฐานตัวชี้วัดรายชั้น/ปีของกลุ่มสาระ ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล 4.จัดท าแผนการสอนรายภาค/ปี  ภาคเรียนละ 2 ครั้ง 
และพัฒนาการทางสตปิัญญา 5.จัดท าข้อสอบกลางภาค/ปลายภาค ภาคเรียนละ 2 ครั้ง 
4.เพื่อใช้สื่อและเทคโนโลยทีี่เหมาะสม 6.ท าการนิเทศการสอน  ในปีการศกึษา 
ผนวกกับการน าบริบทและภูมิปัญญา 7.ท าการวิจัยผู้เรยีนเป็นรายบุคคล ในปีการศกึษา 
ของท้องถิ่นมาบูรณาการในการ 8.ท าสื่อการเรียนการสอนที่ใช้กับผูเ้รียน ตามเวลาปฏิทิน 
จัดการเรยีนรู ้ 9.ประชุมกลุ่มสาระ แต่ละเดือน 
5.เพื่อวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการ  10.จัดท าป้ายนเิทศความรู้ของกลุ่มสาระ ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
พัฒนาการ เรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที ่ 11.สรุปการจัดกระบวนการเรียนการสอนของ  
หลากหลาย กลุ่มสาระ ภาคเรียนละ 2 ครั้ง 
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วัตถุประสงค์/เปา้หมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ป)ี 
6.เพื่อให้ค าแนะน า ค าปรึกษา และแก้ไข 12.วิเคราะห์ข้อสอบกลางภาค/ปลายภาค มิ.ย.59 
ปัญหาให้แก่ผูเ้รียนทั้งด้านการเรียนและ 13.ก าหนดเป้าหมายคณุภาพผู้เรียนทั้งด้าน   
คุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค ความรู้ ทักษะกระบวนการ วัดผลประเมินผล   
7.เพื่อศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการ สมรรถนะ การอ่าน คิดวิเคราะห์ และ  
เรียนรูใ้นวิชาที่ตนรบัผิดชอบ และใช้ผลใน คุณลักษณะที่พงึประสงค ์  
การปรับการสอน 14.วิเคราะห์ผูเ้รียนเปน็รายบุคคล และใช้ข้อมูล  
8.เพื่อให้ผู้เรยีนมนี้ าหนกั ส่วนสูง และม ี ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนา  
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน ศักยภาพของผู้เรียน  
(1.2) 15.ออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความ  
9.เพื่อให้ผู้เรยีนมีคณุลักษณะอันพึง แตกต่างระหว่างบุคคลและ พัฒนาการทาง  
ประสงค์ของผู้เรียนตามหลกัสูตรแกน  สติปัญญา  
กลางการศึกษาขัน้พื้นฐาน 16.ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการ  
รักความเปน็ไทย(2.1.3ข้อ3) น าบริบทและภูมิปญัญาของท้องถิน่มาบูรณา  
10.เพื่อให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ การในการจัดการเรียนรู ้  
เรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ ์ 17.วัดและประเมนิผลที่มุ่งเนน้การพัฒนาการ  
(5.1) เรียนรู้ของผูเ้รียน ด้วยวิธกีารที่หลากหลาย  
11.เพื่อให้ผู้เรียนมีผลการประเมิน 18.ให้ค าแนะน า ค าปรึกษา และแก้ไขปัญหา  
สมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรเปน็ไปตาม ให้แก่ผูเ้รียนทั้งด้านการเรียนและคณุภาพชีวิต  
(5.2) ด้วยความเสมอภาค  
12.เพื่อให้ผลการประเมินการอ่าน  คิด 19.ศึกษา วิจยัและพัฒนาการจัดการเรียนรู ้  
วิเคราะห์ และเขยีนเป็นไปตามเกณฑ ์ ในวิชาที่ตนรับผดิชอบ และใช้ผลในการ ปรับ  
(5. 3) การสอน  
 20.จัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นให้มีผลสัมฤทธิ ์  
 ทางการเรียนเป็นไปตามเกณฑ์  (17.1)  
 21.สอนเสริมศกัยภาพให้ผูเ้รียน  
 ทดสอบความสามารถในการคิดวเิคราะห ์  
เปา้หมายเชิงปริมาณ สังเคราะห์ สร้างสรรค์ และแก้ปญัหา  
1.ผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 –  22.ส่งเสริมให้ผู้เรยีนมทีักษะในการท างาน     
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุกคน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได ้  
2.ครูผู้สอนในกลุ่มสาระสุขศกึษาและ และมีเจตคติที่ดตี่ออาชีพสุจริต  
พลศึกษาทกุคน 23.จัดกจิกรรมการเรียนรู้ที่ระบใุนแผนการสอน/  



220 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปี 2559                                                                                               โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 
 

วัตถุประสงค์/เปา้หมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ป)ี 
 หน่วยการเรียนรู้สะท้อนว่าผู้เรยีนสามารถบรรลุ  
 ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดได้   
 24.กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพ ก.ค.59 – มี.ค.60 
 25.กิจกรรมชั่งน้ าหนกั วัดส่วนสูง และออกก าลังกาย  
 2.2 ภาระงานตาม ต.บ.ช.  
       - ทุกปลายเดือน 
เปา้หมายเชิงคุณภาพ 2.3 ภาระงานร่วม ปลายภาคเรียน 
1.ก าหนดเป้าหมายคณุภาพผู้เรียนทั้ง       - ปลายภาคเรียน 
ด้าน ความรู้ ทักษะกระบวนการ วัดและ   สิ้นปีการศึกษา 
ประเมินผล สมรรถนะการอ่านคดิ 3. ขั้นตรวจสอบ/ตดิตาม/ประเมนิผล  
วิเคราะห์ และคุณลกัษณะที่พึงประสงค ์ 3.1 ตรวจสอบ ติดตามการด าเนนิงานตามแผน  
2.วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบคุคล และใช ้ 3.2 ปรับปรุง แก้ไขการด าเนินงานที่ยงัไม่สมบูรณ ์ พ.ย.59 
ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู ้ 3.3 จัดท าเครื่องมือประเมนิต่างๆ ธ.ค.59 
เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 3.4.แบบสรุปรายงานและเปรียบเทียบ  
3.ออกแบบและจัดการเรยีนรู้ที ่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระและ มี.ค.-เม.ย.60 
ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล ทุกระดับชั้นในปปีัจจุบันและปีที่ผ่านมา เม.ย.60 
และพัฒนาการทางสตปิัญญา 3.5 แบบประเมนิการเข้าร่วมในของโครงการ เม.ย.60 
4.ใช้สื่อและเทคโนโลยีทีเ่หมาะสม 3.6 แบบสรุปการประเมินของโครงการ  
ผนวกกับการน าบริบทและภูมิปัญญา 4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา  
ของท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการ 4.1 สรุปผลการด าเนินงานในภาพรวม  
เรียนรู ้ 4.2 จัดท ารายงานผลของกลุ่มสาระ  
5.วัดและประเมินผลที่มุง่เน้นการ  4.3 น าผลการประเมนิมาวางแผนเพื่อปรับปรุง  
พัฒนาการ เรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที ่ และพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป  
หลากหลาย   
6.ให้ค าแนะน า ค าปรกึษา และแก้ไข   
ปัญหาให้แก่ผูเ้รียนทั้งด้านการเรียนและ   
คุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค   
7.ศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการ   
เรียนรูใ้นวิชาที่ตนรบัผิดชอบ และใช้ผลใน   
การปรับการสอน   
8.ให้ผู้เรียนมีน้ าหนัก ส่วนสูง และม ี   
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วัตถุประสงค์/เปา้หมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ป)ี 
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน   
9.ผู้เรียนมีคณุลักษณะอันพึงประสงค ์   
ของผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการ    
ศึกษาข้ันพืน้ฐานรกัความเป็นไทย   
   
10.ให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิท์างการเรยีนแต ่   
ละกลุ่มสาระเปน็ไปตามเกณฑ(์5.1)   
11.ให้ผู้เรียนมีผลการประเมนิสมรรถนะ   
ส าคัญตามหลักสตูรเปน็ไปตามเกณฑ ์   
   
12.ให้ผลการประเมนิการอ่าน  คิด   
วิเคราะห์ และเขยีนเป็นไปตามเกณฑ ์   
   
ตัวชี้วัดความส าเร็จ   
1.ครูผู้สอนร้อยละ 80 ก าหนดเป้าหมาย    
คุณภาพผู้เรียนทั้ง ด้าน ความรู้ ทักษะ    
กระบวนการ วัดและ ประเมินผล    
สมรรถนะการอ่านคิดวเิคราะห์ และ   
คุณลักษณะที่พงึประสงค ์   
2.ครูผู้สอนร้อยละ 80 วิเคราะห์ผู้เรียนเป็น   
รายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวางแผน    
การจัดการเรียนรูเ้พื่อพัฒนาศกัยภาพของ   
ผู้เรียน   
3.ครูผู้สอนร้อยละ 80 ออกแบบและ   
จัดการเรยีนรู้ทีต่อบสนองความแตกต่าง   
ระหว่างบุคคลและพัฒนาการทาง   
สติปัญญา   
4.ครูผู้สอนร้อยละ 80 ใช้สื่อและ   
เทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการน า   
บริบทและภูมิปัญญาของท้องถิน่มา   
บูรณาการในการจัดการเรียนรู ้   



222 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปี 2559                                                                                               โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 
 

วัตถุประสงค์/เปา้หมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ป)ี 
5.ครูผู้สอนร้อยละ 80 วัดและประเมินผล    
ที่มุ่งเน้นการ พัฒนาการ เรียนรู้ของผู้เรียน   
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย   
6.ครูผู้สอนร้อยละ 80 ให้ค าแนะน า    
ค าปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรยีน   
ทั้งด้านการเรียนและคุณภาพชีวิตด้วย   
ความเสมอภาค   
7.ครูผู้สอนร้อยละ 80 ศึกษา วิจัยและ   
สติปัญญาพฒันาการจดัการเรยีนรู้ในวิชา   
ที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับ   
การสอน   
8.ครูผู้สอนร้อยละ 80 ให้ผู้เรียนมนี้ าหนกั    
ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตาม   
เกณฑ์มาตรฐาน   
9.ผู้เรียนร้อยละ 80 มีคุณลักษณะอันพึง   
ประสงค์ของผู้เรียนตามหลกัสูตร    
แกนกลางการ ศกึษาขั้นพืน้ฐานรักความ   
เป็นไทย   
10.ผู้เรียนร้อยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์ทางการ   
เรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ ์   
   
11.ผู้เรียนร้อยละ 80 มีผลการประเมิน   
สมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรเปน็ไปตาม   
เกณฑ ์   
12.ผู้เรียนร้อยละ 80มีผลการประเมินการ   
อ่าน  คิดวิเคราะห์ และเขยีนเป็นไปตาม   
เกณฑ ์   
เคร่ืองมือการติดตาม/ประเมินผล   
1.แบบประเมินสมรรถนะ   
2.แบบประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห ์   
3.แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ์   
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วัตถุประสงค์/เปา้หมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ป)ี 
4.แบบบันทึกผลการสังเกตและสัมภาษณ ์   
ผู้เรียน   
5.แบบประเมินผลงาน/ชิ้นงานของผู้เรยีน   
6.เอกสารข้อมูลสารสนเทศของ   
สถานศึกษา   
7.เอกสารการวัดและประเมนิผลผู้เรียนทกุ   
ระดับชั้น   
8.รายงานประจ าปีของสถานศึกษา   
9.แบบสรุปรายงานและเปรียบเทียบ          
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระและ   
ทุกระดับชั้นในปปีัจจุบันและปีที่ผ่านมา   
10.แบบสอบถามในแต่ละกจิกรรม   
11. แบบประเมนิการเข้าร่วมในแต่ละ   
กิจกรรม   
12. แบบสรุปการประเมินการเข้าร่วมใน   
แต่ละกิจกรรม   
13. รายงานสรุปผลการด าเนนิงานตาม   
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แบบแสดงประมาณคา่ใช้จ่ายหน่วยงาน 
6.2.2.9 แผนงานหน่วยงาน  พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้  กลุ่มสาระสุขศกึษาและพลศึกษา  
ฝ่าย วิชาการ 

ล าดบั
ท่ี 

รายการ 
แผนงานตาม จ านวนเงิน ประเภท

งบประมาณ มาตรฐาน บาท ส.ต. 
1. กิจกรรมส่งเสริมสมรรถภาพทางกาย ชั่งน้ าหนกั-วัดส่วนสงู 1    

 ตามเกณฑ์มาตรฐาน     
 -กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพ  5,000 - ด าเนินการ 
 -กิจกรรมชั่งน้ าหนกั – วัดส่วนสูง และการออกก าลังกาย  3,000 - ด าเนินการ 
 รวมประมาณการใช้จ่าย 

(แปดพันบาทถ้วน) 
 8,000 -  

 
สรุปประเภทงบประมาณ 
ด าเนินการ 8,000 บาท       งบลงทุน..................บาท      งบพัฒนา..................บาท  
 
 
           ลงชื่อ......................................................       
                         (นายบัญชา    ไตรรส)                                          
                                 ผู้เสนองาน                                                
                                    
                                                         ผู้อนุมัติ 

ลงชื่อ......................................................... 
                (เซอร์เรมอนด์   พิเศษศักดิ)์ 
                           ผู้อ านวยการ 
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แบบแสดงประมาณการ รับ-จ่าย งาน/กิจกรรม 
7.2.2.9.1  งาน/กิจกรรม   ส่งเสริมสมรรถภาพทางกาย 
แผนงานตามมาตรฐานท่ี 1   2   3   4   5  
แผนงานหน่วยงาน  งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้   กลุม่สาระสุขศกึษาและพลศึกษา   
ฝ่าย วิชาการ 

รายการ 
งบประมาณ 
ปี 2559 

ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

รายรับ     
-จากสถานศึกษา 5,000 5,600 6,100 6,500 
-อ่ืน ๆ     

รวม 5,000 5,600 6,100 6,500 
รายจ่าย     
ค่าวัสด ุ     
-ค่าเอกสาร 500 600 650 700 
-ค่ากระดาษ 500 600 650 700 
-ค่าหมึกพมิพ ์ 200 300 350 400 
ค่าใช้จ่าย     
-ค่าอุปกรณท์ดสอบ 3,500 3,800 4100 4,300 
ค่าพาหนะ     
-ค่ารถ 300 300 350 400 

รวม 5,000 5,600 6,100 6,500 
 
             
     ลงชื่อ...............................................    
                      (นายบญัชา   ไตรรส)                                       
                               ผู้เสนองาน          
     
                                         ผูอ้นุมัติ 
                                             ลงชื่อ ....................................................  
                (เซอรเ์รมอนด์   พิเศษศักดิ์) 
                                                                          ผู้อ านวยการ 
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แบบแสดงประมาณคา่ใช้จ่าย งาน/กิจกรรม 
7.2.2.9.2  งาน/กิจกรรม     ชั่งน้ าหนัก วัดสว่นสูง 
ผนงานตามมาตรฐานท่ี 1   2   3   4   5  
แผนงานหน่วยงาน  งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้  กลุม่สาระสุขศกึษาและพลศึกษา      
ฝ่าย วิชาการ 

รายการ 
งบประมาณ 
ปี 2559 

ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

รายรับ     
-จากสถานศึกษา 3,000 3,300 3,600 4,100 
-อ่ืน ๆ     

รวม 3,000 3,300 3,600 4,100 
รายจ่าย     
ค่าวัสด ุ     
-ค่ากระดาษ 300 350 400 500 
-ค่าเครื่องชั่งน้ าหนัก/วัดส่วนสงู 2,000 2,100 2,200 2,300 
-ค่าหมึกพมิพ ์ 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..........................................................   
       (นายบญัชา   ไตรรส)             
                                 ผู้เสนองาน                                            
 
                                      ผู้อนุมัติ 
                                                     ลงชื่อ......................................................... 
                                                                     (เซอร์เรมอนด์     พิเศษศักดิ)์ 
                                                                                   ผูอ้ านวยการ 
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ล าดบัท่ี 2.10 แผนงานหน่วยงาน   งานพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ 
กลุม่สาระศิลปะ 

แผนงานตามโครงสร้าง  ฝ่ายวิชาการ 
แผนงานตามมาตรฐาน   แผนงานด้านคุณภาพผู้เรียน     

 แผนงานด้านการจดัการศึกษา  
 แผนงานด้านสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  

    แผนงานด้านอัตลักษณ์(จติตาภิบาล)  
 แผนงานด้านมาตรการส่งเสริม 

ผู้รับผิดชอบ   นายฐากล  วัฒนากลู 
ตอบสนอง                  พันธกิจท่ี          ยุทธศาสตร์ท่ี         กลยุทธ์ท่ี 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษาEDBA มาตรฐานท่ี  1, 2 , 5 , 10 ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ หลกั 1.4 ,1.6 
2.1.3ข้อ8 ,4.4 เกณฑ์10.3.3,10.3.4  
ประเด็นการพิจารณา/เกณฑ์ย่อยที่ เกณฑ์ท่ี8.3.1 ข้อ.3 10.1 ข้อ 3 ,10.2ม10.4 ข้อท่ี2-4 ,10.5, 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษาโรงเรียน มาตรฐานท่ี  17   ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ร่วม  17.1      

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

วัตถุประสงค์ 1. ขั้นวางแผน   
1.เพื่อก าหนดเป้าหมายคุณภาพผูเ้รียนทั้ง ด้าน 1.1ประชุมวางแผนชี้แจงภาระงาน และ มิ.ย. 59 
ความรู้ ทักษะกระบวนการ วัดและ ประเมินผล กิจกรรมของ  
สมรรถนะการอ่านคิดวเิคราะห์และคณุลักษณะ โครงการในแต่ละกิจกรรม  
ที่พึงประสงค ์   
2.เพื่อวิเคราะห์ผู้เรยีนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูล 2. ขั้นด าเนินการ (ภาระงานประจ า/ภาระงานร่วม/  
ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา 2.1ภารงานประจ า  
ศักยภาพของผู้เรียน 1.ก าหนดเป้าหมายคณุภาพผู้เรียนทั้งด้าน   
3.เพื่อออกแบบและจัดการเรียนรูท้ี่ตอบสนอง ความรู้ ทักษะกระบวนการ วัดผลประเมินผล   
ความแตกต่างระหว่างบคุคลและพัฒนาการ สมรรถนะ การอ่าน คิดวิเคราะห์ และ  
ทางสติปัญญา คุณลักษณะที่พงึประสงค ์  
4.เพื่อใช้สื่อและเทคโนโลยทีี่เหมาะสมผนวกกับ 2.วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบคุคล และใช้ข้อมูล ตลอดปีการศึกษา 

การน าบริบทและภูมิปญัญาของท้องถิ่น ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนา  

มาบูรณาการในการจัดการเรียนรู ้ ศักยภาพของผู้เรียน  

5.เพื่อวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการ พัฒนาการ 3.ออกแบบและจัดการเรยีนรู้ทีต่อบสนอง ตลอดปีการศึกษา 

เรียนรู้ของผูเ้รียนด้วยวิธีการทีห่ลากหลาย ความแตกต่างระหว่างบคุคลและ พัฒนาการ  
6.เพื่อให้ค าแนะน าค าปรึกษา และแก้ไขปัญหา ทางสติปัญญา  
ให้แก่ผูเ้รียนทั้งด้านการเรียนและคณุภาพชีวิต 4.ใช้สื่อและเทคโนโลยีทีเ่หมาะสมผนวกกบั ตลอดปีการศึกษา 
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วัตถุประสงค์/เปา้หมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 
(วัน/เดือน/ป)ี 

ด้วยความเสมอภาค การน าบริบทและภูมิปญัญาของท้องถิ่นมา   
7.เพื่อศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการ บูรณาการในการจัดการเรียนรู ้  
เรียนรูใ้นวิชาที่ตนรบัผิดชอบ และใช้ผลใน 5.วัดและประเมินผลที่มุง่เน้นการพัฒนาการ  ตลอดปีการศึกษา 

การปรับการสอน เรียนรู้ ของผู้เรยีน ด้วยวิธกีารที่หลากหลาย  

8.เพื่อให้เห็นคณุค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้า 6.ให้ค าแนะน า ค าปรกึษา และแก้ไขปัญหา ตลอดปีการศึกษา 

แสดงออกอย่างเหมาะสม(1.4) ให้แก่ผูเ้รียนทั้งด้านการเรียนและคณุภาพ   
9.เพื่อสร้างผลงานจากเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ  ชีวิตด้วยความเสมอภาค  
ดนตร/ีนาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการ 7.ศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู ้ ตลอดปีการศึกษา 
ตามจินตนาการ(1.6) ในวิชาที่ตนรับผดิชอบ และใช้ผลในการ ปรับ  
10.เพื่อให้ผู้เรียนมีคณุลักษณะอันพึงประสงค ์ การสอน  
ของตามหลักสูตรแกนกลางการศกึษาขั้น 8.ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่ม   
พื้นฐานครบทั้ง ๘ ( 2.1.3 ข้อ8) สาระเป็นไปตามเกณฑ์      
11.เพื่อให้ผู้เรียนมีความคิดรเิริ่ม และสร้างสรรค ์ 9.ส่งเสริมให้ผูเ้รียนมทีักษะในการท างาน     
ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ (4.4) รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้   
12.เพื่อส่งเสริมสนับสนนุศิลปะและวัฒนธรรม และมีเจตคติที่ดตี่ออาชีพสุจริต  
(10.3.3) 2.2 ภาระงานตาม ต.บ.ช.  
13.เพื่อการพัฒนาสุนทรียภาพ(10.3.4)       -  
เป้าหมายเชงิปริมาณ 2.3 ภาระงานร่วม  
1.ครูจ านวน  66 คน        -  
2.นักเรียนระดับชั้น ป.1-ม.3 2.4 งาน/โครงการ/กิจกรรม  
 1. โครงการค่ายศิลปะ  
เปา้หมายเชิงคุณภาพ 3. ขั้นตรวจสอบ/ตดิตาม/ประเมินผล  
1.ก าหนดเป้าหมายคณุภาพผู้เรียนทั้ง ด้าน 3.1 แบบบันทึกการส่งงานของแต่ละงาน  
ความรู้ ทักษะกระบวนการ วัดและ ประเมินผล 3.2 แบบประเมนิการเข้าร่วมในแต่ละกิจกรรม  
สมรรถนะการอ่านคิดวเิคราะห์และคณุลักษณะ ของโครงการ สิ้นปีการศึกษา 
ที่พึงประสงค ์ 3.3 แบบสรุปการประเมินของโครงการ สิ้นปีการศึกษา 
2.วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบคุคล และใช้ข้อมูล  สิ้นปีการศึกษา 
ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา 4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา มี.ค.-เม.ย.60 
ศักยภาพของผู้เรียน 4.1 สรุปผลการด าเนินงาน  
3.ออกแบบและจัดการเรยีนรู้ทีต่อบสนอง 4.2 จัดท ารายงานผล  
ความแตกต่างระหว่างบคุคลและพัฒนาการ 4.3 น าผลการประเมนิมาวางแผนเพื่อ  
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วัตถุประสงค์/เปา้หมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 
(วัน/เดือน/ป)ี 

ทางสติปัญญา ปรับปรุงและพัฒนาในปกีารศึกษาต่อไป  
4.ใช้สื่อและเทคโนโลยีทีเ่หมาะสมผนวกกบั  เม.ย.60 
การน าบริบทและภูมิปญัญาของท้องถิ่น  เม.ย.60 
มาบูรณาการในการจัดการเรียนรู ้   
5.วัดและประเมินผลที่มุง่เน้นการ พัฒนาการ   
เรียนรู้ของผูเ้รียนด้วยวิธีการทีห่ลากหลาย   
6.ให้ค าแนะน าค าปรึกษา และแก้ไขปญัหา   
ให้แก่ผูเ้รียนทั้งด้านการเรียนและคณุภาพชีวิต   
ด้วยความเสมอภาค   
7.ศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการ   
เรียนรูใ้นวิชาที่ตนรบัผิดชอบ และใช้ผลใน   
การปรับการสอน   
8.ให้เหน็คุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้า   
แสดงออกอย่างเหมาะสม   
9.สร้างผลงานจากเข้าร่วมกจิกรรมด้านศิลปะ    
ดนตร/ีนาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการ   
ตามจินตนาการ   
10.ให้ผู้เรียนมคีุณลักษณะอันพึงประสงค ์   
ของตามหลักสูตรแกนกลางการศกึษาขั้น   
พื้นฐานครบทั้ง ๘    
11.ให้ผู้เรียนมคีวามคิดริเริ่ม และสร้างสรรค ์   
ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ    
12.ส่งเสริมสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรม   
13.การพัฒนาสุนทรียภาพ   
   
ตัวชี้วัดความส าเร็จ   
1.ครูผู้สอนร้อยละ 90 ก าหนดเป้าหมายคุณภาพ   
ผู้เรียนทั้ง ด้านความรู้ ทกัษะกระบวนการ วัดและ    
ประเมินผลสมรรถนะการอ่านคดิวิเคราะห์และ   
คุณลักษณะที่พงึประสงค ์   
2.ครูผู้สอนร้อยละ 90 วิเคราะห์ผู้เรียนเป็น   
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วัตถุประสงค์/เปา้หมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 
(วัน/เดือน/ป)ี 

รายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวางแผนการจดัการ   
เรียนรูเ้พื่อพัฒนาศกัยภาพของผู้เรียน   
3.ครูผู้สอนร้อยละ 90 ออกแบบและจัดการเรียนรู ้   
ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและ   
พัฒนาการทางสตปิัญญา   
4.ครูผู้สอนร้อยละ 85 ใช้สื่อและเทคโนโลยทีี ่   
เหมาะสมผนวกกับการน าบริบทและภูมิปัญญา   
ของท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู ้   
5.ครูผู้สอนร้อยละ 90 วัดและประเมินผลที่มุ่งเน้น   
การ พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธกีารที ่   
หลากหลาย   
6.ครูผู้สอนร้อยละ 85 ให้ค าแนะน าค าปรึกษา    
และแก้ไขปัญหาให้แก่ผูเ้รียนทั้งด้านการเรียน   
และคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค   
7.ครูผู้สอนร้อยละ 95 ศึกษา วิจัยและพัฒนาการ   
จัดการเรยีนรูใ้นวิชาที่ตนรับผดิชอบ และใช้ผลใน   
การปรับการสอน   
8.ผู้เรียนร้อยละ 85 ให้เห็นคณุค่าในตนเอง มี   
ความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม   
9.ร้อยละ 90 สร้างผลงานจากเข้าร่วมกิจกรรม    
ด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/นนัทนาการ   
ตามจินตนาการ   
10.ผู้เรียนร้อยละ 90 มีคุณลักษณะอันพึงประสงค ์   
ของตามหลักสูตรแกนกลางการศกึษาขั้น   
พื้นฐานครบทั้ง ๘    
11.ผู้เรียนร้อยละ 90 มีความคิดริเริ่ม และ   
สร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ    
12.ครูผู้สอนร้อยละ 90 ส่งเสริมสนับสนุน   
ศิลปะและวัฒนธรรม   
13.ผู้เรียนร้อยละ 90 มีการพัฒนาสุนทรยีภาพ   
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วัตถุประสงค์/เปา้หมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 
(วัน/เดือน/ป)ี 

เครื่องมือการติดตาม / ประเมินผล   
1.แบบประเมินผลงาน/ชิน้งาน   
2. แบบสังเกตพฤติกรรมในการปฏิบตัิกิจกรรม   
3.แบบรายงานผลการด าเนินงานของกลุ่มสาระ   
4. แบบประเมินความพึงพอใจในการร่วมกิจกรรม   
5.แบบสรุปรายงานและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ ์   
ทางการเรียนทกุกลุ่มสาระและ   
ทุกระดับชั้นในปปีัจจุบันและปีที่ผ่านมา   
6.แบบประเมินผลโครงการ   
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แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่ายหน่วยงาน 
6.2.2.10 แผนงานหน่วยงาน พัฒนากระบวนการจดัการเรียนรู้   กลุ่มสาระศิลปะ  ฝ่ายวิชาการ 

ล าดบั
ท่ี 

รายการ 
แผนงานตาม
มาตรฐาน 

จ านวนเงิน 
ประเภทงบ 

บาท ส.ต. 
1. โครงการค่ายศิลปะ 1 5,000 - ด าเนินการ 

      
รวมประมาณค่าใช้จา่ย 

( ห้าพันบาทถ้วน ) 
 

5,000 -  

สรุปประเภทงบประมาณ  
  ด าเนนิการ     5,000    บาท      งบลงทุน   -   บาท         งบพัฒนา   -   บาท 
 
          ลงชื่อ   .....................................................        
                            ( นายฐากร   วัฒนากูล )                                        
                                        ผู้เสนองาน           
 
                                     ผูอ้นุมัติ 
       ลงชื่อ ................................................. 
                                ( เซอร์เรมอนด์  พเิศษศกัดิ์ ) 
                                                                ผู้อ านวยการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



233 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปี 2559                                                                                               โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 
 

แผนงานตามโครงสร้าง   ฝ่ายวิชาการ 
แผนงานตามงบประมาณ   แผนงานคุณภาพผู้เรียน     

 แผนงานการจัดการศึกษา  
                   แผนงานสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
                   แผนงานจิตตาภิบาล(จิตตาภบิาล) 

 แผนงานมาตรการส่งเสริม 
ชื่อโครงการ     ค่ายศิลปะ  
ลักษณะโครงการ              ประจ า   ต่อเน่ือง    ใหม่  
แผนงานหน่วยงาน                        งานพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ 
ผู้รับผิดชอบ                 นางสาวปรารถนา  กรานแก้ว 
ตอบสนอง                                     พันธกิจท่ี          ยุทธศาสตร์ท่ี         กลยทุธ์ท่ี 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษา EDBA   มาตรฐานท่ี 1 ตัวบ่งชี้   ทางตรง 1.6 ทางอ้อม - 
การศกึษาตอบสนองมาตรฐานโรงเรียน มาตรฐานท่ี  -  ตัวบ่งชี ้-  เกณฑ์ท่ี  - 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1 .หลักการและเหตุผล 
                 ปัจจุบันการจดัการศึกษาจ าเป็นต้องเน้นความส าคัญทั้งความรู้และคณุธรรมด้วยการเรียนรู้
แบบบูรณาการตามความเหมาะสมให้ผูเ้รียนมีความรู้เกีย่วกับศาสนา ศิลปวัฒนธรรม กีฬาภูมิปัญญาไทย
และการประยุกตใ์ชป้ัญญาในการจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรยีนเป็นคนเก่งเต็มตามศกัยภาพและเพื่อ
เสริมสร้างให้ผูเ้รียนมีความตระหนักในความเป็นไทยและการด าเนนิชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพียงรวมทั้งเสริมสร้างให้ผู้เรยีนมีสุขนิสยั สุขภาพกายจิตที่ดี มีความรู้ทางด้านวชิาการ ศิลปะ ดนตรี 
กีฬาตามศักยภาพตนเองที่เนน้ภูมิปัญญาไทยความเป็นไทยให้กับผูเ้รียนซึ่งตรงกับนโยบายของ
สถานศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการจัดการศึกษาต่อไปทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะจึงจัดโครงการค่าย
ศิลปะข้ึน  เพื่อส่งเสริมผู้มีความรู้ ความสามารถทางด้านทศันศิลป์ ดนตร-ี นาฎศิลป์ เผยแพร่ต่อสาธารณะ
ชนได ้
2.  วัตถุประสงค์ 
      2.1 เพื่อส่งเสริมผู้มีความรู้ ความสามารถทางด้านทัศนศิลป์ ดนตรี- นาฎศิลป์ เผยแพร่ต่อ 
สาธารณะชนได้   (1.6 )                
3.  เป้าหมาย            

3.1 เชิงปริมาณ      
           -  นักเรียนระดับชั้น ป.1- ม.3 ร้อยละ80 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม และมีทกัษะและความสามารถ
ทางด้านศิลปะ( ทัศนศิลป์/ดนตรี/นาฏศิลป์ ) 
              3.2 เชิงคุณภาพ 
        - ส่งเสริมผู้มีความรู้ ความสามารถทางด้านทศันศิลป์ ดนตรี- นาฎศิลป์ เผยแพร่ต่อ 
สาธารณะชนได้                 
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            3.3 ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
  -นักเรียนร้อยละ  80  ผู้มีความรู้ ความสามารถทางด้านทศันศิลป์ ดนตร-ี นาฎศิลป์ 
เผยแพร่ต่อสาธารณะชนได้                 
4. กิจกรรมและการด าเนินงาน 
4.1  กิจกรรมสนุกบรรเลง เพลงดนตรี 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1.ขั้นเตรียมการ ก.ย. 59 ม. ฐากร วัฒนากูล 

1.1 ประชุมวางแผน   
1.2 ประชาสัมพันธ ์    
2. ขั้นด าเนินการ/ กิจกรรมที่จัด ต.ค. 59  
2.1 ประชาสัมพันธ ์   

2.2 เปิดรับสมัคร   
2.3 ประชุมนักเรยีนทีเ่ข้าร่วมค่าย   
3. ขั้นติดตามและประเมนิผล ต.ค. 59  
3.1 จัดท าแบบประเมิน   
3.2แบบประเมินความพึงพอใจ   
3.3 สรุปและประเมินผล   
4.2 กิจกรรมลลีานาฏ 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1.ขั้นเตรียมการ ก.ย. 59 นางสาวนารี     นักปี่  
1.1 ประชุมวางแผน   นางสาวปรารถนา  กรานแก้ว 

1.2 ประชาสัมพันธ ์   

1.3เปิดรับสมัคร   

2. ขั้นด าเนินการ/ กิจกรรมที่จัด ต.ค. 59  

2.1 แบ่งกลุ่มตามกิจกรรม   
2.2 จัดการแสดงนาฏศิลป์/เรียนรู้เรื่องเครื่อง   

แต่งกายประเภทต่างๆ   

3. ขั้นติดตามและประเมนิผล ต.ค. 59  
3.1 จากกิจกรรมการปฏิบตัิของนักเรียน     
3.2 แบบประเมินความพึงพอใจ   
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4.3  กิจกรรมวาด   ปั้น   เพ้นท์ 
กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1.ขั้นเตรียมการ         ก.ย. 59 นางประทุมทิพย์ ศรเีผด็จ 
1.1ประชุมวางแผน   ม. นิวัตร    ค ามี 
1.2ประชาสัมพันธ ์   

1.3ส ารวจความถนัดของน.รและ   

ความสามารถในเชิงสร้างสรรคท์างด้านศิลปะ   

2. ขั้นด าเนินการ/ กิจกรรมที่จัด ต.ค. 59  
2.1 คัดเลือกนักเรยีนที่มีความสามารถด้าน   
วาด/ปั้น / เพ้นท์ระดับชั้น ป.1 - มัธยม   
2.2 แบ่งกลุ่มตามแผนงานทีก่ าหนด   
2.3 กิจกรรม วาด ปั้น เพน้ท ์   
2.4 แบ่งกลุ่มฝึกซ้อมตามประเภทของงาน   
2.5 จัดการสาธิต วาด ปั้น เพ้นท ์   
3. ขั้นติดตามและประเมนิผล ต.ค. 59  
3.1จัดกิจกรรมสาธิตผลงาน วาด ปั้นเพ้นท ์   
ของน.ร   
3.2แบบประเมินความพึงพอใจ     
 
5.  สถานท่ีด าเนินงาน 
 - โรงเรียนซางตาครู้สศกึษา  
6.  ระยะเวลา 
 เดือนตุลาคม 2559 
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แบบแสดงประมาณการ รับ-จ่าย งาน/กิจกรรม 

7.2.2.9.1  งาน/กิจกรรม   สนุกบรรเลง  เพลงดนตรี 
แผนงานตามมาตรฐานท่ี 1   2   3   4   5  
แผนงานหน่วยงาน  งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้   กลุม่สาระศิลปะ   
ฝ่าย วิชาการ 

รายการ 
งบประมาณ 
ปี 2559 

ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

รายรับ     
-จากสถานศึกษา 2,000 2,200 2,400 2,600 

-อ่ืน ๆ     
รวม 2,000 2,200 2,400 2,600 

รายจ่าย     
ค่าวัสด ุ     
-ค่าเอกสาร/โน๊ตเพลง 500 600 700 800 
-ค่าอุปกรณก์ารแสดง 1,500 1,600 1,700 1,800 
ค่าใช้จ่าย     
-     
     
ค่าพาหนะ     
-     

รวม 2,000 2,200 2,400 2,600 
 
             
     ลงชื่อ...............................................    
                 (นายฐากร  วัฒนากูล )                                       
                         ผู้เสนองาน          
     
                                         ผูอ้นุมัติ 
                                             ลงชื่อ ....................................................  
                (เซอรเ์รมอนด์   พิเศษศักดิ์) 
                                                                          ผู้อ านวยการ 
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แบบแสดงประมาณการ รับ-จ่าย งาน/กิจกรรม 

7.2.2.9.1  งาน/กิจกรรม   ลลีานาฏศลิป ์
แผนงานตามมาตรฐานท่ี 1   2   3   4   5  
แผนงานหน่วยงาน  งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้   กลุม่สาระศิลปะ   
ฝ่าย วิชาการ 

รายการ 
งบประมาณ 
ปี 2559 

ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

รายรับ     
-จากสถานศึกษา 2,000 2,200 2,400 2,600 

-อ่ืน ๆ     
รวม 2,000 2,200 2,400 2,600 

รายจ่าย     
ค่าวัสด ุ     
-VCD เพลง/การแสดงนาฏศิลป ์ 500 550 600 650 
-ค่าเครื่องประดับ/ชุดการแสดง 1,000 1,100 1,200 1,300 
-เครื่องส าอางค ์ 500 550 600 650 
ค่าใช้จ่าย     
     
ค่าพาหนะ     
-     

รวม 2,000 2,200 2,400 2,600 
 
             
     ลงชื่อ...............................................    
            (นางสาวปรารถนา  กรานแก้ว )                                       
                        ผู้เสนองาน          
     
                                         ผูอ้นุมัติ 
                                             ลงชื่อ ....................................................  
                (เซอรเ์รมอนด์   พิเศษศักดิ์) 
                                                                          ผู้อ านวยการ 
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แบบแสดงประมาณการ รับ-จ่าย งาน/กิจกรรม 

7.2.2.9.1  งาน/กิจกรรม   วาด ปั้น เพ้นท์ 
แผนงานตามมาตรฐานท่ี 1   2   3   4   5  
แผนงานหน่วยงาน  งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้   กลุม่สาระศิลปะ   
ฝ่าย วิชาการ 

รายการ 
งบประมาณ 
ปี 2559 

ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

รายรับ     
-จากสถานศึกษา 1,000 1,200 1,400 1,600 

-อ่ืน ๆ     
รวม 1,000 1,200 1,400 1,600 

รายจ่าย     
ค่าวัสด ุ     
-ค่าจัดท าเอกสาร 500 600 700 800 
-ค่าอุปกรณ์ฝกึซ้อม 500 600 700 800 
     
ค่าใช้จ่าย     
     
ค่าพาหนะ     
-     

รวม 1,000 1,200 1,400 1,600 
 
             
     ลงชื่อ...............................................    
            (นางประทุมทิพย์  ศรีเผดจ็ )                                       
                        ผู้เสนองาน          
     
                                         ผูอ้นุมัติ 
                                             ลงชื่อ ....................................................  
                (เซอรเ์รมอนด์   พิเศษศักดิ์) 
                                                                          ผู้อ านวยการ 
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8.  เคร่ืองมือการติดตาม และประเมินผล 
 -  แบบการประเมินการสังเกตการเข้าร่วมกจิกรรม 
 -  แบบสอบถาม 
 -  แบบประเมินโครงการ 
9.  ผลท่ีคาดหวังจะได้รับ 
           1.นักเรยีนทีเ่ข้าร่วมโครงการร้อยละ80มีความรู้ ความสามารถทางด้านทศันศิลป์ ดนตร-ี นาฎศิลป์ 
เผยแพร่ต่อสาธารณะชนได้    
          2.ร้อยละ80ของผู้เรียนสามารถใช้เป็นแหลง่แลกเปลี่ยนเรยีนรู้ในรูปแบบศิลปะวัฒนธรรม  
          3.นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการร้อยละ80 เกิดจิตสาธารณะต่อสังคมทั้งในและนอกสถานศึกษา 
 
 
 
 
10.  ปัญหา / อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
………………………………………………………………………………………………………       
            
                 ผู้เสนอโครงการ                                                 ผู้พิจารณาโครงการ 
 
        ............................................                                      …………………………… 
          ( นายฐากร   วัฒนากูล  )                                                  ( นางบษุรา  ผุดผ่อง ) 
                    ผู้รับผิดชอบ                                                         
 
                                                    ผู้อนุมัติโครงการ 
 
                                 ลงชื่อ ...................................................... 
                                              ( เซอร์เรมอนด์          พิเศษศักดิ์ ) 
 

 

 

 

 

ล าดบัท่ี  2.11   แผนงานหน่วยงาน งานพัฒนากระบวนการจดัการเรียนรู้ 
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กลุม่สาระการงานอาชพีและเทคโนโลยี 
แผนงานตามโครงสร้าง  ฝ่ายวิชาการ 
แผนงานตามมาตรฐาน    แผนงานด้านคุณภาพผู้เรียน  

 แผนงานด้านการจดัการศึกษา  
 แผนงานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
 แผนงานด้านอัตลักษณ์ (จติตาภบิาล)   
 แผนงานด้านมาตรการส่งเสริม 

ผู้รับผิดชอบ   นางธนพรรณ   มงคลสกลุฤทธิ ์
ตอบสนอง   พันธกิจท่ี 1     ยุทธศาสตร์ท่ี 1       กลยุทธ์ท่ี 1.1,1.3 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษา EDBA :  EDBA มาตรฐานท่ี 2,3,6,8,10 ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ หลกั 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 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษาโรงเรียน มาตรฐานท่ี 17     ตัวบ่งชี ้17.1  

วัตถุประสงค์ / เปา้หมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ป)ี 
วัตถุประสงค์ 1. ขั้นวางแผน  
1.เพื่อก าหนดเป้าหมายคุณภาพผูเ้รียนทั้ง  1.ประชุมวางแผนชี้แจงภาระงาน กจิกรรม  เม.ย.59 
ด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ วัดและ  และโครงการ  
ประเมินผลสมรรถนะการอ่านคดิวิเคราะห ์   
และคุณลักษณะที่พงึประสงค ์   
2.เพื่อวิเคราะห์ผู้เรยีนเป็นรายบุคคล และ   
ใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู ้   
เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน   
3.เพื่อออกแบบและจัดการเรียนรูท้ี ่   
ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล   
และพัฒนาการทางสตปิัญญา 2. ขั้นด าเนินการ (ภาระงานประจ า/ภาระงาน  
4.เพื่อใช้สื่อและเทคโนโลยทีี่เหมาะสม ร่วม/โครงการ)  
ผนวกกับการน าบริบทและภูมิปัญญาของ 2.1 ภาระงานประจ า  (เรียงใบงาน 4,3)  
ท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู ้ 1.วิเคราะห์หลักสูตรในกลุ่มสาระ  
5.เพื่อวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการ  2.ศึกษาโครงสร้างของกลุ่มสาระของ  
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธกีารที ่ สถานศึกษา  
หลากหลาย 3.ศึกษามาตรฐานตัวชี้วัดรายชั้น/ปีของกลุ่ม  
6.เพื่อให้ค าแนะน าค าปรึกษา และแก้ไข สาระ  
ปัญหาให้แก่ผูเ้รียนทั้งด้านการเรียนและ 4.จัดท าแผนการสอนรายภาค/ป ี  
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วัตถุประสงค์ / เปา้หมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ป)ี 
คุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค 5.จัดท าข้อสอบกลางภาค/ปลายภาค  
7.เพื่อศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการ 6.ท าการนิเทศการสอน  
เรียนรูใ้นวิชาที่ตนรบัผิดชอบ และใช้ผลใน 7.ท าการวิจัยผู้เรยีนเป็นรายบุคคล  
การปรับการสอน 8.ท าสื่อการเรียนการสอนที่ใช้กับผูเ้รียน  
8.เพื่อให้ผู้เรยีนคณุลักษณะอันพึงประสงค ์ 9.ประชุมกลุ่มสาระ  
ของผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลาง 10.จัดท าป้ายนเิทศความรู้ของกลุ่มสาระ  
การศึกษาข้ันพืน้ฐานครบทัง้ 8 (เกณฑ์  11.สรุปการจัดกระบวนการเรียนการสอนของ  
2.1.3ข้อ5) กลุ่มสาระ  
9.เพื่อให้ผู้เรยีนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 12.วิเคราะห์ข้อสอบกลางภาค/ปลายภาค  
แต่ละกลุ่มสาระเปน็ไปตามเกณฑ์(5.1) 13.ก าหนดเป้าหมายคณุภาพผู้เรียนทั้งด้าน  
10.เพื่อให้ผู้เรียนมีผลการประเมิน ความรู้ ทักษะกระบวนการ วัดผลประเมินผล  
สมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรเปน็ไปตาม สมรรถนะ การอ่าน คิดวิเคราะห์ และ  
เกณฑ์(5.2) คุณลักษณะที่พงึประสงค ์  
11.เพื่อให้ผลการประเมินการอ่าน  คิด 14.วิเคราะห์ผูเ้รียนเปน็รายบุคคล และใช้ข้อมูล  
วิเคราะห์ และเขยีนเป็นไปตามเกณฑ์(5. 3) ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา  
12.เพื่อวางแผนการท างานและด าเนินการ ศักยภาพของผู้เรียน  
จนส าเรจ็(6.1) 15.ออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความ  
13.เพื่อการท างานอย่างมีความสุข มุ่งมั่น แตกต่างระหว่างบุคคลและ พัฒนาการทาง  
พัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง สติปัญญา  
(6.2) 16.ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการ  
14.เพื่อท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้(6.3) น าบริบทและภูมิปญัญาของท้องถิน่มาบูรณา  
15.เพื่อให้มีความรู้สึกทีด่ีต่ออาชีพสุจริต การในการจัดการเรียนรู ้  
และหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ 17.วัดและประเมนิผลที่มุ่งเนน้การพัฒนาการ  
(6.4) เรียนรู้ของผูเ้รียน ด้วยวิธกีารที่หลากหลายเรียนรู ้  
 ของผู้เรียน ด้วยวิธกีารที่หลากหลายเรียนรู้ของ  
 ผู้เรียน ด้วยวิธีการที่หลากหลาย  
เปา้หมายเชิงปริมาณ 18.ให้ค าแนะน า ค าปรึกษา และแก้ไขปัญหา  
1.ผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ให้แก่ผูเ้รียนทั้งด้านการเรียนและคณุภาพชีวิต  
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุกคน ด้วยความเสมอภาค  
2.ครูผู้สอนในกลุ่มสาระการงานอาชีพและ 19.ศึกษา วิจยัและพัฒนาการจัดการเรียนรูใ้น  
เทคโนโลยีทุกคน วิชาที่ตนรบัผิดชอบ และใช้ผลในการ ปรับการ  
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ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ป)ี 
 สอน  
 20.จัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นให้มีผลสัมฤทธิ ์  
 ทางการเรียนเป็นไปตามเกณฑ ์  
 21.กิจกรรมงานสู่อาชีพ  
 22.กิจกรรมแข่งขนัทกัษะทางคอมพิวเตอร ์  
เปา้หมายเชิงคุณภาพ 2.2 ภาระงานตาม ตบช/เกณฑ(์ใบงานที่ 2)  
1.ก าหนดเป้าหมายคณุภาพผู้เรียนทั้ง  1. จัดกิจกรรมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตาม  
ด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ วัดและ  หลักสูตร(2.1)  
ประเมินผลสมรรถนะการอ่านคดิวิเคราะห ์ 2.จัดให้ผูเ้รียนใชเ้ทคโนโลยีในการเรยีนรู้และ  
และคุณลักษณะที่พงึประสงค ์ น าเสนอผลงาน(3.4)  
2.วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบคุคล และ 3.สอนเสริมให้ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธิท์างการเรยีน  
ใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู ้ แต่ละกลุ่มสาระเปน็ไปตามเกณฑ์(5.1)    
เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 4. ผู้เรียนมีผลการประเมินสมรรถนะส าคญั  
3.ออกแบบและจัดการเรยีนรู้ที ่ ตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ(์ 5.2)  
ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล 5. ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน  คิด  
และพัฒนาการทางสตปิัญญา วิเคราะห์ และเขยีนเป็นไปตามเกณฑ(์ 5.3)  
4.ใช้สื่อและเทคโนโลยีทีเ่หมาะสม 6. วางแผนการท างานและด าเนินการจนส าเรจ็  
ผนวกกับการน าบริบทและภูมิปัญญาของ (6.1)  
ท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู ้ 7. ท างานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน  
5.วัดและประเมินผลที่มุง่เน้นการ  และภูมิใจในผลงานของตนเอง(6.2)  
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธกีารที ่ 8.ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้(6.3)  
หลากหลาย 9. มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้  
6.ให้ค าแนะน าค าปรึกษา และแก้ไข เกี่ยวกบัอาชีพทีต่นเองสนใจ(6.4)  
ปัญหาให้แก่ผูเ้รียนทั้งด้านการเรียนและ   
คุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค   
7.ศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการ 2.3 ภาระงานร่วม (ใบงานที่ 5)   
เรียนรูใ้นวิชาที่ตนรบัผิดชอบ และใช้ผลใน 1. มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วย  
การปรับการสอน ตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู ้  
8.ให้ผู้เรียนคุณลกัษณะอันพึงประสงค ์ และสื่อต่างๆ รอบตัว(3.1)  
ของผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลาง 2.ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษา  
การศึกษาข้ันพืน้ฐานครบทัง้ 8  ให้บรรลเุป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ใน  
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ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ป)ี 
9.ให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แผนปฏิบัติการ(8.3)  
แต่ละกลุ่มสาระเปน็ไปตามเกณฑ ์ 3.หลักสูตรสถานศกึษาเหมาะสมและสอดคล้อง  
10.ให้ผู้เรียนมีผลการประเมนิ กับท้องถิน่(10.1)  
สมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรเปน็ไปตาม 4.จัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายให้ผู้เรยีน  
เกณฑ ์ เลือกเรียนตามความถนัดความสามารถ  
11.ให้ผลการประเมนิการอ่าน  คิด และความสนใจ(10.2)  
วิเคราะห์ และเขยีนเป็นไปตามเกณฑ์(5. 3) 5.สนับสนุนให้ครจูัดกระบวนการเรยีนรู ้  
12.วางแผนการท างานและด าเนนิการ ที่ให้ผูเ้รียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุป  
จนส าเรจ็ ความรู้ได้ด้วยตนเอง(10.4)  
13.การท างานอย่างมีความสุข มุ่งมัน่ 6. นิเทศภายใน ก ากับ ติดตามสอนตรวจสอบ  
พัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง และน าผลไปปรับปรุงการเรียนการอย่าง  
14.ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ สม่ าเสมอ(10.5)  
15.ให้มีความรู้สกึที่ดีต่ออาชีพสจุริต 7. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระ  
และหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ การเรียนสงู(11.1)  
   
 2.4 โครงการ (ใบงานที่ 6)  
 1.โครงการส่งเสริมทักษะความรู้งานอาชีพ  
 2.5 โครงการตามแผนพัฒนาฯ  
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 1.โครงการพัฒนาทักษะด้าน IT สู่มาตรฐาน  
1.ครูผู้สอนร้อยละ 85 ก าหนดเป้าหมาย สากล  
คุณภาพผู้เรียนทั้ง ด้านความรู้ ทักษะ 1)กิจกรรมพฒันาทกัษะด้าน IT  
กระบวนการวัดและ ประเมินผลสมรรถนะ 2)กิจกรรมเผยแพร่ผลงาน  
การอ่านคิดวิเคราะห์และคุณลกัษณะที ่ 2.โครงการพัฒนาสู่ความเปน็เลิศ  
พึงประสงค ์ 1)กิจกรรมพฒันาศักยภาพทางวิชาการงานและ  
2.ครูผู้สอนร้อยละ 85 วิเคราะห์ผูเ้รียนเป็น เทคโนโลย ี  
รายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวางแผนการ   
จัดการเรยีนรูเ้พื่อพัฒนาศกัยภาพของ 3. ขั้นตรวจสอบ/ตดิตาม/ประเมินผล ทุกปลายเดือน 
ผู้เรียน 3.1 ตรวจสอบติดตามการด าเนนิงานตามแผน ปลายภาคเรียน 
3.ครูผู้สอนร้อยละ 85 ออกแบบและจัดการ 3.2 ปรับปรุง แก้ไขการด าเนินงานที่ยงัไม่  
เรียนรูท้ี่ตอบสนองความแตกต่างระหว่าง สมบูรณ ์  
บุคคลและพัฒนาการทางสติปญัญา 3.3 จัดท าเครื่องมือประเมนิต่างๆ ปลายภาคเรียน 
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วัตถุประสงค์ / เปา้หมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ป)ี 
4.ครูผู้สอนร้อยละ 85 ใช้สื่อและเทคโนโลย ี 3.4.แบบสรุปรายงานและเปรียบเทียบ สิ้นปีการศึกษา 
ที่เหมาะสมผนวกกบัการน าบริบทและ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระและ  
ภูมิปัญญาของท้องถิน่มาบูรณาการ ทุกระดับชั้นในปปีัจจุบันและปีที่ผ่านมา  
ในการจัดการเรยีนรู ้ 3.5 แบบประเมนิการเข้าร่วมในของโครงการ ก.พ.60 
5.ครูผู้สอนร้อยละ 85 วัดและประเมินผลที ่ 3.6 แบบสรุปการประเมินของโครงการ ก.พ.60 
มุ่งเนน้การ พัฒนาการเรียนรู้ของผูเ้รียน   
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา  
6.ครูผู้สอนร้อยละ 85 ให้ค าแนะน า  4.1 สรุปผลการด าเนินงานในภาพรวม มี.ค.-เม.ย.60 
ค าปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรยีนทัง้ 4.2 จัดท ารายงานผลของกลุ่มสาระ เม.ย.60 
ด้านการเรียนและคณุภาพชีวิตด้วยความ 4.3 น าผลการประเมนิมาวางแผนเพื่อ เม.ย.60 
เสมอภาค ปรับปรุงและพัฒนาในปกีารศึกษาต่อไป  
7.ครูผู้สอนร้อยละ 85 ศึกษา วิจัยและ   
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตน   
รับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับการสอน   
8.ผู้เรียนร้อยละ 85 คุณลักษณะอันพึง   
ประสงค์ของผู้เรียนตามหลกัสูตรแกนกลาง   
การศึกษาข้ันพืน้ฐานครบทัง้ ๘    
9.ผู้เรียนร้อยละ 85 มีผลสัมฤทธิ์ทางการ   
เรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ ์   
10.ผู้เรียนร้อยละ 85 มีผลการประเมิน   
สมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรเปน็ไปตาม   
เกณฑ ์   
11.ผู้เรียนร้อยละ 85 ผลการประเมินการ    
อ่าน  คิดวิเคราะห์ และเขยีนเป็นไปตาม   
เกณฑ ์   
12.ผู้เรียนร้อยละ 85 ผลการทดสอบ   
ความสามารถในการคดิวิเคราะห์    
สังเคราะห์ สร้างสรรค์ และแก้ปญัหา  มีค่า    
T-Score 40.00      
13.ผู้เรียนร้อยละ 85 วางแผนการท างาน   
และด าเนินการจนส าเร็จ   
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วัตถุประสงค์ / เปา้หมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ป)ี 
14.ผู้เรียนร้อยละ 85 มีการท างานอย่างมี    
ความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และภูมใิจใน   
ผลงานของตนเอง   
15.ผู้เรียนร้อยละ 85 ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได ้   
16.ผู้เรียนร้อยละ 85 มีความรู้สึกที่ดีต่อ   
อาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที ่   
ตนเองสนใจ   
   
เคร่ืองมือการติดตาม/ประเมินผล   
1.แบบประเมินสมรรถนะ   
2.แบบประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห ์   
3.แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ์   
4.แบบบันทึกผลการสังเกตและสัมภาษณ ์   
ผู้เรียน   
5.แบบประเมินผลงาน/ชิ้นงานของผู้เรยีน   
6.เอกสารข้อมูลสารสนเทศของ   
สถานศึกษา   
7.เอกสารการวัดและประเมนิผลผู้เรียน   
ทุกระดับชั้น   
8.รายงานประจ าปีของสถานศึกษา   
9.แบบสรุปรายงานและเปรียบเทียบ   
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระและ   
ทุกระดับชั้นในปปีัจจุบันและปีที่ผ่านมา   
10. แบบสอบถามในแต่ละกจิกรรม   
11. แบบประเมนิการเข้าร่วมในแต่ละ   
กิจกรรม   
12. แบบสรุปการประเมินการเข้าร่วมใน   
แต่ละกิจกรรม   
13. รายงานสรุปผลการด าเนนิงานตาม   
โครงการ   
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แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่ายหน่วยงาน 

6.2.2.11 แผนงานหน่วยงาน  พัฒนากระบวนการจดัการเรียนรู้   กลุม่สาระการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี           ฝ่ายวิชาการ 

ล าดบั
ท่ี 

รายการ 
แผนงาน
ตาม

มาตรฐาน 

จ านวนเงิน 
ประเภท

งบประมาณ บาท ส.ต. 

1. กิจกรรมงานสู่อาชีพ 1 11,500 - ด าเนินการ 
2. กิจกรรมแข่งขนัทักษะทางคอมพิวเตอร ์ 1 5,800 - ด าเนินการ 
3. โครงการส่งเสริมทกัษะความรู้งานอาชีพ 1 31,000 -  
4. โครงการพัฒนาทักษะด้าน IT สู่มาตรฐานสากล 1 1,500 -  

      
      

รวมประมาณการค่าใช้จา่ย 
(ห้าหมื่นสามพันสามร้อยบาทถ้วน) 

 
49,800 - 

 
สรุปประเภทงบประมาณ 
 ด าเนินการ   49,800   บาท    งบลงทนุ..................บาท  งบพัฒนา..................บาท 
 
  
           ลงชื่อ......................................................                   
              (นางธนพรรณ   มงคลสกุลฤทธิ)์                 
                 ผู้เสนองาน            
   
 
    ผู้อนุมัติ 
                                                    ลงชื่อ ....................................................... 
                                                                  ( เซอร์เรมอนด์        พิเศษศักดิ์ ) 
                                                                               ผู้อ านวยการ 
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แบบแสดงประมาณคา่ใช้จ่าย งาน/กิจกรรม 

7.2.2.11.1 งาน/กิจกรรม งานสู่อาชพี            
แผนงานตามมาตรฐานท่ี 1 2 3 4 5 
แผนงานหน่วยงาน งานพัฒนากระบวนการจดัการเรียนรู้    กลุม่สาระการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี     ฝ่ายวิชาการ 

รายการ 
งบประมาณ 
ปี 2559 

ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

รายรับ     
       1.จากโรงเรียน 11,500 12,100 12,500 13,200 
       2.อ่ืน 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  หล่อเลิศประดิษฐ)์    
         ผู้เสนองาน             
               
                                                 ผู้อนุมัต ิ

                 ลงชื่อ .................................................. 
                               (เซอร์เรมอนด์    พิเศษศักดิ)์ 
                                          ผู้อ านวยการ 
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แบบแสดงประมาณคา่ใช้จ่าย งาน/กิจกรรม 

7.2.2.11.2  งาน/กิจกรรม แข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์      
แผนงานตามมาตรฐานท่ี 1 2 3 4 5 
แผนงานหน่วยงาน งานพัฒนากระบวนการจดัการเรียนรู้    กลุม่สาระการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี     ฝ่ายวิชาการ 

รายการ 
งบประมาณ 
ปี 2559 

ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

รายรับ     
       1.จากโรงเรียน 5,800 6,100 6,500 6,800 
       2.อ่ืน ๆ     

รวม 5,800 6,100 6,500 6,800 
รายจ่าย     
      1.ค่าวัสด ุ     
          -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  มณีศิริสานต)์    
       ผู้เสนองาน             
   
     ผู้อนุมัติ 

                 ลงชื่อ .................................................. 
                             (เซอรเ์รมอนด์    พิเศษศักดิ)์ 
                                       ผู้อ านวยการ 
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แผนงานตามโครงสร้าง        ฝ่ายวิชาการ 
แผนงานตามมาตรฐาน        แผนงานด้านคุณภาพผู้เรียน     

       แผนงานด้านการจัดการศกึษา  
                                     แผนงานด้านสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
          แผนงานด้านอัตลกัษณ(์จิตตาภบิาล)  

       แผนงานด้านมาตรการส่งเสริม  
ชื่อโครงการ                 ส่งเสริมทักษะความรู้งานอาชีพ 
ลักษณะโครงการ          ประจ า    ต่อเน่ือง    ใหม่  
หน่วยงาน                      พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ 
ผู้รับผิดชอบ                นางธนพรรณ  มงคลสกลุฤทธิ์ 
ตอบสนอง                      พันธกิจท่ี 1        ยุทธศาสตร์ท่ี     1       กลยุทธ์ท่ี................... 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษา EDBA  มาตรฐานท่ี    6  ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ ทางตรง   6.1,6.2,6.3,6.4  
ทางอ้อม  10.2,10.4  ประเด็นการพจิารณา/เกณฑ์ย่อยที่ ทางตรง ....... ทางอ้อม............................  
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษาโรงเรียน มาตรฐานท่ี..........ตัวบ่งชี้................... เกณฑ์ท่ี
.......................................................................................................................................................... 
1. หลักการและเหตุผล 

ตามภาพแห่งความส าเร็จโรงเรียนมาตรฐานสากล มาตรา 6 พ.ร.บ. การศึกษาปี 2552 ว่าด้วย 
การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ 
และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 

ดังนั้นทางกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  เห็นความส าคัญมุ่งพัฒนาวิชาการ 
สู่ความเป็นเลิศ จึงได้จัดโครงการส่งเสริมทักษะความรู้การงานขึ้น เพื่อผู้เรียนได้รู้จักวางแผนการท างาน
ด าเนินการจนส าเร็จ และท างานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน ภูมิใจในผลงานของตนเอง มีการเรียนรู้
ร่วมกันเป็นกลุ่มแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน มีทักษะใน
การใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้สามารถน าเสนอผลงานได้  และมีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริต สามารถหา
ความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ผลิตผลงานด้วยความภาคภูมิใจ   
2.วัตถุประสงค์  
        1. เพื่อให้ผู้เรียนได้วางแผนการท างานและด าเนินการจนส าเร็จ(6.1) 
        2. เพื่อให้ผู้เรียนท างานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง(6.2) 
        3. เพื่อให้ผู้เรียนท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้(6.3) 
        4. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสจุริตและหาความรู้เกี่ยวกบัอาชีพที่ตนเองสนใจ(6.4) 
3. เป้าหมาย      
  3.1 เชิงปริมาณ                
 ผู้เรียนระดบัชัน้ประถมศึกษาปทีี่ 5 – มัธยมศึกษาปีที่ 3  จ านวน .............  คน   
 3.2 เชิงคุณภาพ 

1. ผู้เรียนได้วางแผนการท างานและด าเนินการจนส าเร็จ(6.1) 
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2. ผู้เรียนท างานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง(6.2) 
3. ผู้เรียนท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้(6.3) 
4. ผู้เรียนมีความรู้สึกทีด่ีต่ออาชีพสุจรติและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ(6.4) 

   3.3 ตัวชี้วดัความส าเร็จ  
1. ผู้เรียนร้อยละ 86 ได้วางแผนการท างานและด าเนินการจนส าเรจ็ 
2. ผู้เรียนร้อยละ 86 ท างานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง 
3. ผู้เรียนร้อยละ 86 ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได ้
4. ผู้เรียนร้อยละ 86 มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสจุริตและหาความรู้เกี่ยวกบัอาชีพทีต่นเองสนใจ 

4. ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 
กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ ต.ค.59 นางธนพรรณ 
1.1 ประชุมวางแผน  มงคลสกุลฤทธิ ์
2. ขั้นด าเนินการ/กิจกรรมที่จดั   
2.1 ประชาสัมพันธ์แจกจดหมายเวียนนกัเรียน    
ระดับชั้น ป.5-ม.3   
2.2 ประชุมชี้แจงจุดประสงค์การด าเนินงานให ้   
คณะกรรมการทุกท่านทราบ   
2.3 เชิญวิทยากรภายนอกมาแบ่งปนัให้ความรู้   
2.4 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานและควบคุม   
2.5 จัดกิจกรรมให้ความรู้กับผูเ้รียนทีเ่ข้าร่วม   
3. ขั้นติดตามและประเมนิผล   
3.1 สรุปประเมินผลจากแบบสอบถาม พ.ย. 59  
3.2 สรุปและประเมินผลจากการเข้าร่วมกจิกรรม ธ.ค. 59  
   
   
5. สถานท่ีด าเนินงาน โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 
6. ระยะเวลาในการด าเนินงาน  ตุลาคม   –  ธันวาคม  2559 
7. งบประมาณ 

รายการ งบประมาณ 
ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

รายรับ     
1.จากโรงเรียน     
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8. เคร่ืองมือการติดตามและประเมินผล 
            1.แบบประเมนิการเข้าร่วมกจิกรรม 

2.แบบสรุปการประเมนิการเข้าร่วมกจิกรรม 
 3.รายงานสรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ 
9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1.ผู้เรียนได้เรียนรู้ทีห่ลากหลาย และเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถ และความสนใจ 
ของตนเอง 
    2.ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัตจิริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง 
             3.ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน 
10. ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข 
                                 ผู้เสนอโครงการ                                                            ผู้พิจารณาโครงการ 
 
       ลงชื่อ......................................................                   ลงชื่อ .....................................................                  
                    (นางธนพรรณ  มงคลสกุลฤทธิ)์                                       ( นางบุษรา  ผุดผ่อง ) 
                        
                                                                    ผู้อนุมัติโครงการ 
 
                    ลงชื่อ ..................... ........................... 
                                                           (เซอร์เรมอนด์     พิเศษศกัดิ์)  

2. อ่ืน ๆ 31,000 32,000 33,000 34,000 
รวม 31,000 32,000 33,000 34,000 

รายจ่าย     
1.ค่าวัสด ุ     
      -อุปกรณ์ต่างๆ กิจกรรมตามฐาน 21,000 21,000 22,000 23,000 
2.ค่าใช้สอย     
      -     
3. ค่าตอบแทน     
      -ค่าวิทยากร 10,000 10,000 10,000 10,000 
4.ค่าพาหนะ     
       -ค่าพาหนะ 1,000 1,000 1,000 1,000 
5.ค่าครุภัณฑ์     
        -     

รวม 31,000 32,000 33,000 34,000 
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แผนงานตามโครงสร้าง         ฝ่ายวิชาการ 
แผนงานตามมาตรฐาน         แผนงานด้านคุณภาพผู้เรียน     

 แผนงานด้านการจดัการศึกษา  
                                          แผนงานด้านสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
           แผนงานด้านอัตลักษณ์(จติตาภบิาล)  

 แผนงานด้านมาตรการส่งเสริม  
ชื่อโครงการ        พัฒนาหลกัสตูรทักษะด้าน  IT สู่มาตรฐานสากล 
ลักษณะโครงการ           ประจ า       ต่อเน่ือง    ใหม่  
หน่วยงาน                       พัฒนากระบวนการจดัการเรียนรู้ 
ผู้รับผิดชอบ         นางสาวอมรรัตน์    มณีศิริสานต ์
ตอบสนอง                          พันธกิจท่ี 1        ยุทธศาสตร์ท่ี     1       กลยุทธ์ท่ี  1.3 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษา EDBA  มาตรฐานท่ี    3  ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ ทางตรง   3.4 
ทางอ้อม………..  ประเด็นการพิจารณา/เกณฑ์ย่อยที ่ทางตรง ..........ทางอ้อม.............................  
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษาโรงเรียน มาตรฐานท่ี..........ตวับ่งชี.้.................. เกณฑ์ท่ี
.................................................................................................................................................. 
1. หลักการและเหตุผล 

ตามภาพแห่งความส าเร็จโรงเรียนมาตรฐานสากล มาตรา 6 พ.ร.บ. การศึกษาปี 2552  ว่าด้วย 
การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ 
และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข และ 
ได้ตระหนักถึงประโยชน์ ความส าคัญในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในด้านการจัดการศึกษา จะเห็น
ได้จากนโยบายด้านการศึกษาได้ก าหนดให้จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนให้มีความรู้ด้านเทคโนโลยี ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงของสังคม ซึ่งปรากฏในจุดเน้น ให้เพิ่มศักยภาพของผู้เรียนในด้านเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาสู่
ความเป็นหนึ่งในสองของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Excellence)  ตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545  หมวด 9  ว่าด้วยเทคโนโลยีการศึกษา 
มาตรา 66  “ผู้เรียน มีสิทธิได้รับการพัฒนาขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในโอกาส
แรกที่ท าได้ เพื่อให้มีความรู้และทักษะเพียงพอที่จะใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในการแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต” 

ดังนั้นทางกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี จึงได้จัดท าโครงการพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนรู้ข้ึนเพื่อส่งเสริมผู้เรียนได้สามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ ออกแบบสร้างสรรค์
งาน  สื่อสาร น าเสนอ เผยแพร่ และแลกเปลี่ยนผลงานในระดับชาติได้  
2.วัตถุประสงค์  
        1. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยใีนการเรียนรู้ ออกแบบสร้างสรรค์งาน ส่ือสาร น าเสนอ เผยแพร่
และแลกเปลี่ยนผลงานในระดบัชาติได ้(3.4) 
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3. เป้าหมาย      
  3.1 เชิงปริมาณ                
 ผู้เรียนระดบัชัน้ประถมศึกษาปทีี่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3  จ านวน..............คน   
 3.2 เชิงคุณภาพ 

1.ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยใีนการเรียนรู้ ออกแบบสร้างสรรค์งาน ส่ือสาร น าเสนอ เผยแพร ่และ
แลกเปลี่ยนผลงานในระดบัชาต ิ
   3.3 ตัวชี้วัดความส าเร็จ  

1.ผู้เรียนร้อยละ 85 สามารถใชเ้ทคโนโลยีในการเรียนรู้ ออกแบบสร้างสรรค์งาน ส่ือสาร น าเสนอ 
เผยแพร่ และแลกเปลี่ยนผลงานในระดับชาต ิ
4. ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 
 4.1 กิจกรรมพัฒนาทักษะดา้น IT 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั้นเตรียมการ ก.ค.59 นายชาญสกล 
1.1 ประชุมวางแผน  ทรัพย์มีชยั 
2. ขั้นด าเนินการ/กิจกรรมที่จดั   
2.1 ชี้แจงวัตถุประสงคใ์นการด าเนนิงานของกจิกรรม   
ให้ผู้เรยีนทราบ   
2.2 จัดกิจกรรมให้ความรู้และปฏิบัติงานจริงด้าน IT   
2.3 ผู้เรียนด าเนนิงานสืบค้นหาข้อมูลทาง Internet ในการ   
 พัฒนาความรู้ต่างๆ ด้าน IT   
2.4 ผู้เรียนสร้างผลงานออกแบบสร้างสรรค์ และน าเสนอ   
ผลงานเผยแพร่   
3. ขั้นติดตามและประเมนิผล   
3.1 แบบประเมินผลจากกจิกรรมพัฒนาทักษะด้าน IT ก.พ. 59  
3.2 สรุปแบบประเมินผลจากกจิกรรมพัฒนาทักษะด้าน IT   
   

4.2 กิจกรรมเผยแพร่ผลงาน 
กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ ก.ค.59 นางสาวอมรรัตน์ 
1.1 ประชุมวางแผน  มณีศิริสานต ์
2. ขั้นด าเนินการ/กิจกรรมที่จดั   
2.1 ชี้แจงวัตถุประสงคใ์นการด าเนนิงานของกจิกรรม   
ให้ผู้เรยีนทราบ   
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2.2 น าเสนอผลงานต่างๆ ด้าน IT บนเว็บไซต์ของสถานศึกษา   
และป้ายนิเทศของกลุ่มสาระฯ หรือตามนิทรรศการงานต่างๆ   
3. ขั้นติดตามและประเมนิผล   
3.1 แบบประเมินผลจากกจิกรรมเผยแพร่ผลงาน ก.พ. 59  
3.2 สรุปแบบประเมินผลจากกจิกรรมเผยแพร่ผลงาน   
3.3 รายงานสรุปผลการด าเนนิงานตามกจิกรรมเผยแพร่   
ผลงาน   
   

 
5. สถานท่ีด าเนินงาน โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 
6. ระยะเวลาในการด าเนินงาน  กรกฎาคม 2559  –  กุมภาพันธ์  2560 
7. งบประมาณ 

 
 
 

รายการ งบประมาณ 
ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

รายรับ     
- จากสถานศึกษา 1,500 1,500 1,500 1,500 
- อ่ืน ๆ     

รวม 1,500 1,500 1,500 1,500 
รายจ่าย     
1.ค่าวัสด ุ     
      -อุปกรณ์ต่างๆ  1,500 1,500 1,500 1,500 
2.ค่าใช้สอย     
      -     
3. ค่าตอบแทน     
      -     
4.ค่าพาหนะ     
       -     
5.ค่าครุภัณฑ์     
       -     

รวม 1,500 1,500 1,500 1,500 
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8. เคร่ืองมือการติดตามและประเมินผล 
             1.แบบประเมนิผลจากกิจกรรม 

2.สรุปแบบประเมนิผลจากกิจกรรม 
 3.รายงานสรุปผลการด าเนินงานตามโครงการพัฒนาหลักสูตรทักษะด้าน  IT สู่มาตรฐานสากล 
9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
    1.ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัตจิริง มีทักษะในการใช้เทคโนโลยใีนการเรียนรู้ ออกแบบสร้างสรรค์งาน  
    2.ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในการสร้างผลงาน และน าเสนอผลงานของตนเอง 
10. ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข 
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................          
 
                             ผู้เสนอโครงการ                                                            ผู้พิจารณาโครงการ 
 
       ลงชื่อ......................................................                   ลงชื่อ .....................................................                  
                  (นางสาวอมรรัตน์    มณีศิริสานต)์                                       ( นางบุษรา  ผุดผ่อง ) 
                         
                                                                  ผู้อนุมัติโครงการ 
 
                    ลงชื่อ ................................................ 
                                                           (เซอร์เรมอนด์     พิเศษศกัดิ์)  
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ล าดบัท่ี  2.12   แผนงานหน่วยงาน  พัฒนากระบวนการจดัการเรียนรู้ 
สาระภาษาต่างประเทศ 

แผนงานตามโครงสร้าง  ฝ่ายวิชาการ 
แผนงานตามมาตรฐาน   แผนงานด้านคุณภาพผู้เรียน  

 แผนงานด้านการจดัการศึกษา  
 แผนงานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
 แผนงานด้านอัตลักษณ์ (จติตาภบิาล)   
 แผนงานด้านมาตรการส่งเสริม 

ผู้รับผิดชอบ   นางสาวแอมรา    วงศ์ค าขาว 
ตอบสนอง   พันธกิจท่ี 1   ยุทธศาสตร์ท่ี  1   กลยุทธ์ท่ี    1.1 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษา EDBA :  มาตรฐานท่ี  2,4,5,15 ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ หลักท่ี
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 หลกั 2.1  ร่วม - 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษาโรงเรียน    : มาตรฐานท่ี -  ตัวบ่งชี้หลกัท่ี   ร่วม   17.1เกณฑ์ท่ี  17 
 

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

วัตถุประสงค์ 1. ขั้นวางแผน  
1.เพื่อก าหนดเป้าหมายคุณภาพผูเ้รียนทั้ง  1.ประชุมวางแผนชี้แจงภาระงาน กจิกรรม  เม.ย.59 
ด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ วัดและ  และโครงการ  
ประเมินผลสมรรถนะการอ่านคดิวิเคราะห ์   
และคุณลักษณะที่พงึประสงค ์   
2.เพื่อวิเคราะห์ผู้เรยีนเป็นรายบุคคล และ   
ใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู ้   
เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน   
3.เพื่อออกแบบและจัดการเรียนรูท้ี ่   
ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล   
และพัฒนาการทางสตปิัญญา 2. ขั้นด าเนินการ (ภาระงานประจ า/ภาระงาน  
4.เพื่อใช้สื่อและเทคโนโลยทีี่เหมาะสม ร่วม/โครงการ)  
ผนวกกับการน าบริบทและภูมิปัญญาของ 2.1 ภาระงานประจ า  (เรียงใบงาน 4,3) ภาคเรียนที่ 1,2 
ท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู ้ 1.วิเคราะห์หลักสูตรในกลุ่มสาระ ภาคเรียนที่ 1,2 
5.เพื่อวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการ  2.ศึกษาโครงสร้างของกลุ่มสาระของ  
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธกีารที ่ สถานศึกษา  
หลากหลาย 3.ศึกษามาตรฐานตัวชี้วัดรายชั้น/ปีของกลุ่ม  
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6.เพื่อให้ค าแนะน าค าปรึกษา และแก้ไข สาระ  
ปัญหาให้แก่ผูเ้รียนทั้งด้านการเรียนและ 4.จัดท าแผนการสอนรายภาค/ป ี  
คุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค 5.จัดท าข้อสอบกลางภาค/ปลายภาค  
7.เพื่อศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการ 6.ท าการนิเทศการสอน  
เรียนรูใ้นวิชาที่ตนรบัผิดชอบ และใช้ผลใน 7.ท าการวิจัยผู้เรยีนเป็นรายบุคคล  
การปรับการสอน 8.ท าสื่อการเรียนการสอนที่ใช้กับผูเ้รียน  
8.เพื่อให้ผู้เรยีนคณุลักษณะอันพึงประสงค ์ 9.ประชุมกลุ่มสาระ  
ของผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลาง 10.จัดท าป้ายนเิทศความรู้ของกลุ่มสาระ  
การศึกษาข้ันพืน้ฐานครบทัง้ 8 (เกณฑ์  11.สรุปการจัดกระบวนการเรียนการสอนของ   
2.1.3ข้อ4) กลุ่มสาระ  
9.เพื่อให้ผู้เรยีนสรุปความคิดจากเรื่องที ่ 12.วิเคราะห์ข้อสอบกลางภาค/ปลายภาค  
อ่าน ฟัง ดู และสื่อสาร โดยการพูด หรือ  13.ก าหนดเป้าหมายคณุภาพผู้เรียนทั้งด้าน  
เขียนตามความคิดของตนเอง (4.1) ความรู้ ทักษะกระบวนการ วัดผลประเมินผล  
10.เพื่อให้ผู้เรียนน าเสนอวิธีคิด  สมรรถนะ การอ่าน คิดวิเคราะห์ และ  
วิธีแก้ปัญหา ด้วยภาษา หรือวิธีการของตน คุณลักษณะที่พงึประสงค ์  
(4.2) 14.วิเคราะห์ผูเ้รียนเปน็รายบุคคล และใช้ข้อมูล  
11. ให้ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธิท์างการเรยีน ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา  
แต่ละกลุ่มสาระเปน็ไปตามเกณฑ์(5.1) ศักยภาพของผู้เรียน  
12.ให้ผูเ้รียนมีผลการประเมนิ 15.ออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความ  
สมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรเปน็ไปตาม แตกต่างระหว่างบุคคลและ พัฒนาการทาง  
เกณฑ์(5.2) สติปัญญา  
13.ให้ผลการประเมนิการอ่าน  คิด 16.ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการ  
วิเคราะห์ และเขยีนเป็นไปตามเกณฑ(์5. 3) น าบริบทและภูมิปญัญาของท้องถิน่มาบูรณา  
14. เพื่อให้ผูเ้รียนมีผลการทดสอบ การในการจัดการเรียนรู ้  
ระดับชาตเิป็นไปตามเกณฑ(์5.4) 17.วัดและประเมนิผลที่มุ่งเนน้การพัฒนาการ  
15. จัดท าโครงการ กิจกรรมพิเศษเพื่อ เรียนรู้ของผูเ้รียน ด้วยวิธกีารที่หลากหลายเรียนรู ้  
ตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตามแนวทาง ของผู้เรียน ด้วยวิธกีารที่หลากหลายเรียนรู้ของ  
การปฏิรูป การศึกษา ผู้เรียน ด้วยวิธีการที่หลากหลาย  
เปา้หมายเชิงปริมาณ 18.ให้ค าแนะน า ค าปรึกษา และแก้ไขปัญหา  
1.ผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ให้แก่ผูเ้รียนทั้งด้านการเรียนและคณุภาพชีวิต  
มัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน  1,053 คน ด้วยความเสมอภาค  
2.ครูผู้สอนในกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 19.ศึกษา วิจยัและพัฒนาการจัดการเรียนรูใ้น  
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 วิชาที่ตนรบัผิดชอบ และใช้ผลในการ ปรับการ  
 20.จัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นให้มีผลสัมฤทธิ์   

เปา้หมายเชิงคุณภาพ ทางการเรียนเป็นไปตามเกณฑ์    
1.ก าหนดเป้าหมายคณุภาพผู้เรียนทั้ง  21.สอนเสริมศกัยภาพให้ผูเ้รียนมีผลการทดสอบ  
ด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ วัดและ  ระดับชาติ (O-NET) มีค่า T-Score  
ประเมินผลสมรรถนะการอ่านคดิวิเคราะห ์   
และคุณลักษณะที่พงึประสงค ์   
2.วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบคุคล และ   
ใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู ้ 2.2  ภาระงานตาม ตบช.  
เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 1. มีคุณลกัษณะที่พึงประสงค์ตาม   
3.ออกแบบและจัดการเรยีนรู้ที ่ หลักสูตร (2.1)  
ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล 2.  สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง   
และพัฒนาการทางสตปิัญญา และดูและสื่อสารโดยการพูดหรือเขยีนตาม  
4.ใช้สื่อและเทคโนโลยีทีเ่หมาะสม ความคิดของตนเอง  (4.1)  
ผนวกกับการน าบริบทและภูมิปัญญาของ 3. น าเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปญัหาด้วย  
ท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู ้ ภาษาหรือวิธีการของตนเอง (4.2)  
5.วัดและประเมินผลที่มุง่เน้นการ  4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนแต่ละ  
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธกีารที ่ กลุ่มสาระเปน็ไปตามเกณฑ์      
หลากหลาย 1.)ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนระดับ  
6.ให้ค าแนะน าค าปรึกษา และแก้ไข โรงเรียนทั้ง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ในทุก  
ปัญหาให้แก่ผูเ้รียนทั้งด้านการเรียนและ ระดับชั้น  (5.1)  
คุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค 5. ผลการประเมนิสมรรถนะส าคัญ  
7.ศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู ้ ตามหลักสูตรเป็นไปตาม 2 เกณฑ์  (5.2)  
ในวิชาที่ตน และรับผิดชอบ ใช้ผลใน 1. )ความสามารถในการสื่อสาร  
การปรับการสอน 2. )ความสามารถในการคิด  
8. มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผูเ้รียน 3.) ความสามารถในการแกป้ัญหา  
ตามหลักสูตร 4. )ความสามารถในการใช้ทกัษะชีวิต  
แกนกลางการศกึษาขั้นพืน้ฐาน  5.) ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลย ี  
9.ผู้เรียนสรุปความคิดจากเรื่องที ่ 6.  ผลการประเมนิการอ่าน  คิด  
อ่าน ฟัง ดู และสื่อสาร โดยการพูด หรือ  วิเคราะห์และเขยีนเป็นไปตามเกณฑ์  (5.3)  
เขียนตามความคิดของตนเอง  1.) ความสามารถในการอ่านของผู้เรยีนในแต่ละ  
10.ผู้เรียนน าเสนอวิธีคิด  ระดับชั้น  
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วิธีแก้ปัญหา ด้วยภาษา หรือวิธีการของตน 2.)ความสามารถในการคดิวิเคราะห์ของผูเ้รียน  
 ในแต่ละระดบัชัน้  
11. ให้ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธิท์างการเรยีน  3.) ความสามารถในการเขยีนของผู้เรยีนในแต ่  
แต่ละกลุ่มสาระเปน็ไปตามเกณฑ ์ ละระดับชัน้  
12.ให้ผูเ้รียนมีผลการประเมนิ 2.3  ภาระงานร่วม  
สมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรเปน็ไปตาม 1  ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที ่  
เกณฑ ์ แตกต่าง  (2.3)  
13.ให้ผลการประเมนิการอ่าน  คิด 1) การเหน็คุณค่าของวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน  
วิเคราะห์ และเขยีนเป็นไปตามเกณฑ(์5. 3) 2)การปรับตัวและร่วมกจิกรรมตามบรบิททาง  
14. ผู้เรียนมีผลการทดสอบ  วัฒนธรรมและสังคม  
ระดับชาตเิป็นไปตามเกณฑ(์5.4) 2  มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน  
15. จัดท าโครงการ กิจกรรมพิเศษเพื่อ และตั้งค าถามเพื่อคน้คว้าหาความรู้เพิ่มเตมิ (2.3)  
ตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตามแนวทาง 1)ความสามารถในการพดูคุย ซักถาม  
การปฏิรูป การศึกษา แสดงความคิดเห็น หรือแลกเปลี่ยนเรยีนรู ้  
 กับผู้อ่ืนได ้  
 2) ความสามารถในการเขียนถ่ายทอดความรู้  
 ความรู้สึกนึกคิด เรื่องราว ตลอดจน  
 ประสบการณ์ต่าง ๆ ไปสู่ผู้อ่ืนได้  
 3  ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการ  
 การศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้  
 ใน แผนปฏิบัตกิาร  (8.3)  
 1) ร้อยละการอ่านออกเขียนได้ของผูเ้รียน  
 (ประถมศกึษา และ/หรือการอ่านจบัใจความ  
 (มัธยมศกึษา1. คณะกรรมการจัดท าหลักสูตร  
 สถานศึกษา ประกอบด้วยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุก  
 ฝ่าย(คณะคร ูผู้บริหาร กรรมการสถานศึกษา  
 ผู้แทนชุมชน/ผู้ทรงคุณวุฒ)ิและหลักสูตร  
 ผ่านความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ  
 สถานศึกษา  
   2). โครงสร้างหลักสูตรสถานศกึษาม ี  
 องค์ประกอบครบถ้วนและสอดคล้องหลกัสูตร  
 แกนกลางฯตอบสนองเป้าหมาย วิสัยทัศน ์  
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 หรือจุดเน้นของสถานศึกษาและมีการ  
ตัวชี้วัดความส าเร็จ ก าหนดเวลาเรียนเหมาะสมกับระดับชัน้  
1.ครูผู้สอนร้อยละ90มีการก าหนด 3 )รายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมทีจ่ัดไว้  
เป้าหมายคุณภาพผู้เรยีนทัง้ด้านความรู้  ในหลกัสูตร มีการจัดล าดับเนื้อหาสาระความ  
ทักษะกระบวนการ วัดและประเมินผล ยากง่ายความซบัซ้อน และมีการบูรณาการ  
สมรรถนะการอ่าน คิดวิเคราะห์และ สภาพปัญหาและความต้องการของท้องถิน่  
คุณลักษณะที่พงึประสงค ์ สอดแทรกในรายวิชาอย่างเหมาะสม  
2.ครูผู้สอนร้อยละ90วิเคราะห์ผู้เรียนเปน็ 4). การติดตามการใช้หลักสตูรทุกกลุ่มสาระ  
รายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวางแผนการ การเรียนรู้และสรปุผล  
จัดการเรยีนรูเ้พื่อพัฒนาศกัยภาพของ 5.) การทบทวนหลักสูตรสถานศึกษาทุกป ี  
ผู้เรียน การศึกษาใช้สรุปผลการตดิตามการใช้หลกัสูตร  
3.ครูผู้สอนร้อยละ90ออกแบบและจัดการ ผลการวิจัยชัน้เรยีนของครูหรือผลงานวิจัยอื่น ๆ   
เรียนรูท้ี่ตอบสนองความแตกต่างระหว่าง ที่เกีย่วข้อง  
บุคคลและพัฒนาการทางสติปญัญา 4  จัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลาย  
4.ครูผู้สอนร้อยละ 85ใช้สื่อและเทคโนโลย ี ให้ผู้เรยีนเลือกเรยีนตามความถนัด ความสามารถ  
ที่เหมาะสมผนวกกบัการน าบริบทและภูม ิ และความสนใจ  (10.2)  
ปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการในการ 1. )ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา  
จัดการเรยีนรู ้ เพิ่มเตมิตอบสนองจุดเน้นของสถานศึกษา  
5.ครูผู้สอนร้อยละ 90 วัดและประเมินผลที่  2) การมีรายวิชาเพิ่มเติมที่มีการบูรณาการข้าม  
มุ่งเนน้การพัฒนาการ เรียนรู้ของผูเ้รียน กลุ่มสาระอย่างน้อย 2 รายวิชา  
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 5.  สนับสนุนให้ครูจดักระบวนการ  
6.ครูผู้สอนร้อยละ90 ให้ค าแนะน า  เรียนรูท้ี่ให้ผูเ้รียนได้ลงมือปฏิบัติจรงิจนสรุป  
และแก้ไขปัญหาให้แก่ผูเ้รียนทั้งด้านการ ความรู้ได้ด้วยตนเอง (10.4)  
เรียนและคณุภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค   
7.ครูผู้สอนร้อยละ 95ศึกษา วิจัยและ 1). ผู้เรียนได้มีโอกาสลงมือปฏิบัตใินสถานการณ ์  
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตน และ จริงหรือใกลเ้คยีงสถานการณจ์ริงอย่างน้อย 1   
รับผิดชอบ ใช้ผลในการปรับการสอน ครั้งในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู ้  
8.ผู้เรียนร้อยละ85มีคุณลักษณะอันพึง 2.) การมีผลงานที่แสดงการให้ผูเ้รียนอธบิายการ  
ประสงค์ของผู้เรียน ตามหลักสตูร ให้ผู้เรยีนอธิบายความคิดของตนเองทุกกลุ่มสาระ  
แกนกลางการศกึษาขั้นพืน้ฐาน  3) ผลงาน/โครงการที่ใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งใน  
9.ผู้เรียนร้อยละ85สรุปความคิดจากเรื่องที ่ การเรียนรู้อย่างน้อย 3 กลุ่มสาระ  
อ่าน ฟัง ดู และสื่อสาร โดยการพูด หรือ  6.    นิเทศภายใน ก ากับ ติดตาม  
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เขียนตามความคิดของตนเอง ตรวจสอบและน าผลไปปรับปรุงการเรยีนการสอน  
10.ผู้เรียนร้อยละ85น าเสนอวิธีคิด  อย่างสม่ าเสมอ  (10.5)  
วิธีแก้ปัญหา ด้วยภาษา หรือวิธีการของตน 1).แผนการนิเทศทีมุ่่งส่งเสริมการพัฒนาการ  
 จัดการเรยีนการสอน  
11. ผู้เรียนร้อยละ85มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 

2).(ระบุประเด็นจุดเน้น รูปแบบ ปฏิทินและทีม  

แต่ละกลุ่มสาระเปน็ไปตามเกณฑ ์ นิเทศทีช่ัดเจน)  
12.ผู้เรียนร้อยละ85มีผลการประเมนิ 3).การด าเนนิการนเิทศติดตามการใช้หลกัสูตรเป็น  
สมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรเปน็ไปตาม ไปตามเกณฑ ์  
 4).. การประเมินสรุปผลและรายงานผลการนิเทศ  
13.ผู้เรียนร้อยละ85มีผลการประเมนิการ ทุกภาคเรียน  
อ่าน  คิดวิเคราะห ์ 5).การใช้ผลการนิเทศ การติดตามตรวจสอบมา  
 และเขียนเป็นไปตามเกณฑ ปรับปรุงการจดัการเรยีนรู้ของครูทกุกลุ่มสาระ  
14. ผู้เรียนร้อยละ 85 มีผลการทดสอบ 7. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
ระดับชาตเิป็นไปตามเกณฑ ์ ทุกกลุ่มสาระ การเรียนรู้สูง  (17.1)  
15. ร้อยละ 85 โรงเรียนจัดท าโครงการ  2.4 โครงการ   
กิจกรรมพเิศษเพื่อ 1. โครงการเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาทักษะ  
ตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตามแนวทาง การใช้ภาษาต่างประเทศ  
การปฏิรูป การศึกษา   
 2.5 โครงการตามแผนพัฒนาฯ  
 1. โครงการพัฒนาหลักสูตรเพื่อยกระดบัการจดั  
 การศึกษาของโรงเรียน  
 1)กิจกรรมพฒันาทกัษะทางภาษาตามมาตรฐาน  
 3R7C  
 2. โครงการพัฒนาผลการทดสอบระดับชาต ิ  
 (O-Net)  
 1)กิจกรรมเสริมทกัษะภาษาอังกฤษ  
เคร่ืองมือการติดตาม/ประเมินผล 3.โครงการยกระดับการบูรณาการการจัดการ  
1.แบบประเมินสมรรถนะ เรียนรู้ด้วย Storyline Approach  
2.แบบประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห ์   
3.แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ์ 3.  ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล  
4.แบบบันทึกผลการสังเกตและสัมภาษณ ์ 3.1 แบบบันทึกการส่งงานของแต่ละงาน  
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ผู้เรียน 3.2แบบประเมินการเข้าร่วมในแต่ละกิจกรรม  
5.แบบประเมินผลงาน/ชิ้นงานของผู้เรยีน ของโครงการ  
6.เอกสารข้อมูลสารสนเทศของ 3.3แบบสรุปการประเมินของกิจกรรม  
สถานศึกษา   
7.เอกสารการวัดและประเมนิผลผู้เรียน 4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา  
ทุกระดับชั้น 4.1 รายงานผลการส่งงานของกลุ่มสาระ  
8.รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 4.2 รายงานสรุปผลการด าเนนิงานตามโครงการ  
9.แบบสรุปรายงานและเปรียบเทียบ 4.3 น าผลการประเมนิมาปรับปรุงและพัฒนาใน  
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระและ ปีการศึกษาต่อไป  
ทุกระดับชั้นในปปีัจจุบันและปีที่ผ่านมา   
10. แบบสอบถามในแต่ละกจิกรรม การศึกษาของโรงเรียน  
11. แบบประเมนิการเข้าร่วมในแต่ละ 1)กิจกรรมพฒันาทกัษะทางภาษาตามมาตรฐาน  
กิจกรรม 3R7C  
12. แบบสรุปการประเมินการเข้าร่วมใน 2. โครงการพัฒนาผลการทดสอบระดับชาต ิ  
แต่ละกิจกรรม (O-Net)  
13. รายงานสรุปผลการด าเนนิงานตาม 1)กิจกรรมเสริมทกัษะภาษาอังกฤษ  
โครงการ 3.โครงการยกระดับการบูรณาการการจัดการ  
 เรียนรู้ด้วย Storyline Approach  
   
   
   
   
   
   
   
  สิ้นปีการศึกษา 
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แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่ายหน่วยงาน 
6.2.2.12  แผนงานหน่วยงาน  งานพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ   ฝ่ายวิชาการ 

ล าดบั
ท่ี 

รายการ 
แผนงาน
ตาม

มาตรฐาน 

จ านวนเงิน 
ประเภท

งบประมาณ บาท ส.ต 

1. โครงการเพิ่มพนูความรู้และพัฒนาทกัษะการ 1 1,937,400 -  
 ใช้ภาษาต่างประเทศ     
2. โครงการยกระดับบูรณาการการจัดการเรียนรู ้ 1 20,000 -  

 Storyline Approach     
      

รวมประมาณการค่าใช้จา่ย 
(หน่ึงล้านเก้าแสนห้าหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 

 1,957,400 - 

 
สรุปประเภทงบประมาณ 
 ด าเนินการ 1,957,400 บาท    งบลงทนุ..................บาท  งบพัฒนา..................บาท  
 
 
       ลงชื่อ.................... ......................................   
                   (นางสาวแอมรา   วงษ์ค าขาว)                                 
                                 ผู้เสนองาน                                                  
 
 
                                                  ผู้อนุมัติ 

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

                                                                               ผู้อ านวยการ 
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แผนงานตามโครงสร้าง  ฝ่ายวิชาการ 
แผนงานตามงบประมาณ   แผนงานคุณภาพผู้เรียน  

   แผนงานการจัดการศกึษา   
   แผนงานสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  

 แผนงานจิตตาภิบาล(จิตตาภบิาล) 
   แผนงานมาตรการส่งเสริม 

ชื่อโครงการ/งาน  โครงการเพิม่พูนความรู้และพัฒนาทักษะการใช้ภาษาตา่งประเทศ 
ลักษณะโครงการ/งาน  ประจ า    ต่อเน่ือง  ใหม่ 
หน่วยงาน   ฝ่ายวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ   นางสาวจันจิรา  พันธุส์มบัต ิ
ตอบสนอง   พันธกิจท่ี          ยุทธศาสตร์ท่ี         กลยุทธ์ท่ี 
ประเด็นการพิจารณา/เกณฑ์ย่อยที่ ทางตรง      -      .ทางอ้อม     -      . 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษา EDBAมาตรฐานท่ี 4  ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ ทางตรง   4.2, 4.3  ทางอ้อม- 
1.หลักการและเหตุผล 

ปัจจุบันภาษาอังกฤษได้ดีเข้ามามีบทบาทส าคัญในชีวิตประจ าวันของคนเราทั้งด้านการศึกษา 
ตลอดจนการประกอบวิชาชีพ การเรียนภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษาสากลที่ถูกน ามาใช้กันอย่างกว้างขวาง ผู้
ที่มีความพร้อมในการเรียนภาษาอังกฤษจะสามารถพัฒนาศักยภาพในการเรียนรู้ให้ทันต่อการเปลีย่นแปลง
ของโลกวิทยาการสามารถติดต่อสื่อสารและแลกเปลี่ยนความรู้และวัฒนธรรมกับชาวต่างชาติได้เป็นอย่างด ี

ดังนั้นทางกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศจึงได้จดัท าโครงการเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาทักษะการใช้   
เพื่อเปิดโอกาสให้นกัเรยีนได้รับประสบการณใ์นต่างประเทศ และแลกเปลีย่นประสบการณ์กบัมิตร
ชาวต่างชาติ เสริมสร้างและพัฒนาบุคลกิภาพ  มั่นใจในตวัเองและปรับตัวให้อยู่ในสังคมได้ดยีิ่งขึ้น กระตุ้น
ให้นกัเรียนรู้จกัพึ่งพาตนเอง มีวินยัในตนเอง และฝึกการอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะ สามารถน าข้อดีจาก
การศึกษาเรยีนรู้ศิลปะ  วัฒนธรรม   ประเพณี   มรรยาท  และวิถีชีวิตมาประยกุต์ใช้ให้เหมาะกับจารีต
ประเพณีไทยและรู้สึกภาคภูมิใจในความเปน็ไทย” ของตนเอง  กระตุ้นให้นกัเรยีนมเีจตคติที่ดตี่อ
ภาษาอังกฤษและน าไปปรับใชใ้หเ้กิดประโยชน์แก่ตนเองอนาคต น าเสนอวิธีคิด วิธีการแก้ปญัหาด้วยภาษา
หรือวิธีการของตนเอง ให้ผู้เรยีนสามารถก าหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมเีหตุผล
ประกอบ          
2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อเปดิโอกาสใหน้ักเรยีนได้รับประสบการณใ์นต่างประเทศ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กบั 
                  มิตรชาวต่างชาติ  
 2.2 เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาบุคลิกภาพ  ความมั่นใจในตวัเองและปรับตัวให้อยู่ในสังคมได้ดี 
                  ยิ่งขึ้น 
 2.3 เพื่อกระตุน้ใหน้ักเรียนรูจ้ักพึ่งพาตนเอง มีวินัยในตนเอง และฝึกการอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะ 
 2.4 เพื่อให้นักเรียนสามารถน าข้อดีจากการศึกษาเรียนรู้ศลิปะ  วัฒนธรรม   ประเพณี   มรรยาท     
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                   และวิถีชีวิตมาประยุกตใ์ชใ้หเ้หมาะกบัจารีตประเพณีไทยและรู้สึกภาคภูมิใจในความเปน็ “  
                   ไทย” ของตนเอง 

2.5 เพื่อกระตุน้ใหน้ักเรียนมเีจตคตทิี่ดีต่อภาษาอังกฤษและน าไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์แกต่นเอง 
                  อนาคต 
 2.6เพื่อให้ผู้เรียนน าเสนอวิธีคิด วิธีการแกป้ัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง(4.2) 
 2.7เพื่อให้ผู้เรียนสามารถก าหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตดัสินใจแก้ปัญหาโดยมเีหตุผลประกอบ  
                  (4.3) 
3.เป้าหมาย 

3.1เชิงปริมาณ  
นักเรยีนระดับชั้นประถมศกึษาปทีี่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เข้าร่วมกจิกรรม  จ านวน  

1,053  คน 
3.2เชิงคุณภาพ 

 2.1 นักเรยีนได้รับประสบการณใ์นต่างประเทศ และแลกเปลี่ยนประสบการณก์ับ มิตรชาวต่างชาติ  
 2.2 เสริมสร้างและพัฒนาบคุลิกภาพ  ความมั่นใจในตัวเองและปรับตัวให้อยู่ในสังคมได้ดี ยิ่งขึน้ 
 2.3 นักเรยีนรูจ้ักพึ่งพาตนเอง มีวินยัในตนเอง และฝึกการอยู่ร่วมกันเป็นหมูค่ณะ 
 2.4 นกัเรียนสามารถน าข้อดีจากการศกึษาเรียนรู้ศิลปะ  วัฒนธรรม   ประเพณี   มรรยาท     
                   และวิถีชีวิตมาประยุกตใ์ชใ้หเ้หมาะกบัจารีตประเพณีไทยและรู้สึกภาคภูมิใจในความเปน็ “  
                   ไทย” ของตนเอง 

2.5 นักเรยีนมเีจตคติที่ดตี่อภาษาอังกฤษและน าไปปรับใชใ้ห้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง อนาคต 
 2.6ผู้เรียนน าเสนอวิธีคิด วิธีการแก้ปญัหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง(4.2) 
 2.7ผู้เรียนสามารถก าหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ  

  
      3.3   ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

2.1 นักเรยีนร้อยละ 80 ได้รับประสบการณ์ในต่างประเทศ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กบั 
                  มิตรชาวต่างชาติ  

2.2ผ็เรียน ร้อยละ 80 เสริมสร้างและพัฒนาบุคลิกภาพ  ความมั่นใจในตัวเองและปรับตัวให้อยูใ่น       
     สังคมได้ดียิ่งขึ้น 
2.3 นกัเรยีน ร้อยละ 80  รู้จักพึ่งพาตนเอง มีวินยัในตนเอง และฝึกการอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะ 

 2.4 นักเรียน ร้อยละ 80  สามารถน าข้อดีจากการศกึษาเรียนรู้ศิลปะ  วัฒนธรรม   ประเพณี    
                  มรรยาทและวิถีชีวิตมาประยกุต์ใช้ให้เหมาะกบัจารีตประเพณีไทยและรู้สึกภาคภูมิใจในความ 
                  เป็น “ ไทย” ของตนเอง 

2.5 นักเรยีน ร้อยละ 80  มีเจตคติที่ดตี่อภาษาอังกฤษและน าไปปรับใช้ให้เกดิประโยชน์แกต่นเอง 
                  อนาคต 
 2.6ผู้เรียน ร้อยละ 80  น าเสนอวิธีคิด วิธีการแก้ปญัหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง(4.2) 
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 2.7ผู้เรียน ร้อยละ 80  สามารถก าหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแกป้ัญหาโดยมีเหตุผล 
                 ประกอบ  
4. ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 
4.1 กจิกรรมค่ายภาษาอังกฤษต่างประเทศ 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั้นเตรียมการ    
1.1 ประชุมวางแผนด าเนนิงานตามโครงการ พ.ค.59 นางสาวจันจิรา  พันธุ์สมบัต ิ
1.2 ติดต่อหน่วยงาน มิ.ย.59 นางจริน นิยมจ้อย 
2. ขั้นด าเนินการ/กิจกรรมที่จดั   
2.1 ประชาสัมพันธ ์ ก.ค.59 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู ้
2.2 เปิดรับสมคัร  ส.ค.59 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู ้
2.3 ประชุมผู้ปกครอง พ.ย.59 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู ้
2.4 น านักเรียนร่วมกิจกรรมในต่างประเทศ มี.ค.59 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู ้
3. ขั้นติดตามและประเมนิผล   
3.1จัดท าแบบประเมิน มี.ค.60 นางจริน นิยมจ้อย 
3.2นักเรียนท าแบบประเมิน มี.ค.60 นางจริน นิยมจ้อย 
3.3 สรุปและประเมนิผล/รายงานผล มี.ค.60 นางจริน นิยมจ้อย 
4.2 กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษในประเทศ 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั้นเตรียมการ    
1.1 ประชุมวางแผนด าเนนิงานตามโครงการ พ.ค.59 นางสาวจันจิรา  พันธุ์สมบัต ิ
1.2 ติดต่อหน่วยงาน พ.ค.59 นางสาวจันจิรา  พันธุ์สมบัต ิ
2. ขั้นด าเนินการ/กิจกรรมที่จดั   
2.1 ประชาสัมพันธ ์ ก.ค.59 ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู ้
2.2 เปิดรับสมคัร  ส.ค.59 ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู ้
2.3 ประชุมผู้ปกครอง ก.ย.59 ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู ้
4.  น านักเรียนเข้าร่วมกจิกรรม ต.ค.59 ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู ้
3. ขั้นติดตามและประเมนิผล   
3.1จัดท าแบบประเมิน มี.ค.60 นางสาวจันจิรา  พันธุ์สมบัต ิ
3.2นักเรียนท าแบบประเมิน มี.ค.60 นางสาวจันจิรา  พันธุ์สมบัต ิ
3.3 สรุปและประเมนิผล/รายงานผล มี.ค.60 นางสาวจันจิรา  พันธุ์สมบัต ิ
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4.3  กิจกรรมแข่งขันทักษะการเรียนภาษาต่างประเทศตามความสนใจ 

5. สถานท่ีด าเนินงาน โรงเรียนซางตาครู้สศึกษาและหน่วยงานภายนอก 
6. ระยะเวลาในการด าเนินงาน พฤษภาคม 2559– มีนาคม 2560 
7. งบประมาณ  

รายการ 
งบประมาณ 

2559 

ประมาณการงบประมาณ 

2560 2561 2562 

รายรับ     
- จากผูเ้รียน 1,937,400 2,019,800 2,102,00 2,102,00 

รวม 1,937,400 2,019,800 2,102,00 2,102,00 
รายจ่าย     
1.  กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษในต่างประเทศ     
- ค่าเรียนภาษาอังกฤษ /ค่าอาหาร/สายการบนิ/ 1,197,000 1,256,900 1,316,800 1,456,000 
ทัศนศกึษา     
2. กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษภายในประเทศ 731,000 753,000 775,000 797,000 
-  ค่าอาหารที่พัก 260,000 270,000 280,000 290,000 
-  ค่าของว่าง 21,000 22,000 23,000 24,000 
-  อุปกรณ์ฐานและของรางวัล 400,000 410,000 420,000 430,000 
-  ค่ารถ 50,000 51,000 52,000 53,000 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั้นเตรียมการ   
1.1 ศึกษาข้อมูล เอกสารประกอบการวางแผน พ.ค.59 นางพัฒนา  โปร่งมะณ ี
1.2.ประชุมวางแผนการด าเนนิงาน    มิ.ย.59 นางพัฒนา  โปร่งมะณ ี
1.3 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน มิ.ย.59 นางพัฒนา  โปร่งมะณ ี
2. ขั้นด าเนินการ/กิจกรรมที่จดั   
1.ประชุมคณะกรรมการ ก.ค.59 นางพัฒนา  โปร่งมะณ ี
2.ด าเนินการตามแผนงาน ส.ค.59 นางพัฒนา  โปร่งมะณ ี
3.ประชาสัมพันธ ์ ส.ค.59 นางพัฒนา  โปร่งมะณ ี
4.ด าเนินการจัดการแข่งขันทักษะทางภาษา ก.ย.59 นางพัฒนา  โปร่งมะณ ี
3.  ขั้นติดตามและประเมนิผล   
1.  ก ากับ ติดตามการด าเนินการตามโครงการ ต.ค.59 นางพัฒนา  โปร่งมะณ ี
2.  จัดท าเครื่องมือเพื่อการตดิตาม ประเมินผล ต.ค.59 นางพัฒนา  โปร่งมะณ ี
3.  แต่งตั้งคณะกรรมการตดิตามการด าเนินการ ต.ค.59 นางพัฒนา  โปร่งมะณ ี
4.  จัดท าเอกสารเพื่อการสรุปงาน/โครงการ ต.ค.59 นางพัฒนา  โปร่งมะณ ี
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3. กิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาตา่งประเทศ 9,400 9,900 10,400 10,900 
   -  ค่าเอกสารข้อมูลและประชาสัมพันธ ์ 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. เคร่ืองมือการติดตามและประเมินผล 
 1   เอกสารประกอบการประชุม 
 2.  แบบประเมินผล 
 3.  ค าส่ังแต่งตั้ง 
 4.  แบบสรุปโครงการ 
9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1.  นักเรียนพัฒนาและแสดงออกถึงความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ 
 2.  นักเรียนไดใ้ช้ความรู้ความสามารถในการสื่อสาร 
 3.  นักเรียนไดใ้ช้ประสบการณต์รงในการสื่อสารกับเจ้าของภาษา 
10. ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข 
…………………………………………………………………….…………………………………………
…………………..…………………………………………………………………………………………… 
  
 

              ผู้เสนอโครงการ     
    
…………………………………… 
(  นางสาวจันจิรา  พันธุ์สมบตัิ  )          

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้อนุมัติโครงการ 

…………………………………… 

(เซอร์เรมอนด์  พิเศษศกัดิ)์ 
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แผนงานตามโครงสร้าง  ฝ่ายวิชาการ 
แผนงานตามมาตรฐาน   แผนงานด้านคุณภาพผู้เรียน     

 แผนงานด้านการจดัการศึกษา  
 แผนงานด้านสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
 แผนงานด้านอัตลักษณ์(จติตาภบิาล)   
 แผนงานด้านมาตรการส่งเสริม  

ชื่อโครงการ            ยกระดบัการบูรณาการการจดัการเรียนรู้ด้วย Storyline  Approach    
ลักษณะโครงการ     ประจ า    ต่อเน่ือง    ใหม่  
หน่วยงาน                       พัฒนากระบวนการจดัการเรียนรู้ 
ผู้รับผิดชอบ   นางจริน   นิยมจ้อย 
ตอบสนอง   พันธกิจท่ี  3      ยุทธศาสตร์ท่ี   4    กลยุทธ์ท่ี   4.1 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษา EDBA :  มาตรฐานท่ี   14   ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ หลกัท่ี    14.1-14.2    
ร่วม –     ประเด็นการพิจารณา/เกณฑ์ย่อยที่ หลกั          14.1.2        ร่วม  -  
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษาโรงเรียน : มาตรฐานท่ี     ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ หลักท่ี    –        ประเด็น
การพิจารณา/เกณฑ์ย่อยที่ หลัก   -     ร่วม  -  
1.หลักการและเหตุผล 
      ตามที่กระทรวงศึกษาธกิารได้ก าหนดนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองโดยมเีป้าหมาย 
และยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคนไทยรวมทั้งการศกึษาไทยในอนาคตไว้อย่างชดัเจน ประกอบกับ
ประกาศกฎกระทรวงว่าด้วย ระบบ หลกัเกณฑ์ และวิธกีารประกันคณุภาพการศึกษา พ.ศ. 2553  ข้อ 14 
(1) ให้โรงเรียนก าหนดมาตรฐานการศึกษา และข้อ 15 การก าหนดมาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษา
ตามข้อ 14 (1) ต้องสอดคล้องกับมาตรฐานการศกึษาของชาต ิ เอกลักษณ์ของสถานศึกษา และมาตรฐาน
การศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานตามที่กระทรวงศกึษาธิการประกาศก าหนด และต้องครอบคลุมสาระ
การเรียนรู้และกระบวนการเรียนรู้ รวมทั้งค านึงถึงศักยภาพของผู้เรียน ชุมชน และท้องถิ่น อีกทั้ง ข้อ 39 
หมวด 3     การประกนัคุณภาพภายนอก ว่าด้วยวิธกีารในการประกันคณุภาพภายนอกให้เป็นไปตาม
ระเบียบที่ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศึกษาก าหนดนั้น การสอนแบบ  Storyline 
Approach   เปน็นวัตกรรมการเรียนการสอนทีเ่ปลีย่นวิธีจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบใหม่โดยสิน้เชิง    เปน็
วิธีใช้สอนเนื้อหาหลกัสูตรบูรณาการ  และท าให้ผู้เรียนสนใจบทเรียนตลอดเวลา   วิธีใชป้ระโยชน์ของเรื่อง
สร้างความรู้ที่มีความหมาย  และเหมือนชีวิตจริง  เพื่อผู้เรยีนเรยีนรู้มโนทัศน์  และทกัษะ   ผู้เรยีน  และ
ผู้สอนจะร่วมกันท างานสร้างฉาก  และตัวละครให้ด าเนนิเรื่องที่น าไปสู่การแก้ปญัหาทีเ่กิดขึน้จริง   ผู้สอน
และผู้เรียนจะแบ่งปนัความคิดและความรู้สึกขณะที่ท าการเรียนรู้ร่วมกนั   ซึ่งนบัว่าเปน็การสร้างหุน้ส่วน
การเรียนรูท้ี่เป็นกัลยาณมิตรอย่างแท้จริง โรงเรียนซางตาครู้สศึกษาได้พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วย 
Storyline Approach อย่างต่อเนื่องยาวนานถึง 10 ปี โดยปรับรูปแบบอย่างมปีระสิทธิภาพจนได้รับการ
ยอมรับจากหน่วยงานภายนอกในการเข้าร่วมเป็นเครือข่ายและมาศึกษาดูงานตลอดปีการศกึษา 

เพื่อเสริมสร้างคณุภาพการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการในโรงเรยีนซางตาครู้สศึกษา จึงได ้
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จัดท า โครงการ ยกระดับการบูรณาการการจัดการความรู้ด้วย STORYLINE   APPROACH ขึ้น  เพื่อ
พัฒนากระบวนการจัดเรียนรู้โดยปรับการเรียนเปลีย่นการสอน ยกระดับการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
ด้วย Storyline Approach ให้ผูเ้รียนได้มปีระสบการณ์การเรียนรูใ้นการพัฒนาทักษะผู้เรยีนในศตวรรษที่ 
21 สร้างระบบและกลไกขับเคลื่อนเอกลักษณ์สถานศึกษาที่เหมาะสม ใหก้ารด าเนนิงานเป็นไปตามแผนที่
ก าหนด ให้สถานศึกษาเปน็แหล่งเรียนรูใ้นการศกึษาดูงานที่เกีย่วกับเอกลักษณ์สถานศึกษาได้รับการ
ยอมรับ และรางวัลในการเข้าร่วมประกวดต่างๆ ให้สถานศึกษาเป็นตน้แบบและมีการถ่ายโอนความรู้ด้าน
กระบวนการสู่สถานศึกษาอ่ืน ผลการด าเนินงานสง่เสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา
และจุดเน้นสถานศึกษา  
 2.วัตถุประสงค์  

2.1  เพื่อพัฒนากระบวนการจัดเรยีนรู้โดยปรบัการเรยีนเปลี่ยนการสอน 
2.2  เพื่อยกระดบัการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการด้วย Storyline Approach 
2.3  เพื่อให้ผูเ้รียนได้มีประสบการณ์การเรยีนรู้ในการพัฒนาทักษะผูเ้รียนในศตวรรษที่ 21 
2.4  เพื่อสร้างระบบและกลไกขับเคลื่อนเอกลักษณ์สถานศึกษาทีเ่หมาะสม ( 14.1.2 ) 
2.5  เพื่อใหก้ารด าเนนิงานเปน็ไปตามแผนทีก่ าหนด( 14.1.2 ) 
2.6 เพื่อให้สถานศกึษาเป็นแหลง่เรียนรู้ในการศึกษาดูงานที่เกีย่วกับเอกลักษณ์สถานศึกษา 
      ได้รับการยอมรับ และรางวัลในการเข้าร่วมประกวดตา่งๆ ( 14.1.2 ) 
2.7 เพื่อให้สถานศกึษาเป็นตน้แบบและมกีารถ่ายโอนความรู้ด้านกระบวนการสู่สถานศกึษาอ่ืน  
      ( 14.1.2 ) 
2.8 เพื่อให้ผลการด าเนินงานสง่เสริมให้ผูเ้รียนบรรลตุามเป้าหมาย วิสัยทศัน์ ปรัชญาและจดุเน้น  
      สถานศึกษา ( 14.2 ) 

 3.เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ                
 บุคลากรครูจ านวน  67 คน   
   ผู้เรียนระดบัชัน้อนุบาล –ม. 3 จ านวน  1270  คน 
    3.2 เชิงคุณภาพ   

1  พัฒนากระบวนการจัดเรยีนรู้โดยปรับการเรยีนเปลี่ยนการสอน 
2  ยกระดบัการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการด้วย Storyline Approach 
3  ผู้เรียนได้มีประสบการณ์การเรยีนรูใ้นการพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
4  สร้างระบบและกลไกขบัเคลื่อนเอกลักษณ์สถานศึกษาที่เหมาะสม  
5  การด าเนินงานเปน็ไปตามแผนทีก่ าหนด 
6 สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ในการศึกษาดูงานที่เกี่ยวกบัเอกลักษณ์สถานศึกษา 
      ได้รับการยอมรับ และรางวัลในการเข้าร่วมประกวดตา่งๆ  
7สถานศึกษาเป็นต้นแบบและมกีารถ่ายโอนความรู้ด้านกระบวนการสู่สถานศึกษาอ่ืน  
8 ผลการด าเนินงานส่งเสริมให้ผูเ้รียนบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้น     
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    สถานศึกษา  
  3.3 ตัวชี้วดัความส าเร็จ . 

1  บุคลากรครูร้อยละ 81 พัฒนากระบวนการจัดเรยีนรู้โดยปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน 
2  บุคลากรครูร้อยละ 81 ยกระดบัการจัดการเรียนรู้แบบบรูณาการด้วย Storyline Approach 
3  ผู้เรียนร้อยละ 81 ได้มีประสบการณ์การเรียนรูใ้นการพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
4  บุคลากรครูร้อยละ 81 สร้างระบบและกลไกขับเคลื่อนเอกลักษณ์สถานศึกษาทีเ่หมาะสม 
5 บุคลากรครูร้อยละ 81 การด าเนินงานเปน็ไปตามแผนทีก่ าหนด 
6 สถานศึกษาร้อยละ 81 เป็นแหล่งเรยีนรูใ้นการศกึษาดูงานที่เกี่ยวกับเอกลักษณ์สถานศึกษา 
      ได้รับการยอมรับ และรางวัลในการเข้าร่วมประกวดตา่งๆ  
7 สถานศึกษาร้อยละ 81 เป็นต้นแบบและมีการถ่ายโอนความรู้ด้านกระบวนการสู่สถานศึกษา 
      อ่ืน  
8 บุคลากรครูร้อยละ 81 มีผลการด าเนินงานส่งเสริมให้ผูเ้รียนบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์  
    ปรัชญาและจุดเนน้สถานศกึษา  

 
4. ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั้นเตรียมการ   
   -  ศึกษาข้อมูลจากการด าเนนิการ พ.ค.59 นางจริน นิยมจ้อย 
   -  ประชาสัมพันธเ์ผยแพร่   พ.ค.59 นางจริน นิยมจ้อย 
  -   วิเคราะห์หัวข้อร่วมกัน พ.ค.59 นางจริน นิยมจ้อย 
  -   ประชุมชี้แจง   
2. ขั้นด าเนินการ/กิจกรรมที่จดั   
  -  จัดท าแผนตามหัวข้อที่ก าหนด มิ.ย. 59 คณะกรรมการสายชั้น 
  -  จัดเตรยีมอุปกรณ ์ มิ.ย. 59 นางจริน     นิยมจ้อย 
  -  ด าเนินการจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการเน้นการปฏิบตั ิ มิ.ย. – ก.ค.59 ครูผู้สอน 
  -  ก ากับติดตามจากครูผู้สอน มิ.ย. – ก.ค.59 หัวหน้าสายชั้น 
  -  จัดท ารูปเล่มของ Big Book ก.ค. – ส.ค.59 คณะกรรมการสายชั้น 
  -   รวบรวมผลงาน ส.ค.59 นางจริน    นิยมจ้อย 
  -   จัดนิทรรศการภายในและภายนอก ก.ย./ตามวาระ นางจริน    นิยมจ้อย 
  -  จัดสัมมนาทัง้ภายในและภายนอกสถานศึกษา   
-สงเสริมและสนับสนนุครู นักเรียน ใช้ผลงานเข้าร่วมประกวด   
3. ขั้นติดตามและประเมนิผล   
-  ก ากับ ติดตามการด าเนินการตามโครงการ ส.ค. –  ก.ย.59 หัวหน้าสายชั้น 
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-  จัดท าแบบประเมินผล ก.ย. 59 นางจริน      นิยมจ้อย 
-   จากผลการประกวด Big Book และ ฉาก ก.ย. – ต.ค.59 คณะกรรมการ 
   
5. สถานท่ีด าเนินงาน 
    โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา หน่วยงานภายนอก 
6. ระยะเวลาในการด าเนินงาน    
     ตลอดปีการศึกษา 
7. งบประมาณ 
8. เคร่ืองมือการติดตามและประเมินผล 

 1.แบบสอบถาม 
 2.แบบประเมิน 
9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
          ผู้เรียนได้รับกจิกรรมทีห่ลากหลายในการเรยีนรู้  เพิม่ทักษะการคิด ด้วย Storyline Approach 
 
 
 
 

รายการ 
งบประมาณ 

2559 
ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

รายรับ     
- จากโรงเรยีน 20,000 20,500 21,000 21,500 
รวม     
รายจ่าย     
- ค่าวสัด ุ     
ค่าอุปกรณ ์ 10,000 10,500 11,000 11,500 
- ค่าใช้สอย     
ค่าเข้าเล่ม Big Book 1,000 1,000 1,000 1,000 
ค่าจัดนทิรรศการ 1,000 1,000 1,000 1,000 
ค่าอาหารรับการศึกษาดูงาน 2,000 2,000 2,000 2,000 
- ค่าตอบแทน     
ค่าของรางวัล 5,000 5,000 5,000 5,000 
-ค่าพาหนะ     
ค่าเดินทาง 1,000 1,000 1,000 1,000 

รวม 20,000 20,500 21,000 21,500 
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10. ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข 
..........................................................................................................................................................  
..........................................................................................................................................................  
..........................................................................................................................................................  
..........................................................................................................................................................  
 
 

         ผู้เสนอโครงการ        
 
……………………………………       
      ( นางจรนิ  นิยมจ้อย ) 

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

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้อนุมัติโครงการ 

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

( เซอรเ์รมอนด์  พิเศษศักดิ์ ) 
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ล าดบัท่ี   3   แผนงานหน่วยงาน    งานวัดผลและประเมินผล 
แผนงานตามโครงสร้าง  ฝ่ายวิชาการ 
แผนงานตามมาตรฐาน  แผนงานด้านคุณภาพผู้เรียน  

 แผนงานด้านการจดัการศึกษา  
 แผนงานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
 แผนงานด้านอัตลักษณ์ (จติตาภบิาล)   
 แผนงานด้านมาตรการส่งเสริม 

ผู้รับผิดชอบ   นางอรวรรณ   ปิ่นเพช็ร์ 
ตอบสนอง   พันธกิจท่ี…1……    ยุทธศาสตร์ท่ี……2….. กลยุทธท่ี์……2.2….. 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษา EDBA :  มาตรฐานท่ี …ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ หลักท่ี 5 ร่วม…… 
 ประเด็นการพิจารณา/เกณฑ์ย่อยที่ หลกั.............ร่วม.......................... 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษาโรงเรียน    : มาตรฐานท่ี.... 17.......ตัวบ่งชี้หลักท่ี.... 17.1.....ร่วม........ 
                                 เกณฑ์ท่ี........................................................................................................ 

 วัตถุประสงค์ / เปา้หมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ป)ี 
วัตถุประสงค์ 1. ขั้นวางแผน  

1.เพื่อให้ครูมีข้อสอบที่มีคณุภาพในการ  1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการงานวัดผล เม.ย. 59 
สอบกลางภาคและปลายภาค  1.2 ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียน เม.ย. 59 
2.เพื่อให้การด าเนินการสอบวัดความรู้ รู้เพื่อชี้แจงการด าเนินงาน  
เป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพ 1.3 ครูผู้สอนศึกษาแนวปฏิบัติการวัด เม.ย. 59 
3.เพื่อให้การแปลผลการสอบวัดเปน็ไป และประเมินผลการเรียนรู ้  
อย่างคุณภาพ 1.4 ครูผู้สอนวางแผนการวัดประเมินผล เม.ย. 59 
4.เพื่อน าสารสนเทศการสอบวัดต่างๆ ไป การเรียนรูใ้ห้สอดคล้องกับเนื้อหาวิชา  
ใช้ตามความต้องการของหน่วยงานที ่ 1.5จัดท าจุดประสงค์การออกข้อสอบ เม.ย. 59 
เกี่ยวข้อง กลางภาคและปลายภาค  
5.เพื่อให้การด าเนินการและการให้บริการ   
เอกสารทางทะเบียนมีประสิทธิภาพ 2. ข้ันด าเนินการ(ภาระงานประจ า/ภาระงาน  
6.ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่ม ร่วม/โครงการ)  
สาระการเรียนรู้สูง (5.1) 2.1 ภาระงานประจ า  

 1.งานจัดท าข้อสอบ  
เป้าหมายเชิงปริมาณ 1.1จัดท าตารางก าหนดการส่งข้อสอบของครู มิ.ย.59 . ส.ค.59 
1.กลุ่มสาระ 8 กลุ่มสาระมีข้อสอบกลาง ประจ าวิชา  
ภาคและปลายภาคที่มีคุณภาพ 1.2จัดท าข้อสอบ พ.ย.59 ,ก.พ.60 
2.ครูผู้สอน 8 กลุ่มสาระ มีการด าเนินเนิน 1) ข้อสอบกลางภาคเรียนที่1 ก.ค. 59 
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 วัตถุประสงค์ / เปา้หมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ป)ี 
การสอบวัดความรู้กลางภาคและปลาย 2) ข้อสอบกลางภาคเรียนที่2 ธ.ค. 59 
ภาคที่มีประสิทธิภาพ 3)ข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ก.ย. 59 
3.ครูทุกคนมีการแปลผลการสอบวัดกลาง 4) ข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ก.พ. 60 
ภาคและการสอบวัดกลางภาคและ 2.งานวัดและประเมินผลการสอบกลางภาค ก.ค.59,ก.ย.59 
ปลายภาคที่มีคุณภาพ และปลายภาค ธ.ค.59 ,ก.พ.60 
    2.1จัดท าตารางการสอบ  
 1) ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ก.ค. 59 
       2)   ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ธ.ค. 59 
เปา้หมายเชิงคุณภาพ 3) ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ก.ย. 59 
1.ทุกกลุ่มสาระมีข้อสอบกลางภาคและ       4)   ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ก.พ. 60 
ปลายภาคที่มีคุณภาพ    2.2จัดท าค าส่ังแต่งตั้งการด าเนินการสอบ  
2.มีการด าเนินเนนิการสอบวัดความรู้กลาง คุมสอบ และตรวจข้อสอบ ก.ค.  , ก.ย., 
ภาคและปลายภาคที่มีประสิทธิภาพ    2.3ด าเนินการสอบ ธ.ค.,ก.พ. 60 
3.มีการแปลผลการสอบวัดกลางภาคและ    2.4ตรวจข้อสอบ  
ปลายภาคที่มีคุณภาพ    2.5แปลผลและรายงาน  
4.หน่วยงานต่างๆที่เกีย่วข้องน าสารสนเทศ 3. งานคลังข้อสอบ  
การสอบวัดกลางภาคและปลายภาคไปใช ้      3.1วิเคราะห์ข้อสอบ ส.ค.,ต.ค,59- 
ตามความต้องการ      3.2จัดเก็บข้อสอบที่มีคุณภาพเข้าคลังข้อสอบ ม.ค.,มี.ค.60 
5.โรงเรียนด าเนินการและให้บรกิารเอกสาร 4.งานทะเบยีน ตลอดปีการศึกษา 
ทางทะเบียนอย่างมีประสิทธิภาพ     4.1จัดซื้อเอกสารหลักฐานการศึกษา  
6.ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่ม     4.2จัดท าระเบียนแสดงผลการเรยีน(ปพ.1)  
สาระการเรียนรู้สูง     4.3จัดท าเอกสารหลักฐานการศึกษา  
     4.4ตรวจสอบเอกสาร  
 5.งานจัดท าสารสนเทศการสอบต่างๆ   ตลอดปีการศึกษา 
     5.1ผลการสอบกลางภาค  ปลายภาค  
     5.2ผลการทดสอบระดับชาติ(O-NET)  
 6.งานสอบวัดความรู้จากภายนอก  
    6.1การทดสอบทางการศกึษาระดับชาติ(o-net) ม.ค.-ก.พ.60 
    6.2การทดสอบทางวิขาการกับหน่วยงาน ตลอดปีการศึกษา 
 ภายนอก  
 2.2  ภาระงานตาม ตบช.  
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 วัตถุประสงค์ / เปา้หมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ป)ี 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิท์างการเรยีนทกุ ตลอดปีการศึกษา 
1.ข้อสอบร้อยละ85ของทุกกลุ่มสาระม ี กลุ่มสาระการเรียนรู้สูง  (5)  
คุณภาพ   
2.การด าเนินการสอบวัดมปีระสิทธิภาพ 3.  ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล  
ร้อยละ 90 3.1ตรวจสอบ ติดตามการด าเนนิงาน กลางภาคและ 
3.การแปลผลการสอบวัดมีคุณภาพร้อยละ  ตามแผนงานการวัดผลและประเมินผล ปลายภาคเรียน 
95 3.2ปรับปรุงแก้ไข การด าเนินงานทีย่ังไม่ กลางภาคและ 
4.หน่วยงานต่างๆสามารถน าข้อมูล สมบูรณ ์ ปลายภาคเรียน 
สารสนเทศการสอบวัดไปใช้ตามความต้อง 3.3จัดท าเครื่องมือประเมินต่างๆ ปลายภาคเรียน 
การร้อยละ  85 3.4ประเมินผลการด าเนินงาน มี.ค.60 
   
 4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา  
  4.1 สรุปผลการด าเนินงานตาม มี.ค.  60 
เคร่ืองมือการติดตาม/ประเมินผล แผนงาน  
1.แบบสรุปการวิเคราะหค์ุณภาพข้อสอบ  4.2จัดท ารายงานผลการด าเนินงานของ เม.ย. 60 
ของกลุ่มสาระ หน่วยงาน  
2.แบบประเมินการด าเนินการสอบวัด  4.3 น าผลการประเมินมาปรับปรุงและ เม.ย. 60 
3.แบบรายงานและสรุปผลการเรียนของแต ่ พัฒนาในปีการศึกษาต่อไป  
ละกลุ่มสาระ   
4.แบบประเมินความพึงพอใจในการ   
ด าเนินการและใหบ้ริการเอกสารงาน   
ทะเบียน   
5.แบบสรุปผลการทดสอบจากหน่วยงาน   
ภายนอก   
6.แบบสรุปผลการประเมนิการอ่านคิด   
วิเคราะห์และเขยีน   
7.แบบสรุปผลการประเมนิสมรรถนะ   
ส าคัญ   
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แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่ายหน่วยงาน 

6.2.3 แผนงานหน่วยงาน  งานวัดผลและประเมินผล   ฝ่าย วิชาการ 

ล าดบั
ท่ี 

รายการ 
แผนงาน
ตาม

มาตรฐาน 

จ านวนเงิน 
ประเภท

งบประมาณ บาท ส.ต. 

1. ค่าเอกสารการประเมินสมรรถนะส าคัญ, 1 5,500  ด าเนินการ 
 ประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์และเขยีน,     
 ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ์     
2. ค่าจัดท าข้อสอบกลางภาค,ปลายภาคของ 1 40,000 - ด าเนินการ 
 สถานศึกษา     
3. จัดซื้อแบบทดสอบและกระดาษค าตอบปลาย 1    
 ภาค,แบบทดสอบการอ่านคิดวเิคราะห์ ของฝ่าย  100,000 - ด าเนินการ 
 การศึกษา     
4. จัดซื้อแบบพิมพ์เอกสารหลักฐานการเรียน(ปพ.1, 1 20,000 - ด าเนินการ 
 ปพ.2 , ปพ.3 , ปพ.5)     

      

รวมประมาณการค่าใช้จา่ย 
(หน่ึงแสนหกหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) 

 
165,500 - 

 
สรุปประเภทงบประมาณ 
 ด าเนินการ  165,500 บาท     งบลงทุน..................บาท  งบพัฒนา……..  บาท  

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

       (นางอรวรรณ     ปิ่นเพ็ขร)์                                                
                                ผู้เสนองาน                                                   
                                          
                                         ผู้อนุมัต ิ

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

ผู้อ านวยการ 
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แบบแสดงประมาณคา่ใช้จ่ายงาน/กจิกรรม 
7.2.3.1  งาน/กิจกรรม เอกสารการประเมินสมรรถนะส าคัญ , ประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์ 
และเขียน 
แผนงานตามมาตรฐานท่ี 1 234 5 
แผนงานหน่วยงาน  งานวัดผลและประเมินผล    ฝ่าย วิชาการ 

รายการ 
งบประมาณ 
ปี 2559 

ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

รายรับ     
-จากโรงเรียน 5,500 5,700 6,000 6,300 

      -อ่ืน 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  ปิ่นเพ็ชร)์                                                               
                       ผู้เสนองาน                                                         
 
 
                                         ผู้อนุมัต ิ

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

ผู้อ านวยการ 
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แบบแสดงประมาณคา่ใช้จ่ายงาน/กจิกรรม 
7.2.3.2  งาน/กิจกรรม   จดัท าข้อสอบกลางภาค,ปลายภาคของสถานศึกษา 
ผนงานตามมาตรฐานท่ี 1   2  3  4   5 
แผนงานหน่วยงาน  งานวัดผลและประเมินผล    ฝ่าย วิชาการ 

รายการ 
งบประมาณ 
ปี 2559 

ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

รายรับ     
-จากโรงเรียน 40,000 42,000 44,100 46,300 
-อ่ืน 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 
  -ค่าวัสดุส านักงาน 2,000 2,100 2,200 2,500 
ค่าตอบแทน     
ค่ายานพาหนะ     
ค่าครุภัณฑ์     
     

รวม 40,000 42,000 44,100 46,300 
 
 
ลงชื่อ..........................................................   
               (นางอรวรรณ  ปิ่นเพ็ชร)์                                                  
                         ผู้เสนองาน                                                       
 
 
                                             ผู้อนุมัติ 

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

ผู้อ านวยการ 
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แบบแสดงประมาณคา่ใช้จ่ายงาน/กจิกรรม 
7.2.3.3  งาน/กิจกรรม   จดัซ้ือแบบทดสอบกระดาษค าตอบปลายภาค,แบบทดสอบการอ่าน 
คิดวิเคราะห์ ของฝ่ายการศกึษา 
แผนงานตามมาตรฐานท่ี 1   2  3  4   5 
แผนงานหน่วยงาน  งานวัดผลและประเมินผล    ฝ่าย วิชาการ 

รายการ 
งบประมาณ 
ปี 2559 

ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

รายรับ     
-จากโรงเรียน 100,000 105,000 110,250 115,700 
-อ่ืน ๆ     

รวม 100,000 105,000 110,250 115,700 
รายจ่าย     
ค่าวัสดุ      
-ค่าแบบทดสอบปลายภาค 84,000 88,000 92,400 97,000 
-ค่าแบบทดสอบการอ่านคิดวเิคราะห ์ 15,000 15,700 16,400 17,100 
-ค่าอุปกรณ์ส านักงาน 500 700 800 900 
ค่าใช้สอย     
-ค่ารถ 500 600 650 700 
ค่าตอบแทน     
ค่ายานพาหนะ     
ค่าครุภัณฑ์     

รวม 100,000 105,000 110,250 115,700 
 
 
ลงชื่อ..........................................................   
               (นางอรวรรณ  ปิ่นเพ็ชร)์                                                   
                         ผู้เสนองาน                                                       
 
 
                                             ผู้อนุมัติ 

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

ผู้อ านวยการ 
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แบบแสดงประมาณคา่ใช้จ่ายงาน/กจิกรรม 
7.2.3.4  งาน/กิจกรรม   จดัซ้ือเอกสารหลักฐานการเรียน 
แผนงานตามมาตรฐานท่ี 1   2  3  4   5 
แผนงานหน่วยงาน  งานวัดผลและประเมินผล      ฝ่าย  วิชาการ 

รายการ 
งบประมาณปี 

2559 
ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

รายรับ     
-จากโรงเรียน 20,000 21,500 22,600 23,700 
-อ่ืน ๆ     

รวม 20,000 21,500 22,600 23,700 
รายจ่าย     
ค่าวัสดุ      
1)แบบรายงานผู้ส าเร็จการศกึษาฯระดบัประถมศกึษา(ปพ.3ป) 500 550 600 650 
2)แบบรายงานผู้ส าเร็จการศกึษาฯระดบัมัธยมตน้(ปพ.3บ) 400 450 500 550 
3)ระเบียนแสดงผลการเรียนระดับประถมศึกษา(ปพ.1ป) 800 850 900 1,000 
4)ระเบียนแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(ปพ.1บ) 500 550 600 650 
5)แบบบันทึกการพัฒนาคุณภาพนกัเรยีนประจ ารายวิชา (ปพ.5) 12,400 18,100 18,900 19,650 
6)ประกาศนยีบัตรผู้ส าเรจ็การศกึษาระดับมัธยมต้น(ปพ.2บ) 400 450 500 550 
ค่าพาหนะ     
-ค่ารถ 500 550 600 650 
ค่าตอบแทน     
ค่าครุภัณฑ์     
     

รวม 20,000 21,500 22,600 23,700 
 
 
ลงชื่อ..........................................................   
               (นางอรวรรณ  ปิ่นเพ็ชร)์  
                         ผู้เสนองาน                                                       
                                             ผู้อนุมัติ 

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

ผู้อ านวยการ 
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ล าดบัท่ี   4   แผนงานหน่วยงาน  งานพัฒนาสื่อนวตักรรมและเทคโนโลย ี
แผนงานตามโครงสร้าง  ฝ่ายวิชาการ 
แผนงานตามมาตรฐาน   แผนงานด้านคุณภาพผู้เรียน  

 แผนงานด้านการจัดการศึกษา  
 แผนงานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
 แผนงานด้านอัตลักษณ์ (จติตาภบิาล)   
 แผนงานด้านมาตรการส่งเสริม 

ผู้รับผิดชอบ   นางวันดี  พ่วงจาด 
ตอบสนอง            พันธกิจท่ี  1    ยุทธศาสตร์ท่ี  1    กลยุทธ์ท่ี  1.2 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษา EDBA :  มาตรฐานท่ี 7 ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ หลกัท่ี 7.4  ร่วม  -
 ประเด็นการพิจารณา/เกณฑ์ย่อยที่ หลกั..................ร่วม....... 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษาโรงเรียน    : มาตรฐานท่ี...........ตัวบ่งชี้หลักท่ี............ร่วม............. 
                                 เกณฑ์ท่ี.................................................................................................. 

 วัตถุประสงค์ / เปา้หมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ป)ี 
วัตถุประสงค์ 1. ขั้นวางแผน  

1.เพื่อวิเคราะห์ความจ าเปน็ในการใช้สื่อ  1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน เม.ย. 59 

และเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการ 1.2 ชี้แจงวัตถุประสงค ์  

สอนและการบริหารงานวิชาการ 1.3 วางแผนการจัดท าสื่อตามแผนการ   
2.เพื่อส่งเสริมให้ครูผลิตและพัฒนาส่ือ เรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ  
และนวัตกรรมการเรียนการสอน   

3.เพื่อประสานความร่วมมือในการผลิต 2. ขั้นด าเนินการ (ภาระงานประจ า/ภาระ  

จัดหาพัฒนาและใช้สื่อนวัตกรรมและ งานร่วม/โครงการ)  

เทคโนโลยีเพื่อจดัการเรยีนการสอน 2.1 ภาระงานประจ า  

4.เพื่อประเมินผลการใช้สื่อและเทคโนโลยี 1.ศึกษาวิเคราะห์ความจ าเปน็ในการใช้สื่อ เม,ย, 59 
5.เพื่อสนับสนุนให้ครูใช้สื่อและเทคโนโลยี และเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอน  
ที่เหมาะสมผนวกกบัการน าบริบทและภูม ิ ในแต่ละกลุม่สาระการเรียนรู ้  
ปัญญาของท้องถิ่นมา บูรณาการในการ   2.ครูประสานความร่วมมือในการผลิตจดัหา ตลอดปีการศึกษา 
จัดการเรียนรู้(7.4) พัฒนาและใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อ  
 การจัดการเรียนการสอน  
    3.บันทกึผลการใช้สื่อและเทคโนโลย ี ตลอดปีการศึกษา 
   
เป้าหมายเชิงปริมาณ 2.2  ภาระงานตาม ตบช.  

1. ครูผู้สอน จ านวน  65 คน   1. ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที ่ ตลอดปีการศึกษา 
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 วัตถุประสงค์ / เปา้หมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ป)ี 

 เหมาะสมผนวกกับการน าบริบทและภูมิ  

 ปัญญาของท้องถิ่นมา บูรณาการในการ  

 จัดการเรยีนรู้  (7.4)  

 2.3 ภาระงานร่วม  

      -  

 2.4 งาน/กิจกรรม/โครงการ  

 1.กิจกรรมพัฒนาทักษะการผลิตสื่อ  

 การสอนอิเล็กทรอนกิส์ยุคใหม ่  

 3.  ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล  

 3.1 ติดตาม/ตรวจสอบผลการด าเนนิงาน  
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 3.2 ประเมินผลการใช้สื่อและเทคโนโลย ี  

1.ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีในการจัดการ   

เรียนการสอนและการบริหารงานวิชาการ   

อย่างมีประสิทธิภาพ   

2. ครูผู้สอน ได้ผลิตและพัฒนาสื่อการเรียน   

การสอนอย่างมีประสิทธิภาพ   

3. ครูผู้สอน ได้ประสานความร่วมมือใน   

การผลิตจัดหาพัฒนาและใช้สื่อนวัตกรรม    

และเทคโนโลยีเพื่อจดัการเรยีนการสอน  ตลอดปีการศึกษา 

อย่างมีประสิทธิภาพ   

4. ครูผู้สอนได้รับการสนับสนุนใหใ้ช้สื่อ   

และเทคโนโลยีที่ท้องถิ่นเหมาะสมโดยน า   

บริบทแห่งภูมิปญัญาของมาบูรณาการ   

ในการจัดการเรยีนรู้อย่างมปีระสิทธิภาพ   
   
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา  

1.ครูผู้สอน ร้อยละ  85 ได้วิเคราะห์ความ 4.1 สรุปผลการใช้สื่อและเทคโนโลย ี ก.พ.60 

จ าเปน็ในการใช้สื่อและเทคโนโลยีเพื่อการ 4.2 น าผลการการใช้สื่อมาปรับปรุงและ  

จัดการเรยีนการสอนและการบริหารงาน พัฒนาเพื่อพัฒนางานในปีการศกึษาต่อไป  



284 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปี 2559                                                                                               โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 
 

 วัตถุประสงค์ / เปา้หมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ป)ี 

วิชาการ   

2. ครูผู้สอน ร้อยละ  85   ผลิตและพัฒนา   

เสื่อการเรียนการสอน   

3. ครูผู้สอน ร้อยละ  85  มีการประสาน   

ความร่วมมือในการผลิตจดัหาพัฒนาและ   

ใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยเีพื่อจัดการ   

เรียนการสอน   

4. ครูผู้สอน ร้อยละ 85 มีการประเมินผล   

การใช้สื่อและเทคโนโลย ี   

5. ครูผู้สอน ร้อยละ 85   ได้รับการ   

สนับสนุนใหใ้ช้สื่อและเทคโนโลยีที ่   

เหมาะสมผนวกกับการน าบริบท   

แห่งภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการใน   

การจัดการเรียนรู ้   

   
เคร่ืองมือการติดตาม/ประเมินผล   

1.แบบส ารวจความต้องการในการใช้สื่อ   

และเทคโนโลย ี   

2.แบบประเมินการใช้สื่อและเทคโนโลย ี   

3.แบบประเมินการออกแบบและการ   

จัดการเรยีนรู ้   
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แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่ายหน่วยงาน 
6.1.1 แผนงานหน่วยงาน  งานพัฒนาสื่อนวตักรรม     ฝ่าย วิชาการ 
 

ล าดบั
ท่ี 

รายการ 
แผนงาน
ตาม

มาตรฐาน 

จ านวนเงิน 
ประเภท

งบประมาณ บาท ส.ต. 

1. กิจกรรมพัฒนาทักษะการผลิตส่ือการสอน 2 10,000 -  
 อิเล็กทรอนิกสย์ุคใหม ่     
      

รวมประมาณการค่าใช้จา่ย 
(หน่ึงหมื่นบาทถ้วน) 

 
10,000 - 

 
สรุปประเภทงบประมาณ 
 ด าเนินการ.....................บาท  งบลงทุน..................บาท  งบพัฒนา  10,000บาท  

 
 

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

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

ผู้อ านวยการ 
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แบบแสดงประมาณคา่ใช้จ่ายงาน/กจิกรรม 
7.2.4.1  งาน/กิจกรรม   พัฒนาทักษะการผลิตสื่อการสอนอิเลก็ทรอนิกส์ยุคใหม่ 
แผนงานตามมาตรฐานท่ี 1   2  3  4   5 
แผนงานหน่วยงาน    งานพัฒนาสื่อนวัตกรรม     ฝ่าย วิชาการ 

รายการ 
งบประมาณ 
ปี 2559 

ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

รายรับ     
-จากสถานศึกษา 10,000 11,000 12,000 12,500 
-อ่ืน ๆ     

รวม 10,000 11,000 12,000 12,500 
รายจ่าย     
ค่าวัสด ุ     
- ค่าซีดีรอม 8,500 9000 9700 10000 
-ค่ากระดาษ 300 550 600 650 
ค่าใช้สอย     
-ค่าหมึกพมิพ ์ 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)์ 

ผู้อ านวยการ 
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ล าดบัท่ี   5   แผนงานหน่วยงาน  งานนิเทศการสอน 
แผนงานตามโครงสร้าง  ฝ่ายวิชาการ 
แผนงานตามมาตรฐาน   แผนงานด้านคุณภาพผู้เรียน  

 แผนงานด้านการจัดการศึกษา  
 แผนงานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
 แผนงานด้านอัตลักษณ์ (จติตาภบิาล)   
 แผนงานด้านมาตรการส่งเสริม 

ผู้รับผิดชอบ   นางสาวจีรนันท์        เทียนประเสริฐ 
ตอบสนอง   พันธกิจท่ี……     ยุทธศาสตร์ท่ี………    กลยุทธ์ท่ี……… 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษา EDBA : มาตรฐานท่ี 7,10 ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ หลกัท่ี7.2,7.3,7.510.5ร่วม- 
ประเด็นการพิจารณา/เกณฑ์ย่อยที่ หลกั7.3.1,(ข้อ1-2)ร่วม................... 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษาโรงเรียน    : มาตรฐานท่ี.........ตัวบ่งชี้หลักท่ี.........ร่วม................... 
เกณฑ์ท่ี............................................................................. 

 วัตถุประสงค์ / เปา้หมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ป)ี 
วัตถุประสงค์ 1. ขั้นวางแผน  

1. เพื่อรู้สภาพ ปัญหา และความต้องการ  1.1 แต่งตั้งกรรมการนเิทศภายใน พ.ค.59 

การนิเทศ 1.2 ประชุมคณะกรรมการนิเทศภายใน เดือนละ 1 ครั้ง 

2. เพื่อน าข้อมูลส ารวจมาวางแผนการ  1.3 ประชุมชี้แจงการด าเนนิการนเิทศภายใน พ.ค.59 

นิเทศและด าเนินการนิเทศ   

3. เพื่อน าผลประเมินการนเิทศมาปรบัปรุง 2. ขั้นด าเนินการ (ภาระงานประจ า/ภาระ  

การนิเทศ งานร่วม/โครงการ)  

4. เพื่อให้ครูมีการวิเคราะห์ผูเ้รียนเป็น  2.1 ภาระงานประจ า  

รายบุคคลและใช้ ข้อมูลในการวางแผนการ   1.ศึกษาสภาพ ปัญหา และความต้องการ พ.ค.59 

จัดการเรยีนรูเ้พื่อพัฒนาศกัยภาพของ  การนิเทศ       

ผู้เรียน  2.วางแผนการนเิทศ พ.ค.59 

5.  เพื่อให้ครูออกแบบและจัดการเรยีนรู้ที ่ 1)จัดท าค าส่ังการนิเทศและมอบหมายงาน  

ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล นิเทศ พ.ค.59 

และพัฒนาการทางสตปิัญญา  2)จัดท าตารางปฏิบตัิงานนเิทศ พ.ค.59 

6. เพื่อให้ครูมีการวัดและประเมินผลที ่ 3)จัดท าเอกสารทีเ่กี่ยวข้องกบัการนเิทศ พ.ค.59 

มุ่งเนน้การการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน  3.ด าเนินการนิเทศตามแผนการนิเทศ ภาคเรียนละ 2 ครั้ง  

ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 1)จัดอบรมตามความต้องการการนิเทศ  

7. เพื่อให้สถานศึกษามกีารนิเทศภายใน 2)ตรวจเอกสารที่เกีย่วข้องกับการจัดการเรียน  
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 วัตถุประสงค์ / เปา้หมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ป)ี 

ก ากับติดตามตรวจสอบ และน าผลไป การสอน  

ปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างสม่ าเสมอ  3)สังเกตการสอน  

 4)ประชุมครเูพื่อใหก้ารแนะน า  

เปา้หมายเชิงปริมาณ 4.ประเมินผลการนเิทศ  

1.ครูจ านวน  65 คน   

2.การนิเทศภายในสถานศึกษา 2.2  ภาระงานตาม ตบช. ตลอดปีการศึกษา 

 1. ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรยีนเป็น  
เป้าหมายเชิงคุณภาพ รายบุคคลและใช้ข้อมูลในการวางแผนการ  

1.ปัญหาและความต้องการนเิทศได้รบั  จัดการเรยีนรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน  

การวางแผนและสู่การแก้ไขและพัฒนา       1)การวิเคราะห์ผูเ้รียนเปน็รายบุคคล  

2.แผนการนิเทศมีการด าเนินการอย่างม ี 2)การใช้ข้อมูลผูเ้รียนวางแผนการจัดการ  

ประสิทธิภาพ เรียนรู้  (7.2)  

3.ผลประเมินการนเิทศได้รับการปรับปรุง  3)การส่งต่อข้อมูลสารสนเทศผู้เรียน  

แก้ไขและพัฒนา 2.ครูออกแบบและจัดการเรยีนรู ้  

4.ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรยีนเป็นรายบุคคล  ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและ  

และใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการ พัฒนาการทางสตปิัญญา (7.3)  

เรียนรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน   

5.ครูออกแบบและจัดการเรยีนรู้ที ่ ครูออกแบบและจัดการเรียนรู ้  

ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล 1)การออกแบบการจัดกิจกรรมการเรยีนรู ้  

และ พัฒนาการทางสติปญัญา 2)การจัดกจิกรรมการเรียนรู้ตามแผนการ  

6.ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการ จัดการเรยีนรู ้  

พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธกีารที่  3. ครูมีการวัดและประเมินผลที ่  

หลากหลาย     มุ่งเนน้การพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน  

7. สถานศกึษามีการนเิทศภายใน ก ากับ ด้วยวิธีการที่หลากหลาย  (7.5)  

ติดตามตรวจสอบ และน าผลไปปรับปรุง 1)ครูพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมนิผลการ  
การเรียนการสอนอย่างสม่ าเสมอ เรียนที่มีคุณภาพตามหลักการวัดและ  
ตัวชี้วัดความส าเร็จ ประเมินผลสอดคล้องกับทกุมาตรฐานและ  

1. ปัญหาและความต้องการนเิทศจ านวน  ตัวชี้วัดตามกจิกรรมการจัดการเรียนรู้พร้อม  

ร้อยละ 85 ได้รับการวางแผนและสู่การ ทั้งจัดเก็บเครื่องมืออย่างเป็นระบบ  
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 วัตถุประสงค์ / เปา้หมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ป)ี 

แก้ไขและพัฒนา 2)วัดและประเมนิผลพัฒนาการของผูเ้รียน  

2. แผนการนเิทศจ านวนร้อยละ 85 มีการ ด้วยวิธีการและเครื่องมือทีห่ลากหลายและ  

ด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ ตัดสินผลการเรียนรู้โดยพิจารณาคะแนน  

3.  ผลประเมนิการนเิทศจ านวนร้อยละ 90 พัฒนาการ  

ได้รับการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนา 4. นิเทศภายใน ก ากับติดตาม  

4. ครูร้อยละ 85 มีการวิเคราะห์ผู้เรยีนเป็น ตรวจสอบ และน าผลไปปรับปรุงการเรียนการ  

รายบุคคลและ ใช้ข้อมูลในการวางแผนการ สอนอย่างสม่ าเสมอ  (10.5)  

จัดการเรยีนรูเ้พื่อพัฒนาศกัยภาพของ 1)แผนการนเิทศที่มุ่งส่งเสริมการพัฒนาการ  

 ผู้เรียน  จัดการเรยีนการสอน(ระบุประเดน็จุดเนน้  

5.ครูร้อยละ 85 ออกแบบและจัดการ รูปแบบปฏิทินและทีมนเิทศที่ชดัเจน)  

เรียนรูท้ี่ตอบสนองความแตกต่างระหว่าง 2)การด าเนนิการนเิทศติดตามการใชห้ลักสูตร  

บุคคลและพัฒนาการทางสติปญัญา เป็นไปตามเกณฑ ์  

6. ครูร้อยละ 85  มีการวัดและประเมินผล 3)การประเมนิสรุปผลและรายงานผลการ  

ที่มุ่งเน้นการ พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน นิเทศทุกภาคเรียน  
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย      4)การใช้ผลการนิเทศการตดิตามตรวจสอบ  

7.  ครูร้อยละ95  ได้รับการนิเทศภายใน   มาปรับปรุงการจดัการเรยีนรู้ของครูทกุกลุ่ม  

ก ากับ ติดตาม    ตรวจสอบ และน าผลไป สาระ  

ปรับปรุงการสอนอย่างสม่ าเสมอ 2.3 ภาระงานร่วม  

    -  
เคร่ืองมือการติดตาม/ประเมินผล 2.4 งาน/โครงการ/กิจกรรม  

1. แบบบนัทึกการนิเทศรายบคุคล   -  
2. แผนการจัดการเรียนรู้   
 3.  ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล  
  3.1 ตรวจสอบ ติดตามการด าเนนิงานตาม มิ.ย. – ส.ค. 59 
 แผน ธ.ค.59-ก.พ.60 
 3.2 ปรับปรุง แก้ไข การด าเนินงานที่ยังไม ่ มิ.ย. – ส.ค. 59 
  สมบูรณ ์ ธ.ค.59-ก.พ.60 
 3.3 ประเมินผลการนเิทศ มี.ค.60 
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 วัตถุประสงค์ / เปา้หมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ป)ี 
 4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา  
 4.1 สรุปผลการนิเทศรายบคุคลและภาพรวม เม.ย. 60 
  4.2 จัดท ารายงานผลการด าเนินงานของ เม.ย. 60 
 หน่วยงาน  
  4.3 น าผลการประเมนิมาปรับปรุงและ พ.ค. 60 
 พัฒนาในปีการศึกษาต่อไป  
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แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่ายหน่วยงาน 

6.2.5 แผนงานหน่วยงาน  งานนิเทศการสอน   ฝ่ายวิชาการ 

ล าดบั
ท่ี 

รายการ 
แผนงาน
ตาม

มาตรฐาน 

จ านวนเงิน 
ประเภท

งบประมาณ บาท ส.ต. 

1. นิเทศกลุ่มสาระการเรียนรู ้ 2 2,000 - ด าเนินการ 
      
      
     

รวมประมาณการค่าใช้จา่ย 
(สองพันบาทถ้วน) 

 
2,000 - 

 
สรุปประเภทงบประมาณ 
 ด าเนินการ  2,000 บาท  งบลงทุน..................บาท  งบพัฒนา................บาท  
 
 
ลงชื่อ..........................................................   
            (นางสาวจีรนันท์   เทยีนประเสริฐ)  
                         ผู้เสนองาน  
 
 
                                             ผู้อนุมัติ 

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

ผู้อ านวยการ 
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แบบแสดงประมาณคา่ใช้จ่ายงาน/กจิกรรม 

7.2.5.1  งาน/กิจกรรม  นิเทศกลุม่สารการเรียนรู้ 
แผนงานตามมาตรฐานท่ี 1 234 5 
แผนงานหน่วยงาน  งานนิเทศการสอน    ฝ่าย วิชาการ 

รายการ 
งบประมาณ 
ปี 2559 

ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

รายรับ     
 -จากสถานศึกษา 2,000 2,150 2,300 2,500 
 -อ่ืน ๆ     

รวม 2,000 2,150 2,300 2,500 
รายจ่าย     
ค่าวัสด ุ     
-ค่ากระดาษ 800 900 1.000 1,100 
ค่าใช้สอย     
-ค่าถ่ายเอกสาร 400 420 430 450 
-ค่าเยบ็เล่ม 500 520 550 600 
ค่าพาหนะ     
-ค่ารถ 300 310 320 350 
ค่าครุภัณฑ์     

     
รวม 2,000 2,150 2,300 2,500 

 
 

ลงชื่อ..........................................................   
            (นางสาวจีรนันท์   เทยีนประเสริฐ)                                                   
                         ผู้เสนองาน                                                       
 
 
                                             ผู้อนุมัติ 

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

ผู้อ านวยการ 
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ล าดบัท่ี  6   แผนงานหน่วยงาน  งานวิจัยและพัฒนา 
แผนงานตามโครงสร้าง  ฝ่ายวิชาการ 
แผนงานตามมาตรฐาน   แผนงานด้านคุณภาพผู้เรียน  

 แผนงานด้านการจัดการศึกษา  
 แผนงานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
 แผนงานด้านอัตลักษณ์ (จติตาภบิาล)   
 แผนงานด้านมาตรการส่งเสริม 

ผู้รับผิดชอบ   นางบุญสม    ไพศาลพานิช 
ตอบสนอง   พันธกิจท่ี………     ยุทธศาสตร์ท่ี……..…    กลยุทธท่ี์……… 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษา EDBA :  มาตรฐานท่ี  7 ตัวบ่งชี/้เกณฑ์ หลกัท่ี 7.7 ร่วม  - 
 ประเด็นการพิจารณา/เกณฑ์ย่อยที่ หลกั 7.7.1  ร่วม............. 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษาโรงเรียน    : มาตรฐานท่ี...........ตัวบ่งชี้หลักท่ี............ร่วม................... 
                                 เกณฑ์ท่ี........................................................................................................ 

 วัตถุประสงค์ / เปา้หมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ป)ี 
วัตถุประสงค์ 1. ขั้นวางแผน  
1. เพื่อให้ครูรู้นโยบายเกี่ยวกบัการวิจัยของ  1.1 ประชาสัมพันธใ์ห้ครเูหน็ความส าคัญ มิ.ย.59 
โรงเรียน ของการวิจัยในชัน้เรียน  
2.เพื่อให้มีผลงานวิจัยของโรงเรยีน  1.2วางแผนการท าวิจัยในชั้นเรียน มิ.ย.59 
3. เพื่อให้ผลงานวิจัยของบุคลากรและของ   
โรงเรียนได้รับการเผยแพร่ 2. ขั้นด าเนินการ (ภาระงานประจ า/ภาระ  
4. เพื่อให้ครูมีการศกึษา  วิจัยและ งานร่วม/โครงการ)  
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตน 2.1 ภาระงานประจ า  
รับผิดชอบและใช้ผลในการปรับการสอน 1.งานวิจัยในชัน้เรียน  
 1) วางเค้าโครงงานวิจยั 30 มิ.ย.59 
เป้าหมายเชิงปริมาณ 2) ศึกษาความเป็นมาและความส าคญั 29 ก.ค.59 
1.ผลงานการวิจัยในชัน้เรยีนจ านวน   ของปัญหา  
65ผลงาน 3)  ศึกษาเอกสารทเีกีย่วข้องกับงานวจิัย 31 ส.ค.59 
2.ผลงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่จ านวน.  4)  วิธีด าเนินการวิจัยโดยใช้เครื่องมือที ่ 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. เผยแพร่ผลงานการวิจัยในชั้นเรียนสู ่  
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 วัตถุประสงค์ / เปา้หมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ป)ี 
ของโรงเรียนอยู่ในระดับด ี ภายนอก  
2.  ครูมีผลงานวิจัยในชั้นเรียนที่ม ี 2.2 ภาระงานตาม ตบช.  
ประสิทธิภาพ   1. ครูมีการศึกษาวิจัยและ ตลอดปีการศึกษา 
3.  ผลงานวิจัยของครไูด้รับการเผยแพร ่ พัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตน  
อย่างมีระบบ รับผิดชอบและใช้ผลในปรับการสอน (7.7)  
4.ครูน าผลการศึกษาวิจยัมาพัฒนาการ 2.3 ภาระร่วม  
จัดการเรยีนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ    -  
 2.4 งาน/โครงการ/กิจกรรม  
ตัวชี้วัดความส าเร็จ    -  
1.  ครูร้อยละ 95 รับทราบนโยบายเกีย่วกับ   
การวิจัยของโรงเรียน   
2.  ครผูู้สอนร้อยละ  90  มีผลงานวิจัยใน   
ชั้นเรยีน   
3.  ผลงานวิจัยของครู ร้อยละ 80   
ได้รับการเผยแพร่อย่างเป็นระบบ   
4.ครรู้อยละ 80 น าผลการศึกษาวิจัยมา 3.  ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล  
พัฒนาการเรียนรู ้ 3.1 ตรวจสอบติดตามการท าวิจัยในชั้นเรียน ก.พ.60 
  3.2 ปรับปรุงแก้ไขงานวิจัยทีย่ังไม่สมบูรณ ์ ก.พ.60 
เคร่ืองมือการติดตาม/ประเมินผล  3.3 ประเมินผลการท าวิจัย มี.ค.60 
1. แบบบันทึกผลงานวิจยัของครู   
2. แบบสรุปผลงานการวิจัยของคร ู 4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา  
  4.1 สรุปผลงานวิจัยรายบุคคลและภาพรวม มี.ค.60 
  4.2 จัดท ารายงานผลการวิจัย มี.ค.60 
  4.3 น าผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนา มี.ค.60 
 ในปีการศกึษาต่อไป  
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แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่ายหน่วยงาน 
6.2.6 แผนงานหน่วยงาน  งานวิจัยและพัฒนา   ฝ่าย วิชาการ 
ล าดบั
ท่ี 

รายการ 
แผนงานตาม
มาตรฐาน 

จ านวนเงิน ประเภท
งบประมาณ บาท ส.ต. 

1. วิจัยในชัน้เรียน 2 5,000 - ด าเนินการ 
      
      
     

รวมประมาณการค่าใช้จา่ย 
(ห้าพันบาทถ้วน) 

 
5,000 - 

 
สรุปประเภทงบประมาณ 
 ด าเนินการ 5,000 บาท  งบลงทุน..................บาท  งบพัฒนา................บาท  

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

(นางบญุสม  ไพศาลพานิช)   
                          ผู้เสนองาน                                                      
            
                                         ผู้อนุมัต ิ

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

ผู้อ านวยการ 
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แบบแสดงประมาณคา่ใช้จ่ายงาน/กจิกรรม 

7.2.6.1  งาน/กิจกรรม   วิจยัในชั้นเรียน 
แผนงานตามมาตรฐานท่ี 1 234 5 
 แผนงานหน่วยงาน  งานวิจัยและพฒันา    ฝ่าย วิชาการ 

รายการ 
งบประมาณ 
ปี 2559 

ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

รายรับ     
 -จากสถานศึกษา 5,000 5,300 5,600 5,900 
-อ่ืน ๆ     

รวม 5,000 5,300 5,600 5,900 
รายจ่าย     

ค่าวัสด ุ     

-ค่ากระดาษ 1,000 1,050 1,100 1,500 

ค่าใช้สอย     
-ค่าถ่ายเอกสาร 1,000 1,050 1,100 1,500 
-ค่าเยบ็เล่ม 2,500 2,600 2,700 3,000 
ค่าพาหนะ     
-ค่ารถ 500 600 700 900 

     

รวม 5,000 5,300 5,600 5,900 
 
 
ลงชื่อ..........................................................   

 (นางบุญสม   ไพศาลพานิช)  
                           ผู้เสนองาน                                                           
 

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

(เซอร์เรมอนด์   พิเศษศักดิ)์ 
ผู้อ านวยการ 
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ล าดบัท่ี  7   แผนงานหน่วยงาน  งานห้องสมุด 
แผนงานตามโครงสร้าง  ฝ่ายวิชาการ 
แผนงานตามมาตรฐาน   แผนงานด้านคุณภาพผู้เรียน  

 แผนงานด้านการจดัการศึกษา  
 แผนงานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
 แผนงานด้านอัตลักษณ์ (จติตาภบิาล)   
 แผนงานด้านมาตรการส่งเสริม 

ผู้รับผิดชอบ   นางสาวกิตติยา    สตัยวณิช 
ตอบสนอง   พันธกิจท่ี………     ยุทธศาสตร์ท่ี…………   กลยุทธท่ี์………… 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษา EDBA :  มาตรฐานท่ี  3 ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ หลกัท่ี 3.1  ร่วม........ 
 ประเด็นการพิจารณา/เกณฑ์ย่อยที่ หลกั.............ร่วม........................ 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษาโรงเรียน    : มาตรฐานท่ี..........ตัวบ่งชี้หลักท่ี..........ร่วม...................... 
                                 เกณฑ์ท่ี............................................................................. 

 วัตถุประสงค์ / เปา้หมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ป)ี 
วัตถุประสงค์ 1. ขั้นวางแผน  
1. เพื่อจัดท าปฏิทนิปฏิบัติงาน และคู่มือใน   1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการห้องสมุด เม.ย.59 
การปฏิบัติงาน   1.2 ประชุมคณะกรรมการห้องสมุด เม.ย.59 
2. เพื่อจัดปฐมนิเทศการใชห้้องสมุดและให ้ 1.3 ประชุมชี้แจงการด าเนนิงานห้องสมุด พ.ค.59 
ความรู้เบื้องต้นในการใชห้้องสมุดแก ่   1.4 ปฏิบัติงานตามแผนงาน  
นักเรยีน   
3. เพื่อจัดท าตารางการใช้ห้องสมดุในการ 2. ขั้นด าเนินการ (ภาระงานประจ า/ภาระ  
เรียนการสอน งานร่วม/โครงการ)  
4. เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที ่ 2.1 ภาระงานประจ า  
หลากหลายให้กบัผู้เรยีน    1.จัดท าปฏิทินปฏิบัติงาน และคู่มือในการ เม.ย.59 
5. เพื่อบ ารุงรักษาวัสดุสารนิเทศให้อยู่ใน ปฏิบัติงาน  
สภาพที่พร้อมให้บริการอยูเ่สมอ 2.จัดปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด เพื่อให ้ มิ.ย.59 
6.เพื่อให้ผู้เรยีนมนีิสัยรักการอ่านและ ความรู้เบื้องต้นในการใชห้้องสมุดแกน่ักเรยีน  
แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด  3.มีการจัดท าตารางการใช้ห้องสมดุเพื่อ พ.ค.59 
แหล่งเรียนรู้และส่ือต่าง ๆ รอบตัว (3.1) การเรียนการสอน  
 4. จัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ ปลายภาคเรียน 
 5. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ส าหรับงานเทคนิค พ.ค.59 
เป้าหมายเชิงปริมาณ 6. จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที ่ ตลอดปีการศึกษา 
1. แผนงานการใช้และพัฒนาห้องสมุด  หลากหลายเพื่อส่งเสริมการอ่านของผู้เรียน  
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 วัตถุประสงค์ / เปา้หมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ป)ี 
จ านวน 1 แผน 7.จัดซื้อวัสดุอุปกรณใ์นการจัดกิจกรรม มิ.ย. 59 
2. ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมดุ 1ครั้ง/ป ี ส่งเสริมการอ่าน  
การศึกษา 8.บ ารุงรักษาวัสดุสารนิเทศให้อยู่ใน ปลายภาคเรียน 
3. นักเรียนจ านวน  30 ห้องเรียน  ใช ้ สภาพที่พร้อมให้บริการอยูเ่สมอ  
ห้องสมุดเพื่อการเรียนการสอน 2.2  ภาระงานตาม ตบช.  
4. นักเรียนจ านวน 1,070คน เข้าร่วม 1. จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให ้ ตลอดปีการศึกษา 
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ผู้เรียนมนีิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้  
5. การบ ารุงรักษาหนังสือเทอมละ 1 ครั้ง ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และสื่อ  
 ต่างๆ รอบตัว (3.1)  

เปา้หมายเชิงคุณภาพ 1)อ่านหนังสือบทความหรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ  
1. แผนงานการใชห้้องสมุดได้รับการ ทุกทีเ่มื่อมีเวลาและโอกาส  
พัฒนาและน าไปใช้อย่างมีคณุภาพ 2)ยืมหนงัสือสื่ออิเล็กทรอนิกสห์รือ  
2. ห้องสมุดด าเนินการปฐมนิเทศการใช ้ สิ่งพิมพ์จากห้องสมุดหรือแหล่งเรียนรู้ไปอ่าน  
ห้องสมุดใหก้ับนกัเรยีนอย่างม ี เพิ่มเตมิ  
ประสิทธิภาพ 3)สืบเสาะหาความรู้ที่ผู้เรียนริเริ่ม  
3. ครูใช้ห้องสมุดเพื่อการเรยีนการสอน ด้วยตนเองตามความสนใจ  
4. นักเรียนเข้าร่วมกจิกรรมส่งเสริมการ 4)ค้นหาความรู้จากห้องสมุด  
อ่านตามความสนใจ แหล่งเรียนรู้หรือสื่อต่างๆ  
5. ห้องสมุดมีการบ ารุงรักษาวัสดุสารนเิทศ 2.3 ภาระงานร่วม  
6.นักเรียนมีนิสัยรกัการอ่าน และแสวงหา       -  
    ความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่ง 2.4 งาน/โครงการ/กิจกรรม ปลายภาคเรียน 
เรียนรูแ้ละสื่อต่าง ๆ รอบตัว      - ปลายภาคเรียน 
   
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 3.  ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล ปลายภาคเรียน 
1. แผนงานการใช้และการพัฒนาห้องสมดุ  3.1 ตรวจสอบการด าเนินงานตามแผน สิ้นสุดโครงการ 
ถูกน าไปใช้ร้อยละ 100 3.2 ปรับปรุง แก้ไข การด าเนินงานที่ยังไม ่  
2. นักเรียนได้รับการปฐมนิเทศการใช ้       สมบูรณ์ มี.ค.60 
ห้องสมุดร้อยละ 100 3.3 จัดท าเครื่องมือประเมนิต่าง ๆ  
3. ครูใช้ห้องสมุดเพื่อการเรยีนการสอน  3.4 ประเมินผลการจัดกิจกรรม เม.ย. 60 
ร้อยละ 81 4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา  
4. นักเรียนเข้าร่วมกจิกรรส่งเสริมการอ่าน 4.1สรุปผลการด าเนินงาน/ กิจกรรมต่าง ๆ เม.ย.60 
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 วัตถุประสงค์ / เปา้หมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ป)ี 
ที่ห้องสมุดจดัขึ้น ร้อยละ 81 ของห้องสมุด  
5. ห้องสมุดบ ารุงรักษาวัสดุสารนเิทศ 4.2 จัดท ารายงานผลการด าเนินงานของ  
ร้อยละ 81      ห้องสมุดในภาพรวม  
6.นักเรียนมีนิสัยรกัการอ่าน และแสวงหา 4.3 น าผลการประเมินมาปรับปรุงและ  
ความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด        พัฒนางานในปกีารศึกษาต่อไป  
แหล่งเรียนรู้และสื่อต่างๆรอบตัวร้อยละ 81   
   
เคร่ืองมือการติดตาม/ประเมินผล   
1.แบบประเมินผลการด าเนินงาน   
2. แบบบันทึกการใชห้้องสมุด   
3. สถิติต่าง ๆ ของห้องสมุด   
4. แบบประเมินความพึงพอใจ   
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แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่ายหน่วยงาน 
6.2.7 แผนงานหน่วยงาน  งานห้องสมุด ฝ่าย วิชาการ 

ล าดบั
ท่ี 

รายการ 
แผนงาน 
ตาม

มาตรฐาน 

จ านวนเงิน 
ประเภท

งบประมาณ บาท ส.ต. 

1. กิจกรรมปฐมนเิทศการใช้ห้องสมุด 1 1,000 - ด าเนินการ 
2. กิจกรรมจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ  160,000 - ลงทุน 
3. กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  18,000 - พัฒนา 

รวมประมาณการค่าใช้จา่ย 
(หน่ึงแสนเจ็ดหมื่นเกา้พันบาทถ้วน) 

 
179,000 - 

 
 
สรุปประเภทงบประมาณ 
 ด าเนินการ 1,000 บาท  งบลงทุน  160,000  บาท  งบพัฒนา 18,000 บาท  

 
 

  ลงชื่อ..........................................................   
   (นางสาวกิตติยา    สัตยวณิช)                                                

                              ผู้เสนองาน                                                         
 
                                         ผู้อนุมัต ิ

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

ผู้อ านวยการ 
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แบบแสดงประมาณคา่ใช้จ่ายงาน/กจิกรรม 
7.2.7.1  งาน/กิจกรรม   ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมดุ 
แผนงานตามมาตรฐานท่ี 1   2  3  4   5 
แผนงานหน่วยงาน  งานห้องสมุด ฝ่าย วิชาการ 

รายการ 
งบประมาณ 
ปี 2559 

ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

รายรับ     
-จากสถานศึกษา 1,000 1,100 1,200 1,300 
-อ่ืน ๆ     

รวม 1,000 1,100 1,200 1,300 
รายจ่าย     
ค่าวัสดุ      
-ค่ากระดาษ 300 350 400 450 
-ค่าหมึกพมิพ ์ 700 750 800 850 

     
รวม 1,000 1,100 1,200 1,300 

 
 

  ลงชื่อ..........................................................   
   (นางสาวกิตติยา    สัตยวณิช)                                                

                              ผู้เสนองาน                                                         
 
                                         ผู้อนุมัต ิ

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

ผู้อ านวยการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



302 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปี 2559                                                                                               โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 
 

แบบแสดงประมาณคา่ใช้จ่ายงาน/กจิกรรม 
7.2.7.2 งาน/กิจกรรม    จัดซ้ือทรัพยากรสารสนเทศ 
แผนงานตามมาตรฐานท่ี 1   2  3  4   5 
แผนงานหน่วยงาน   งานห้องสมุด  ฝ่าย วิชาการ 

รายการ 
งบประมาณ 
ปี 2559 

ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

รายรับ     
-จากสถานศึกษา 160,000 168,000 176,400 185,220 

-อ่ืน ๆ     

รวม 160,000 168,000 176,400 185,220 
รายจ่าย     
ค่าวัสด ุ     
 -  ค่าหนังสือ 145,000 152,750 160,500 168,890 
 -  ค่าสมาชิกวารสาร 6,000 6,100 6,200 6,300 
 -  พลาสติกส าหรับห่อปก 3,000 3,100 3,200 3,300 
 -  กาวลาเท็กซ ์ 300 320 340 350 
 -  สกอตเทปใส ขนาด 1 นิ้ว 500 520 540 550 
 -  สกอตเทปใส ขนาด 2 นิ้ว 500 520 540 550 
 -  ด้ายส าหรับเย็บหนังสือ 300 320 340 350 
 -  สติกเกอร์ส าหรบัติดสันหนังสือ 500 520 540 550 
 - ใบคัตเตอร ์ 300 350 400 450 
- เทปผ้าติดสันหนังสือ 500 520 540 550 
- ลูกแม็กซ์ No.10 400 420 440 450 
- กรรไกร 200 210 220 230 
 - หมึกพิมพ ์ 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)์ 
                                   ผู้อ านวยการ 
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แบบแสดงประมาณคา่ใช้จ่ายงาน/กจิกรรม 
7.2.7.3  งาน/กิจกรรม   ส่งเสริมการอ่าน 
แผนงานตามมาตรฐานท่ี 1   2  3  4   5 
แผนงานหน่วยงาน  งานห้องสมุด     ฝ่ายวิชาการ 

รายการ 
งบประมาณ 
ปี 2559 

ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

รายรับ     
 -จากสถานศึกษา 18,000 19,000 20,000 2,1000 
 -อ่ืน ๆ     

รวม 18,000 19,000 20,000 2,1000 
รายจ่าย     
ค่าวัสดุ      
 -  กระดาษโปสเตอร ์ 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 
-  ลูกแม็กซN์o.10 300 320 340 350 
-  ฟิวเจอร์บอร์ด 300 320 340 350 
-  โฟมอัด 300 320 340 350 
 -  ริบบิ้น 1,500 1,550 1,600 1,650 
 -  หมึกพิมพ ์ 1,200 1,250 1,300 1,350 
 -  เชือกปอ 200 230 240 280 
 -  ปากกาหัวตัด 200 230 240 280 
-  พลาสติกส าหรับเคลือบงาน 500 500 560 580 
-สติกเกอร์ตัดตัวอักษร 800 850 900 1,000 
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รายการ 
งบประมาณ 
ปี 2559 

ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

-กระดาษพริสมา 1,000 1,100 1,200 1,300 
-กระดาษ 100 ปอนด ์ 400 450 500 580 
-ไส้ปืนกาว 300 320 340 350 
-ปืนกาว 300 320 340 350 
ค่าพาหนะ     
-ค่ารถ 300 400 500 600 

รวม 18,000 19,000 20,000 2,1000 
 

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

   (นางสาวกิตติยา    สัตยวณิช)                                                
                              ผู้เสนองาน  
 
                                         ผู้อนุมัต ิ

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

ผู้อ านวยการ 
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ตารางท่ี 4.3 สรุปรายรับ-รายจ่ายตามแผนงานหน่วยงาน ปีการศกึษา 2559 
ฝ่าย กิจการนักเรียน 

 

 
ท่ี 

 
แผนงานหน่วยงาน 

แผนงาน
ตาม

มาตรฐาน 

สรุปรายรบั 
สรุป

รายจ่าย 
จากสถาน 
ศึกษา 

จากท่ี
อ่ืน 

รวม 

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

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

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

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

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

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

1.7  โครงการ Grow to know 1     

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

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

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

 เสี่ยง      

2 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน      

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

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

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

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

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

 และสภานักเรียน      

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

2.6 โครงการสร้างเสริมทักษะชีวิตแก ่ 1     

 ผู้เรียน      

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

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

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

 เนตรนารี      

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

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

 นาฏศิลป์      

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

 ด้านศิลปะ      
3 งานสวัสดิภาพผู้เรียน      

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

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

 โรงเรียน      

3.3 โครงการเฝ้าระวังสารเสพตดิใน 1     

 โรงเรียน      

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

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

 โลก      

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

 เสพติด      

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

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

3.4 โครงการ SC วัยใสใส่ใจสุขภาพ  1     

 พัฒนาความฉลาดทางสุขภาวะ      

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

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

 พัฒนานักกีฬาสู่อาชีพ      

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

 (เฟื่องฟ้าเกมส์)      

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

 สุขภาพ      

4 งานสัมพันธช์ุมชน      

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

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

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

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

4.6 โครงการส่งเสริมการสร้างภาค ี 3     

 เครือข่ายร่วมพัฒนาคณุภาพ      

 การศึกษา      

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

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

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

 โรงเรียน(ครูนอกห้อง)      

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

4.7  โครงการวิถีงามตามหลักปรัชญา 3     

  เศรษฐกิจพอเพียง      

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

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

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

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

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

5.3.1 แผนงานหน่วยงาน      งานระเบยีบวินัย    ฝ่ายกิจการนักเรียน 
ท่ี งาน/กิจกรรม/โครงการ แผนงาน

ตาม
มาตรฐาน 

สรุปรายรบั 
สรุปรายจ่าย จาก

สถานศึกษา 
จากท่ีอ่ืน รวม 

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

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

 -กิจกรรมแก้ปญัหาความเสีย่ง 1 10,000   10,000 

 -กิจกรรมสร้างนิสัยห่างไกล 1 30,000   30,000 

ความเสี่ยง      
รวม 65,500   65,500 

5.3.2 แผนงานหน่วยงาน    งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    ฝ่ายกิจการนักเรียน 
ท่ี งาน/กิจกรรม/โครงการ แผนงาน

ตาม
มาตรฐาน 

สรุปรายรบั 
สรุปรายจ่าย จากโรงเรียน จากท่ีอ่ืน รวม 

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

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

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

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

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

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

นาฏศิลป์      
 -กิจกรรมฝึกฝนคนเก่ง 1 5,500   5,500 

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

5.3.3 แผนงานหน่วยงาน     งานสวัสดิภาพผู้เรียน    ฝ่ายกิจการนักเรียน 
ท่ี งาน/กิจกรรม/โครงการ แผนงาน

ตาม
มาตรฐาน 

สรุปรายรบั 
สรุปรายจ่าย จากโรงเรียน จากท่ีอ่ืน รวม 

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

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

4. โครงการ SC วัยใสใส่ใจสุขภาพ  1     
 พัฒนาความฉลาดทางสุขภาวะ      
 -กิจกรรมวันศุกรก์ับสุขภาพ 1 2,000   2,000 
 -กิจกรรมฝึกซ้อมกีฬาแข่งขัน 1 120,000   120,000 
 เพื่อพัฒนานกักีฬาสู่อาชีพ      



310 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปี 2559                                                                                               โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 
 

 -กิจกรรมกีฬาสีภายใน 1 30,000   30,000 
 (เฟื่องฟ้าเกมส์)      
 -กิจกรรมใหค้วามรู้และตรวจ 1 17,000   17,000 
 สุขภาพ      

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

ตาม
มาตรฐาน 

สรุปรายรบั 
สรุปรายจ่าย จากโรงเรียน จากท่ีอ่ืน รวม 

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

 เครือข่ายร่วมพัฒนาคณุภาพ      

 การศึกษา      

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

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

รวม 130,000   130,000 
  
 

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

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

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

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

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

2. เพื่อปลูกฝงัให้ผูเ้รียนเคารพ ก ากับการด าเนินงาน  

สิทธิของตนเองและผู้อ่ืน มีทักษะ    

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

กับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 2.1. ภาระงานประจ า   

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

ปฏิบัติของนักเรียนให้ถกูต้องตาม   1) วิทยากรใหค้วามรู้และสาธิต  
กฎระเบียบข้อบงัคับของโรงเรยีน   2)จัดป้ายนิเทศ  
4.  เพื่อให้ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกาย 2. จัดกิจกรรมฝกึระเบยีบแถว พ.ค.59 – มี.ค.60 
แข็งแรง แต่งกายสะอาดเรียบร้อย    1)ฝึกระเบียบรวมหน้าเสาธง  
เครื่องแต่งกายและเครื่องใช้ส่วนตัว   2)จัดประกวด  
สะอาด 3. จัดกิจกรรมเข้าคิวสร้างวินัย พ.ค.59 – มี.ค.60 
6.เพื่อระบุและจัดอันดบัความเสีย่ง     1)จัดท าป้ายนิเทศ  
ภายใน/ภายนอก ทั้งเชงิปริมาณ/เชิง     2)สภานักเรียนช่วยก ากบัติดตาม  

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

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

1.ผู้เรียนชัน้ประถมศึกษาปทีี่ 1 - 1)เช็คชื่อและท าสถติินักเรียนที่มาสาย  

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้เข้าร่วม 2)รณรงค์และติดตามห้ผู้เรยีนมาเรียนทันเวลา   

กิจกรรม 2.2 ภาระงานตาม ตบช/เกณฑ ์  

2.มีกิจกรรมจ านวน 6 กิจกรรม 2.3 ภาระงานร่วม   

 1. มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออก  

 ก าลังกายสม่ าเสมอ(1.1)  

 2. เอ้ืออาทรผู้อ่ืนและกตัญญูกตเวทตี่อผู้มี  

 พระคุณ( 2.2)  

เปา้หมายเชิงคุณภาพ   

1.ผู้เรียนเป็นผู้มีระเบียบวินัยใน 3.จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่ม ี  

ตนเองสามารถปฏิบตัิตามกฎ ประสิทธิภาพและครอบคลุมผู้เรยีนทุกคน(10.6)  

ระเบียบข้อบงัคับของโรงเรียนได ้ 2.4 โครงการ  

อย่างถูกต้อง  -  

2. ผู้เรียนเคารพสทิธิของตนเอง 2.5 โครงการตามแผนพัฒนาฯ  

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

และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน 3.ขั้นตรวจสอบ / ตดิตาม / ประเมินผล  

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

3. มีการติดตามความประพฤต ิ 3.2 ประเมินการจัดกิจกรรม มี.ค.59 

ปฏิบัติของผู้เรียนใหถู้กต้องตาม 3.3 ปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงานทีย่ังไม่สมบูรณ ์ ปลายภาคเรียน1,2 

กฎระเบียบข้อบงัคับของโรงเรยีน   

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

6.มีการระบุและจัดอันดับความเสี่ยง   

ภายใน/ภายนอก ทั้งเชิง้ปริมาณ/เชิง   

คุณภาพ   

7.มีการก าหนดกลยุทธ์และเป้าหมายใน   

การบริหารความเสี่ยง   

8.มีการก าหนดวิธีการ มาตรการ กลไก   

การควบคุมไม่ใหเ้กิด และลดความเสี่ยง   

ให้น้อยลง   

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

ตนเองและผู้อ่ืน มีทักษะชีวิต    

หมู่คณะและสามารถอยู่ร่วมกับ   

ผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข   

3. มีการติดตามความประพฤต ิ   

ปฏิบัติของผู้เรียนทุกคนให้ถูกต้องตาม   

กฎระเบียบข้อบงัคับของโรงเรยีน   

4.  ผู้เรียนร้อยละ 90 มีสุขภาพ   

ร่างกายแข็งแรง แต่งกายสะอาด    

เรียบร้อย เครื่องแต่งกายและ   

เครื่องใช้ส่วนตัวสะอาด   

5. มีการประเมินผลการจัดกจิกรรม   

ป้องกัน แก้ไข และพัฒนาผูเ้รียนทุกคน   

6.มีการระบุและจัดอันดับความเสี่ยง   
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ภายใน/ภายนอก ทั้งเชิง้ปริมาณ/เชิง   

คุณภาพทุกคน   
7.มีการก าหนดกลยุทธ์และเป้าหมายใน   
การบริหารความเสี่ยง   

8.มีการก าหนดวิธีการ มาตรการ กลไก   
การควบคุมไม่ใหเ้กิด และลดความเสี่ยง   
ให้น้อยลง   
เคร่ืองมือการติดตาม/ประเมินผล   
1. แบบสังเกตพฤติกรรมผูเ้รียน   
2. แบบประเมินผลของการจัดกจิกรรม   
3. แบบสัมภาษณ์   
4. จากข้อมูลหรือสถิต ิ   
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ตารางท่ี 6.3 แบบแสดงประมาณการค่าใช้จา่ยแผนงานหน่วยงาน ปกีารศึกษา 2559 

ของฝ่ายกิจการนักเรียน 
 

6.3.1 แผนงานหน่วยงาน งานด้านระเบยีบวินัย                    ฝ่าย  กิจการนักเรียน 
ล าดบั
ท่ี 

รายการ 
แผนงานตาม
มาตรฐาน 

จ านวนเงิน 
ประเภทงบ 

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

รวมประมาณการค่าใช้จา่ย 
                     ( หกหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) 

65,500 -  

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

          ผูเ้สนอ                                ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักเรียน 
   

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

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

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

รายการ งบประมาณ 
2559 

ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

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

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

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

4.ค่าพาหนะ     
-     
4.ค่าครุภัณฑ์     
-     

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

          ผูเ้สนองาน                               ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักเรียน 
   

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

                        (เซอร์เรมอนด์   พิเศษศกัดิ์.) 
                          ผู้อ านวยการ 
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แบบแสดงประมาณการ รับ-จ่าย งาน/กิจกรรม ฝ่ายกิจการนักเรียน 
7.3.1.2 งาน / กิจกรรม   จดัระเบียบแถว                      
แผนงานมาตรฐานท่ี  1   2   3 4 5  
แผนงานหน่วยงาน    งานด้านระเบยีบวินัย        ฝ่าย  กิจการนักเรียน 

รายการ 
งบประมาณ 

2559 
ประมาณการงบประมาณ 

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

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

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

4.ค่าพาหนะ     
-     
5.ค่าครุภัณฑ์     
-     

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

          ผูเ้สนองาน                               ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักเรียน 
   

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

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

รายการ งบประมาณ 
2559 

ประมาณการงบประมาณ 
  2560   2561   2562 

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

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

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

          ผูเ้สนองาน                               ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักเรียน 
   

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

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

รายการ งบประมาณ 
2559 

ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

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

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

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

          ผูเ้สนองาน                               ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักเรียน 
   

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

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

รายการ งบประมาณ 
2559 

ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

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

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

-     

5.ค่าครุภัณฑ์     

-     

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

          ผูเ้สนองาน                               ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักเรียน 
   

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

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

รายการ งบประมาณ 
2559 

ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

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

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

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

          ผูเ้สนองาน                               ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักเรียน 
   

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

                        (เซอร์เรมอนด์   พิเศษศกัดิ์.) 
                          ผู้อ านวยการ 
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แผนงานตามโครงสร้าง           แผนงานด้านระเบียบวินัย 
แผนงานตามมาตรฐาน  แผนงานด้านคุณภาพผู้เรียน    
                                        แผนงานด้านการจัดการศึกษา  

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

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

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

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

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

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

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

7. งบประมาณ 

รายการ 
งบประมาณ 

2559 
ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

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

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

รายการ 
งบประมาณ 

2559 
ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

- ค่าล้างภาพ 200 210 220 230 
- ค่าอ่ืน ๆ     

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

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

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

ผู้เสนอโครงการ        
 

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

    ผู้พิจารณาโครงการ  
 

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

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้อนุมัติโครงการ 

 

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

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

    วัตถุประสงค์/เปา้หมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา  

(วัน/เดือน/ป)ี 

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

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

เปา้หมายเชิงปริมาณ ประชาธิปไตย  
1.ครูจ านวน66 คนที่สอนกิจกรรมลกูเสือ – เนตร 5. กิจกรรมงานแนะแนว  
นารีและงานลูกเสือ – เนตรนารีตามข้อบังคับ 6.กิจกรรมโลกกว้างทางการศึกษา  
ของคณะลูกเสือแห่งชาต ิ 7.กิจกรรมวันส าคญัทางลูกเสือ  
2..ผู้เรียนจ านวน 1,264 คนทุกคนได้รับข้อมูล /  8.กิจกรรมชุมนุม  
จัดกจิกรรมแนะแนวทั้งด้านสุขภาพกาย   9.กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยและสภา  
สุขภาพจิต  สังคม และสติปัญญา นักเรยีน  
ร่วมทั้งส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ 10.กิจกรรมท าเนียบคนเก่ง  
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    วัตถุประสงค์/เปา้หมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา  

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

(วัน/เดือน/ป)ี 
ผู้เรียนทุกคน 2.5 โครงการตามแผนพัฒนาฯ  
13.ผู้เรียนทุกคนมีคณุลักษณะที่พงึประสงค์ตาม   
ตามหลักสูตร   
เปา้หมายเชิงคุณภาพ   
1.ครูผู้สอนกิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี   
และงานลูกเสือ – เนตรนารี ปฏิบตัิตามข้อบังคับ   
ของคณะลูกเสือแห่งชาต ิ   
2.ครูแต่ละสายชั้นจัดกจิกรรมชุมนุมเพื่อ   
พัฒนาศักยภาพผูเ้รียนตามความถนัดและความ   
สนใจของผูเ้รียนอย่างสม่ าเสมอ   
3.ผลการประเมินการนิเทศได้รับการปรับปรุงและ   
แก้ไขในการจดัชุมนุมอย่างครบถ้วน   
4.ผู้เรียนแต่ละชุมนุมได้น าเสนอผลงานของ   
ตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
5.ผู้เรียนได้รับข้อมูล / จัดกจิกรรมแนะแนวที ่   
พัฒนาบุคลิกภาพของผู้เรยีน ผู้เรยีนรูจ้ัก   
ตนเองสามารถตดัสินใจและแกป้ัญหาด้วยตนเอง     
ตลอดจนช่วยเหลือแก้ไขและฝึกประสบการณ์ที ่   
เหมาะสม   
6. ผู้เรียนได้รับโอกาสในการสร้างผลงานจากเข้า    
กิจกรรมด้าน ศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/   
นันทนาการตามจนิตนาการ   
7.ผู้เรียนได้รับข้อมูล / จัดกจิกรรมแนะแนว   
การศึกษาและการวางแผนการเรียนอย่าง   
ครบถ้วน   
8.ผู้เรียนได้รับข้อมูล / จัดกจิกรรมแนะแนว   
อาชีพให้ผูเ้รียนรูจ้ักอาชีพที่หลากหลายและ   
เหมาะสมกบัความถนดัเปน็อย่างด ี   
9.สภานักเรียนมาจากการเลือกตั้งอย่างถกูต้อง 3. ขั้นตรวจสอบ/ตดิตาม/ประเมินผล  
10.สภานักเรียนได้รับค าปรึกษาแนะน าใน 3.1 ตรวจสอบ ติดตามการด าเนนิงานตาม พ.ค.59-มี.ค.60 
การปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆอย่างครบถ้วน แผน  
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    วัตถุประสงค์/เปา้หมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา  

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

(วัน/เดือน/ป)ี 
8.สภานักเรียนมาจากการเลือกตั้งร้อยละ100   
9.สภานักเรียนได้รับค าปรึกษาแนะน าใน   
การปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง   
10.ผู้เรียนร้อยละ90 เห็นคณุค่าในตนเอง  ม ี   
ความมั่นใจกล้า แสดงออกอย่างเหมาะสม    
11.ผู้เรียนร้อยละ90 มีมนุษยสัมพนัธ์ที่ดีและให ้   
เกียรติผู้อ่ืน   
12. ผู้เรียนร้อยละ80 ที่เข้าร่วมกิจกรรมสร้าง    
ผลงานจากเข้ากิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/   
นาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการตามจินตนาการ   
13.สถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที ่   
ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ  ความ   
สามารถ   ความถนัดและความสนใจของผู้เรยีน   
ทุกคน   
14. สถานศึกษามีระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรยีนที ่   
มีประสิทธิภาพและครอบคลุมผูเ้รียนทุกคน   
15.ผู้เรียนทุกคนมีคณุลักษณะที่พงึประสงค์ตาม   
ตามหลักสูตร   
   
เคร่ืองมือการติดตาม/ประเมินผล   
1.แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกจิกรรม   
2.แบบประเมินผลกิจกรรม   
3.แบบสัมภาษณ์นักเรียน   
4.แบบบันทึกพฤตกิรรมนักเรียน   
5.บันทึกการเยี่ยมบ้านนกัเรยีน   
6.บันทึกการให้ค าปรึกษา   
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ตารางท่ี 6.3 แบบแสดงประมาณการค่าใช้จา่ยแผนงานหน่วยงาน ปกีารศึกษา 2559  

ของฝ่ายกิจการนักเรียน 
6.3.2 แผนงานหน่วยงาน   งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน       ฝ่าย กิจการนักเรียน 

ล าดบั
ท่ี 

รายการ 
แผนงานตาม
มาตรฐาน 

จ านวนเงิน ประเภท
งบประมาณ บาท ส.ต. 

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

รวมประมาณการค่าใช้จา่ย 
(หน่ึงล้านหน่ึงแสนสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) 

   1,102,500 -  

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

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

รายการ งบประมาณ 
2559 

ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

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

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

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

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

4.ค่าพาหนะ     
-     
5.ค่าครุภัณฑ์     
-     

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

รายการ งบประมาณ 
2559 

ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

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

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

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

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

4.ค่าพาหนะ     
-     
5.ค่าครุภัณฑ์     
-     

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

รายการ งบประมาณ 
2559 

ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

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

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

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

รายการ งบประมาณ 
2559 

ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

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

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

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

รายการ งบประมาณ 
2559 

ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

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

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

-ค่าอาหาร/เครื่องดื่ม 500 525 555 585 

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

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

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

รายการ งบประมาณ 
2559 

ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

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

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

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

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั้นเตรียมการ   
   1.1 ประชุมวางแผน/แต่งตั้งคณะกรรมการ พ. ย 59 นางสาวนารี  นักปี่               
   1.2 เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ   
2. ขั้นด าเนินการ / กิจกรรมที่จัด   
  2.1 ประชาสัมพันธ์/ รับสมัคร พ. ย 59  
  2.2  จัดการประกวด Dancing  Team พ.ย.- ธ.ค. 59  
  2.3  มอบรางวัล ธ.ค. 59  
  2.4 ติดตามผลงานของผู้ชนะเลิศ/ฝึกฝนเพื่อให ้   
เกิดความช านาญ / ส่งประกวดภายนอก   
3.  ขั้นติดตามและประเมนิผล   
-สังเกตพฤตกิรรมผู้เข้าร่วมกจิกรรม มี.ค. 60  
-ประเมนิความพึงพอใจผู้เข้าร่วมกิจกรรม   
2.กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 
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กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1.  ขั้นเตรยีมการ   
   1.1 ส ารวจข้อมูลจากการจัดกิจกรรมในปีที่ผ่านมา พ.ย. 59 นายอนันต์ ใจเอ้ือย          
   1.2 ประชุมวางแผน   
   1.3 จัดท ากิจกรรมเพื่อขออนุมัติ   
2.  ขั้นด าเนินการ / กจิกรรมทีจ่ัด   
   2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน ธ.ค. 59  
   2.2 ประชาสัมพันธ์รูปแบบการจดักจิกรรม ธ.ค.  59  
   2.3 จัดรูปแบบกิจกรรมและท าเอกสาร   
   2.4 ด าเนินงานตามกจิกรรม   
        2.4.1 ออกจดหมายเวียนถึงผูป้กครอง ม.ค. 60  
        2.4.2 น าผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมกจิกรรม ก.พ. 60  
ปัจฉิมนเิทศ   
3.  ขั้นติดตามประเมินผล   
   3.1 แบบประเมินโครงการ มี.ค. 60  
   3.2 สังเกตจากการปฏิบัตจิริง   
3.กิจกรรมค่ายพกัแรมลกูเสือ-เนตรนารี 

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

รายการ 
งบประมาณ 
ปี 2559 

ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

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

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

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

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

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

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

1. เพื่อฝึกทักษะให้ผูเ้รียนมีความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรมการแสดง (1.6 ) 
2. เพื่อส่งเสริมให้ผูเ้รียนสามารถประกวดแข่งขันร่วมกจิกรรมภายในสถานศึกษาและนอก

สถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ (1.4 ) 
3. เพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลจากสิ่งเสพติด (1.3 ) 

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

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

1. ขั้นเตรียมการ มิ.ย.59 นางสาวปรารถนา  กรานแก้ว 

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

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

    2.2 จัดการเรียนการสอนนาฏศิลป์ไทย,นาฏศิลป์    

          สากล,ดนตรีไทย   

    2.3 ให้ความรู้ด้านการจัดแฟ้มผลงาน (น าตัวอย่างที ่   

          สมบูรณ์ให้ดู )   

    2.4 คัดเลือกผู้ที่มีสมบัติตามก าหนด จดัท าแฟ้ม   
          ผลงานของตนเอง   
    2.5 คณะกรรมการการประเมินผลงานคัดเลือก   

          ผู้รับทุนจากแฟ้มผลงาน   
   2.6 ประกาศผลผู้รับทุน ก.พ.59  

3. ขั้นติดตามและประเมนิผล   

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

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

1.3ส ารวจความถนัดของผู้เรียนและความสามารถ   

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

 
รายการ 

งบประมาณ 
ปี 2559 

งบประมาณการงบประมาณ 

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

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

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

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

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

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

รวม 16,000 16,900 17,700 18,500 

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

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

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

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

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

วัตถุประสงค์/เปา้หมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา  

(วัน/เดือน/ป)ี 

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



351 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปี 2559                                                                                               โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 
 

วัตถุประสงค์/เปา้หมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา  

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

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

6.3.3 แผนงานหน่วยงาน  งานสวัสดิภาพผู้เรียน            ฝ่าย กิจการนักเรียน 

ล าดบั
ท่ี 

รายการ 
แผนงาน
ตาม

มาตรฐาน 

จ านวนเงิน 
ประเภท

งบประมาณ บาท ส.ต. 

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

   (สองแสนสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)                                                                 
 202,500 -  

สรุปประเภทงบประมาณ  
  ด าเนนิการ     -         บาท           งบลงทุน     -      งบพัฒนา  202,500     บาท 
                            
    ลงชื่อ…...................................................                ลงชื่อ …..................................................                  
                    (นายฐากร   วัฒนากูล)                                 ( นายอนันต์   ใจเอ้ือย ) 
                   ผู้เสนองาน                          ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายกจิการนักเรยีน 
 
 
                   ผู้อนุมัติ  
                         ลงชื่อ  ................... .................................. 
                                      (  เซอร์เรมอนด์  พิเศษศกัดิ์  ) 
                                     ผู้อ านวยการ                                                   
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ตารางท่ี 7.3 แบบแสดงประมาณการ รับ-จ่าย งาน/กจิกรรม ฝ่ายกิจการนักเรียน 
 
7.3.3.1 งาน/กิจกรรม    ลูกเสือสวัสดกิาร             
แผนงานมาตรฐานท่ี  1   2   3 4 5  
แผนงานหน่วยงาน     งานสวัสดิภาพผู้เรียน          ฝ่าย  กิจการนักเรียน 

รายการ งบประมาณ 
2559 

ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

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

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

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

รายการ งบประมาณ 
2559 

ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

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

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

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

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

ดังนั้นโรงเรียนซางตาครู้สศึกษาโดยทางฝ่ายกิจการนักเรียนได้ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลที่จะ
ให้เด็กไทยห่างไกลยาเสพติดทุกชนิด จึงได้จัดโครงการกีฬาต้านยาเสพติดขึ้นในโรงเรียนเพื่อที่ผู้เรียนและ
บุคลากรของสถานศึกษาจะได้ตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด 
2.วัตถุประสงค์ 

2.1เพื่อให้ผู้เรียนได้รู้ถึงพษิภัยของยาเสพติด 
     2.2 เพื่อเผยแพร่และรณรงคเ์รื่องยาเสพติดในโรงเรียนและชุมชน 

2.3 เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน 
2.4 เพื่อให้ผู้เรียนได้รู้จักวิธกีารหลีกเลี่ยงและระวังภัยจากสารเสพติด ( 1.4 ) 

3.เป้าหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ 

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

            4. ผู้เรียนร้อยละ 85  ได้รู้จักวิธีการหลีกเลี่ยงและระวังภัยจากสารเสพติด 
4. ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 
     4.1 กิจกรรมวันงดสูบบุหร่ีโลก 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1. 
 
2. 
3. 

ประชาสัมพันธ์ / จดับุคลากรรบัผิดชอบ 
 /ก าหนดสถานที ่
ด าเนินงานตามโครงการ 
สรุปและประเมนิผล 

พ.ค.59 
 

พ.ค.59 
พ.ค.59 

นางสาวณัชชา หนูสีแก้ว 
ครูฝ่ายกิจการนักเรียน 

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

ประชาสัมพันธ์ / จดับุคลากรรบัผิดชอบ 
 /ก าหนดสถานที ่
ด าเนินงานตามโครงการ 
สรุปและประเมนิผล 

มิ.ย.59 
 

มิ.ย.59 
มิ.ย.59 

นายปัญญา ปราบเสยีง 
ครูฝ่ายกิจการนักเรียน 

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

ประชาสัมพันธ์ / จดับุคลากรรบัผิดชอบ 
 /ก าหนดสถานที ่
ด าเนินงานตามโครงการ 
สรุปและประเมนิผล 

มิ.ย.59 
 

มิ.ย.59 
มิ.ย.59 

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

ประชาสัมพันธ์ / จดับุคลากรรบัผิดชอบ 
 /ก าหนดสถานที ่
ด าเนินงานตามโครงการ 
สรุปและประเมนิผล 

มิ.ย.59 
 

มิ.ย.59 
มิ.ย.59 

 

นายรุ่งโรจน์  ปฐมทศัน ์
ครูฝ่ายกิจการนักเรียน 

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

ประชาสัมพันธ์ / จดับุคลากรรบัผิดชอบ 
 /ก าหนดสถานที ่
ด าเนินงานตามโครงการ 
สรุปและประเมนิผล 

มิ.ย.59 
 

มิ.ย.59 
มิ.ย.59 

 

นายปัญญา   ปราบเสยีง 
ครูฝ่ายกิจการนักเรียน 

 
5.สถานท่ีด าเนินงาน    
       โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 
6.ระยะเวลาในการด าเนินงาน  

พฤษภาคม  2559 – มิถุนายน 2560 
7.งบประมาณ 

รายการ งบประมาณปี 
2559 

ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5.กิจกรรมตรวจสารเสพติด     

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

1. แบบสอบถามผู้เกี่ยวข้อง 
2. จากการสังเกตการณ์ด าเนนิกจิกรรม 

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

 
ผู้เสนอโครงการ      

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

 
                ผู้พิจารณาโครงการ  

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

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

3.2เชิงคุณภาพ 
1.  เพื่อให้ผู้เรียน เห็นคุณค่าในตนเองดังนั้นทางฝ่ายกิจการนักเรียนจึงได้จัดท าโครงการ SCวัยใส

ใส่ใจคุณภาพข้ึนเพื่อ  กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม  
2.  เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติด เสี่ยงต่อความรุนแรงโรคภัย อุบัติเหตุและ 

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

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

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

   1.2 เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ   

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

  2.2  จัดการเตรียมเพลงและฝึกผู้น า พ.ค. 59  

  2.3  ด าเนินการกิจกรรมในวันศุกร์หลังเคารพธงชาต ิ มิ.ย. 59  

  2.4 ติดตามผลงานของผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม มิ.ย. 59  

3.  ขั้นติดตามและประเมินผล   
  3.1 สรุปและประเมินผลจากแบบประเมนิความพึงพอใจ มี.ค. 60  

  3.2สังเกตจากการปฏิบตัิจริง   

 4.2 กิจกรรมฝึกซ้อมกฬีาแข่งขันเพื่อพัฒนานักกฬีาสู่อาชีพ 
กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

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

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

   1.2 ก าหนดแผนงาน   

   1.3 เสนอกิจกรรมเพื่อขออนุมัต ิ   

2. ขั้นด าเนินการ / กิจกรรมท่ีจดั   

   2.1 ประชุมชี้แจงทุกฝ่าย ธ.ค.  59  

   2.2 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน ธ.ค.  59  

   2.3  จัดท าเอกสารและติดตามงาน ธ.ค.  59  

    -แบ่งสี 4  สีทั้งนักเรยีนและคร ู   

    -ก าหนดรูปแบบโดยเชญิประธานสีและแม่สีเข้าประชุม   

    -ออกเอกสารประเภทต่าง ๆ ทีจ่ัด เกณฑ์การให้คะแนน   

    -ก าหนดวันซ้อมและประชุมสี   

   2.4  ด าเนินการจัดการแข่งขัน ม.ค. 60  

3.  ขั้นติดตามและประเมินผล   

    3.1  ผลการด าเนินการ ม.ค. 60  

    3.2  แบบประเมินความพึงพอใจ   

4.4 กิจกรรมให้ความรู้และตรวจสุขภาพ 
กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

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

   1.2 เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ   

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

  2.2 ติดต่อหน่วยงานที่มาตรวจสุขภาพ/ เชิญวิทยากรใหค้วามรู้ มิ.ย. 59  

  2.3  ก าหนดวันและชั้นเรียนที่เข้าร่วมกจิกรรม มิ.ย. -ธ.ค.59  
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  2.4 จัดนิทรรศการรณณรงค ์ ม.ค. 60  

3.  ขั้นติดตามและประเมินผล   
ดูสถิติการเจ็บป่วยของนักเรียน / สรุปและประเมนิผลจากแบบ มี.ค. 60  

ประเมินความพึงพอใจ   

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

รายการ 
งบประมาณ 
ปี 2559 

ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

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

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

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

-  ค่าวิทยากร 40,000 42,000 44,100 46,300 
-  ค่าสมัครเข้าร่วมแข่งขัน 10,000 10,500 11,025 11,575 

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

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

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

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

5. ผู้เรียนทีเ่ข้าร่วมโครงการร้อยละ  85  มีพฤติกรรมความฉลาดทางสุขภาวะของเด็ก เยาวชน และ
ครอบครัว 

6. ผู้เรียนทีเ่ข้าร่วมโครงการร้อยละ  85  ได้ความรู้ปฏิบัติ เรื่อง การสร้างเสริมความฉลาดทางสุข
ภาวะของเด็ก เยาวชนและครอบครัว 

7. ผู้เรียนทีเ่ข้าร่วมโครงการร้อยละ  85  ได้รับข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการสร้างเสริมความฉลาด
ทางสุขภาวะของเด็ก  เยาวชน และครอบครัวจากองค์กรทีเ่กี่ยวข้อง 
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8. ผูเ้รียนร้อยละ 85 ได้ฝึกทักษะให้ผูเ้รียนมคีวามสามารถด้านศิลปวัฒนธรรมการแสดง  
9. ผู้เรียนร้อยละ 85 สามารถประกวดแข่งขันร่วมกจิกรรมภายในสถานศึกษาและนอกสถานศกึษา

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

ร่างกาย รวมทั้งกระบวนการเสริมสร้างและแก้ไขสมรรถภาพทางร่างกาย                 
12. ผู้เรียนร้อยละ 85 มีสมรรถภาพทางร่างกาย และน้ าหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

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

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

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

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

 เก่าและพนกังาน  

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

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

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

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

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

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

 3.สรุปและรายงานผล  
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ตารางท่ี 6.3 แบบแสดงประมาณการค่าใช้จา่ยแผนงานหน่วยงาน ปกีารศึกษา 2559  
ของฝ่ายกิจการนักเรียน 

6.3.4 แผนงานหน่วยงาน   งานสัมพันธ์ชมุชน       ฝ่าย  กิจการนักเรียน 
ล าดบั
ท่ี 

รายการ 
แผนงานตาม
มาตรฐาน 

จ านวนเงิน ประเภท
งบประมาณ บาท ส.ต. 

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

ร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษา     
    7  โครงการวิถีงามตามหลักปรัชญา            3 19,000 - พัฒนา 

เศรษฐกิจพอเพียง     
 รวมประมาณการค่าใช้จา่ย 

( หน่ึงแสนสามหมื่นบาทถ้วน ) 
130,000 -  

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

   ลงชื่อ              .                                                            ลงชื่อ ..........................................                  
              (นางสาวปรารถนา  กรานแก้ว)                           ( นายอนันต์   ใจเอ้ือย ) 
            ผู้เสนองาน                ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายกจิการนักเรียน                        
                    
                                               ผูอ้นุมัติ  
                         ลงชื่อ  .............. ....................................... 
                                      (  เซอร์เรมอนด์  พิเศษศกัดิ์  ) 
                            ผู้อ านวยการ                                                   
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ตารางท่ี 7.3 แบบแสดงประมาณการ รับ-จ่าย งาน/กจิกรรม ฝ่ายกิจการนักเรียน 
 
7.3.4.1 งาน/กิจกรรม    ไหว้ครู                             
แผนงานมาตรฐานท่ี  1   2  3 4 5  
แผนงานหน่วยงาน    งานสัมพันธช์ุมชน          ฝ่าย  กิจการนักเรียน    

รายการ งบประมาณ 
2559 

ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

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

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

รวม 6,000 6,300 6,625 6,945 

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

รายการ งบประมาณ 
2559 

ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

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

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

รวม 8,000 8,400 8,820 9,210 
 

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

รายการ งบประมาณ 
2559 

ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

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

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

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

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

รายการ งบประมาณ 
2559 

ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

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

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

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

รายการ งบประมาณ 
2559 

ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

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

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

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

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

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

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

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

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

  4.3 กิจกรรมภมูิปัญญาชมุชนสู่โรงเรียน( ครูนอกห้อง) 
กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ มิ.ย.59 นางพัชรินทร์ ค าฤาชัย 

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

3.2จากการสังเกตผูเ้ข้าร่วมในการจัดกิจกรรม   

4.4 กิจกรรมสมัพันธ์ชมุชน 
กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ พ.ค.59 นางสาวปรารถนากรานแก้ว 

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

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

 
 

รายการ 
งบประมาณ 

2559 
ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

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

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

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

 3.กิจกรรมภมูิปัญญาชมุชนสู่โรงเรียน( ครูนอกห้อง) 

รายการ 
งบประมาณ 

2559 
ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

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

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

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

รายการ 
งบประมาณ 

2559 
ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

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

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

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

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

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

รายการ 
งบประมาณ 

2559 
ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

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

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

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

 
ผู้เสนอโครงการ      

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

 
ผู้พิจารณาโครงการ  

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

 
                                                                      ผู้อนุมัติโครงการ 
 

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

 แผนงานสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
    แผนงานด้านอัตลักษณ์(จติตาภิบาล)  
                                        แผนงานมาตรการส่งเสริม 
ชื่อโครงการ  วิถีงามตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 

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

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

  4.2 กิจกรรมห้องเรียนพอเพียง 
กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ มิย    59 นางปานทิพย์ ใจเอื้อย 

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

  4.3 กิจกรรมประหยัดน้ า ไฟ 
กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ พ.ค    59 นางสาวณัชชา หนูสีแก้ว 

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

กิจกรรมท่ี 2  ห้องเรียนพอเพยีง 

รายการ 
งบประมาณ 

2559 
ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

รายรับ     
- จากโรงเรยีน 3000 3150 3300 3460 
- อ่ืน ๆ     

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

รวม 3,000 3,150 3,300 3,460 

รายการ 
งบประมาณ 

2559 
ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

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

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

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

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

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

รายการ 
งบประมาณ 

2559 
ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

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

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

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

 
 

ผู้เสนอโครงการ      
ณัชชา  หนูสีแก้ว   

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

 
 

  ผู้พิจารณาโครงการ  
 

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

 
                                                                      ผู้อนุมัติโครงการ 
 

 ลงชื่อ ........................... ........................... 
            (เซอร์เรมอนด์     พิเศษศักดิ์) 
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ตารางท่ี 4.4 สรุปรายรับ-รายจ่ายตามแผนงานหน่วยงาน ปีการศกึษา 2559 
ของ  ฝ่ายบริหารท่ัวไป 

 

 
ท่ี 

 
แผนงานหน่วยงาน 

แผนงาน
ตาม

มาตรฐาน 

สรุปรายรบั 
สรุปรายจ่าย จาก

โรงเรียน 
จากท่ีอ่ืน รวม 

1 งานนโยบายและแผน      

1.1 การจัดท าคู่มือบรหิารสถานศกึษา 2 2,000  2,000 2,000 

1.2 โครงการร่วมปลูกจิตส านึกธรรม 2 5,000  5,000 5,000 
 มาภิบาล      
 -กิจกรรมเสริมสร้างมาตรฐาน      
 ด้านคุณธรรม จริยธรรมให้แก ่      
 บุคลากรได้มีจิตส านึกธรรมมาภิบาล      
2 งานงบประมาณ การเงิน       
 การบัญช ี      

2.1 การจัดท าเอกสารงานงบประมาณ 2 30,000  30,000 30,000 

 การเงิน การบัญช ี      

2.2 การส่งเสริม สนับสนุน  ประสานงาน 2 1,000  1,000 1,000 

 เพื่อใหก้ารด าเนนิงานด้าน      

 งบประมาณ การเงิน การบญัช ี      

 เกิดประสิทธิภาพ      
3 งานธุรการ      

3.1 การจัดระบบเอกสาร 2 5,000  5,000 5,000 

3.2 การให้บรกิารส าเนาเอกสาร และ 2 3,000  3,000 3,000 

 แบบฟอร์มต่างๆ      

3.3 การจัดท าปฏิทินปฏิบัตกิาร 2 2,000  2,000 2,000 

 ภายในและภายนอก      
4 งานจัดซ้ือ 2     

4.1 ก าหนดวิธีและกระบวนการในการ 2 2,000  2,000 2,000 

 จัดซื้อ จดัจ้าง และควบคุมดูแล      
 คุณลักษณะและมาตรฐานของ      

 ผลิตภัณฑ์และบริการที่ต้องการ      

4.2 เจรจาต่อรองกับผู้ขาย ในด้านราคา 2 1,000  1,000 1,000 
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ท่ี 

 
แผนงานหน่วยงาน 

แผนงาน
ตาม

มาตรฐาน 

สรุปรายรบั 
สรุปรายจ่าย จาก

โรงเรียน 
จากท่ีอ่ืน รวม 

 คุณลักษณะและมาตรฐานของ      

 ผลิตภัณฑ ์      

5 งานประชาสัมพันธ ์      

5.1 ประกาศ/ประชาสัมพนัธ์ ข่าวสาร  2 20,000  20,000 20,000 

 เกี่ยวกบักจิกรรมต่างๆ      

5.2 ประสานงานกบัฝ่ายต่างๆ ในโรงเรียน  2 2,000  2,000 2,000 

 เพื่อน าข้อมูลที่เกี่ยวกบักิจกรรมมาใช ้      

 ในการประชาสัมพันธ ์      
6 งานชั้นเรียนคุณภาพ      

 การพัฒนาห้องเรยีน แหลง่เรียนรู ้ 2 22,000  22,000 22,000 
 คุณภาพ      

       

 95,000  95,000 95,000 

 
 
 

                                                          ลงชื่อ...................................................ผู้รับรอง 
                                               ( นางจริน  นิยมจ้อย ) 

                                                        ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทั่วไป 
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ตารางท่ี 5.4 สรุปรายรับ-รายจ่ายตามแผนงานหน่วยงาน (งาน/กิจกรรม/โครงการ) ปีการศึกษา 2559 
ของ ฝ่ายบริหารท่ัวไป 

5.4.1 แผนงานหน่วยงาน      งานนโยบายและแผน    ฝ่าย บริหารท่ัวไป 

5.4.2 แผนงานหน่วยงาน   งานงบประมาณ การเงิน การบัญชี       ฝ่าย บริหารท่ัวไป 

5.4.3 แผนงานหน่วยงาน   งานธุรการ      ฝ่าย บริหารท่ัวไป 

 
ท่ี 

 
งาน/กิจกรรม/โครงการ 

แผนงาน
ตาม

มาตรฐาน 

สรุปรายรบั 
สรุปรายจ่าย จากโรงเรียน จากท่ี

อ่ืน 
รวม 

1. การจัดท าคู่มือบรหิารสถาน 2 2,000   2,000 

ศึกษา      

2. โครงการร่วมปลูกจิตส านึก 2 5,000   5,000 

ธรรมมาภิบาล      
-กิจกรรมเสริมสร้างมาตรฐาน      
ด้านคุณธรรม จริยธรรมให้แก ่      
บุคลากรได้มีจิตส านึกธรรม      
มาภิบาล      

รวม 7,000   7,000 

 
ท่ี 

 
งาน/กิจกรรม/โครงการ 

แผนงาน
ตาม

มาตรฐาน 

สรุปรายรบั 
สรุปรายจ่าย จากโรงเรียน จากท่ี

อ่ืน 
รวม 

1. การจัดท าเอกสารงาน 2 30,000   30,000 

งบประมาณการเงิน การบัญช ี      

2. การส่งเสริม สนับสนุน   2 1,000   1,000 

ประสานงานเพื่อใหก้าร      
ด าเนินงานด้านงบประมาณ       
การเงิน การบัญชีเกดิ      
ประสิทธิภาพ      

รวม 31,000   31,000 

 
ท่ี 

 
งาน/กิจกรรม/โครงการ 

แผนงาน
ตาม

มาตรฐาน 

สรุปรายรบั 
สรุปรายจ่าย จากโรงเรียน จากท่ี

อ่ืน 
รวม 

1. การจัดระบบเอกสาร 2 5,000   5,000 

การให้บรกิารส าเนาเอกสาร  2 3,000   3,000 

และแบบฟอร์มต่างๆ      
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5.4.4 แผนงานหน่วยงาน   งานประชาสัมพันธ์       ฝ่าย บริหารท่ัวไป 

5.4.5 แผนงานหน่วยงาน    งานจัดซ้ือ      ฝ่าย บริหารท่ัวไป 

 
 
 

2. การจัดท าปฏิทินปฏิบัตกิาร 2 2,000   2,000 

ภายในและภายนอก      
      

รวม 10,000   10,000 

 
ท่ี 

 
งาน/กิจกรรม/โครงการ 

แผนงาน
ตาม

มาตรฐาน 

สรุปรายรบั 
สรุปรายจ่าย จากโรงเรียน จากท่ี

อ่ืน 
รวม 

1. ประกาศ/ประชาสัมพนัธ์  2 20,000   20,000 

ข่าวสาร เกี่ยวกับกจิกรรม      

ต่างๆ      

2. ประสานงานกบัฝ่ายต่างๆ ใน  2 2,000   2,000 

โรงเรียน เพื่อน าข้อมูลที ่      
เกี่ยวกบักจิกรรมมาใช ้      
ในการประชาสัมพันธ ์      
      

รวม 22,000   22,000 

 
ท่ี 

 
งาน/กิจกรรม/โครงการ 

แผนงาน
ตาม

มาตรฐาน 

สรุปรายรบั 
สรุปรายจ่าย จากโรงเรียน จากท่ี

อ่ืน 
รวม 

1. ก าหนดวิธีและกระบวนการใน 2 2,000   2,000 

การจัดซื้อ จัดจ้าง และ      

คุณลักษณะและมาตรฐาน      

ของผลิตภัณฑ์และบริการที ่      

ต้องการ      

2. เจรจาต่อรองกับผู้ขาย ในด้าน 2 1,000   1,000 

ราคาคุณลักษณะและ      
มาตรฐานของผลิตภัณฑ ์      
      

รวม 3,000   3,000 
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5.4.6 แผนงานหน่วยงาน    งานชั้นเรียนคุณภาพ    ฝ่าย บริหารท่ัวไป 

      
 
                                                       

                                                          ลงชื่อ...................................................ผู้รับรอง 
                                               ( นางจริน  นิยมจ้อย ) 

                                                        ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทั่วไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ท่ี 

 
งาน/กิจกรรม/โครงการ 

แผนงาน
ตาม

มาตรฐาน 

สรุปรายรบั 
สรุปรายจ่าย จากโรงเรียน จากท่ี

อ่ืน 
รวม 

1. การพัฒนาห้องเรยีน แหลง่ 2 22,000   22,000 

เรียนรู้คณุภาพ      

รวม 22,000   22,000 
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ล าดบัท่ี 1   แผนงานหน่วยงาน  งานนโยบายและแผน 
แผนงานตามโครงสร้าง           ฝ่ายบริหารท่ัวไป 
แผนงานตามมาตรฐาน   แผนงานด้านคุณภาพผู้เรียน  

 แผนงานด้านการจัดการศึกษา  
 แผนงานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
 แผนงานด้านอัตลักษณ์ (จติตาภบิาล)   
 แผนงานด้านมาตรการส่งเสริม 

ผู้รับผิดชอบ            นางจริน    นิยมจ้อย 
ตอบสนอง            พันธกิจท่ี  2    ยุทธศาสตร์ท่ี   2     กลยุทธ์ท่ี   2.1 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษา EDBA :  มาตรฐานท่ี  8 , 9  ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ หลกัท่ี 8.1-8.2, 8.4,8.6, 
9.1-9.2  ร่วม………………… ประเด็นการพิจารณา/เกณฑ์ย่อยที่ หลกั 8.3.2 , 9.1.1ร่วม …………. 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษาโรงเรียน    : มาตรฐานท่ี...........ตัวบ่งชี้หลักท่ี............ร่วม.................. 
                                 เกณฑ์ท่ี........................................................................................................ 

 วัตถุประสงค์ / เปา้หมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ป)ี 
วัตถุประสงค์ 1. ขั้นวางแผน  

1.เพื่อให้ผู้บริหารมีวิสยัทัศน์ ภาวะผู้น าและ 1.1  ก าหนดโครงสร้างการบริหารจดัการ พ.ค. 59 

ความคิดริเริ่มทีเ่นน้การพัฒนาผู้เรียน(8.1) 1.2  แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเพื่อการพัฒนางาน พ.ค. 59 

2.เพื่อให้ผู้บริหารใชห้ลักการบริหารแบบม ี 1.3 ร่วมศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประสิทธิผล พ.ค. 59 

ส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือ        ยั่งยืน  

ผลการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้านวชิาการและ 2. ขั้นด าเนินการ (ภาระงานประจ า/ภาระ  

การจัดการ(8.2) งานร่วม/โครงการ)  

3.เพื่อให้ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนา 2.1 ภาระงานประจ า  

ศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจาย 1.พัฒนาระบบบริหารจัดการ พ.ค.59 

อ านาจ(8.4) 1) การก าหนดโครงสร้างการบริหารจัดการ พ.ค.59 

4.เพื่อสร้างความพึงพอใจแกน่ักเรียน ชุมชน    2)การน าระบบเทคโนโลยเีพื่อการพัฒนา ตลอดปีการศึกษา 

ผู้ปกครอง ในผลการบริหารจดัการศึกษา เพื่อการบริหารจัดการ  

(8.5) 2.น าหลักธรรมาภิบาลมาใชใ้นการบริหาร ตลอดปีการศึกษา 

5.ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทาง จัดการ  

วิชาการและเอาใจใส่การจัดการศกึษาเต็ม 3. ประสานความร่วมมือเพื่อใหเ้กิด ตลอดปีการศึกษา 

ศักยภาพและเต็มเวลา(8.6) ประสิทธิภาพที่ดีต่อสถานศึกษา  

6.คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบตั ิ - หน่วยงานภายใน  

หน้าที่ตามที่ระเบยีบก าหนด ( 9.1 ) - หน่วยงานภายนอก  

7.เพื่อให้คณะกรรมการสถานศึกษาก ากับ 2.2  ภาระงานตาม ตบช.  
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 วัตถุประสงค์ / เปา้หมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ป)ี 
ติดตาม ดูแล ขับเคลื่อนการด าเนินงานของ 1.ส่งเสริม สนับสนนุผู้บริหารในการพัฒนา ตลอดปีการศึกษา 

สถานศึกษาใหบ้รรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย ภาวะผู้น า วิสัยทัศน์ เพื่อน ามาพัฒนาผู้เรยีน  

(9.2) 1) การแสดงทิศทางการพัฒนาสถานศึกษา  

 2. การส่งเสริมการบริหารแบบมีส่วนร่วมของ ตลอดปีการศึกษา 

เปา้หมายเชิงปริมาณ ผู้บริหาร  

1.ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 3. การใช้ข้อมูลผลการประเมนิเป็นฐานคิดใน ต.ค.59 / มี.ค.60 

2.คูมือการบริหารสถานศึกษา การปรับปรุงคณุภาพการศึกษา  

 4. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร ตลอดปีการศึกษา 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ เพื่อพร้อมรับการกระจายอ านาจ  

1.ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น าและ 5. การสนับสนุนให้ผู้บรหิารได้เสนอแนะค า ตลอดปีการศึกษา 

ความคิดริเริ่มทีเ่นน้การพัฒนาผู้เรียน(8.1) ปรึกษาทางวิชาการและการบริหารจัดการ  

2.ผู้บริหารใช้หลกัการบริหารแบบมีส่วนร่วม เต็มศักยภาพและเต็มเวลา  

และใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือผลการวิจัย  6. การส่งเสริมและสนับสนนุให้คณะกรรมการ ตลอดปีการศึกษา 

เป็นฐานคิดทั้งด้านวชิาการและการจัดการ สถานศึกษาปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระเบยีบได ้  

(8.2) ก าหนด  

3.ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศกัยภาพ 1) การก าหนดนโยบาย แนวทางการด าเนนิ ปีละ 4 ครั้ง 

บุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอ านาจ งานให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ผูเ้รียน   

(8.4) เอกลักษณ์สถานศึกษา   

4.ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทาง      2) การพิจารณาการใหค้วามเหน็ชอบ ปีละ 4 ครั้ง 

วิชาการและเอาใจใส่การจัดการศกึษาเต็ม หลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการท้องถิ่น  

ศักยภาพและเต็มเวลา(8.6) 3) การก ากับ ติดตามและสนับสนุนในการ ตลอดปีการศึกษา 

5.คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบตั ิ ปฏิบัติงานตามแผนที่ก าหนด  

หน้าที่ตามที่ระเบยีบก าหนด ( 9.1 ) 4) การบริหารจัดการประชุมไมน่้อยกว่า ปีละ 4 ครั้ง 

6.เพื่อให้คณะกรรมการสถานศึกษาก ากับ 4 ครั้ง/ปี มีกรรมการเข้าประชมุไม่น้อยกว่าร้อย  

ติดตาม ดูแล ขับเคลื่อนการด าเนินงานของ ละ 70  

สถานศึกษาใหบ้รรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย      5) การน าผลการประเมินไปปรบัปรุง ตลอดปีการศึกษา 

(9.2) คุณภาพการศึกษา  

 7. การก ากับ ตดิตาม ดูแลและขับเคลื่อนการ ตลอดปีการศึกษา 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ ด าเนินงานให้บรรลุผลส าเรจ็ตามเป้าหมาย  

1.สถานศึกษามีด าเนินการอย่างมีส่วนร่วม 1) การมีส่วนร่วมในการก าหนดอัตลักษณ ์ พ.ค. 59 
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 วัตถุประสงค์ / เปา้หมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ป)ี 

ของบุคลากร  ร้อยละ  81 นโยบายและแผนพัฒนาการจัดการศกึษา  

2.บุคลากร ผู้มีส่วนเกีย่วข้องร้อยละ 81 พึง 2) การก ากับ ติดตามการด าเนินงานตาม ตลอดปีการศึกษา 

พอใจในการบรหิารจัดการ แผนพัฒนาการจัดการศึกษา  

3.สถานศึกษามีรายงานสรุปผลการ 3) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ข้อเสนอแนะในการ ตลอดปีการศึกษา 

ด าเนินการที่สนบัสนุนสง่เสริมผู้เรียนที ่ จัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม กระบวนการ  

บรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ปรชัญาและ รู้ แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น  

จุดเน้นของสถานศึกษาร้อยละ 81 8. โครงการร่วมปลูกจิตส านกึธรรมาภิบาล ตลอดปีการศึกษา 

4.ผู้บริหารใช้หลกัการบริหารแบบมีส่วนร่วม -กิจกรรมเสริมสร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม  

และใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือผลการวิจัย  จริยธรรม ให้แก่บุคลากรได้มีจิตส านกึธรรมมา  

เป็นฐานคิดทั้งด้านวชิาการและการจัดการ ภิบาล  

5.มีการจัดการบริหารความเสี่ยง 3.  ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล  

6.ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษา 3.1 ตรวจสอบ ติดตามการด าเนนิงานตาม เดือนละ 1 ครั้ง 

ให้บรรลเุป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ ระบบการบริหารจัดการ   

7.ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศกัยภาพ 3.2 ปรับปรุง แก้ไข การด าเนินงานที่ยังไม ่ ตลอดปีการศึกษา 

บุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอ านาจ สมบูรณ ์  

8.ผูเ้รียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผล 3.3 ประเมินผลการบริหารจัดการ ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

บริหารการจัดการศึกษา ร้อยละ 81 3.4 ประเมินผลโครงการ ต.ค. 59/ มี.ค.60 

9.ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชา   

การและเอาใจใส่การจดัการศึกษาเต็ม  4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา  

ศักยภาพ 4.1 สรุปผลการด าเนินงาน ต.ค. 59/ มี.ค.60 

10.คณะกรรมการสถานศกึษารู้และปฏิบัต ิ 4.2 จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน ต.ค. 59/ มี.ค.60 

หน้าที่ตามที่ระเบยีบก าหนดร้อยละ 81 ต่อคณะกรรมการสถานศึกษา  

11.คณะกรรมการสถานศกึษาก ากบัติดตาม  4.3 น าผลการประเมนิมาปรับปรุงและ พ.ค. 60 

ดูแล และขับเคลื่อนการด าเนนิงานของ พัฒนาใน ปีการศึกษาต่อไป  

ให้บรรลุผลส าเรจ็ตามเป้าหมายร้อยละ 90   

เคร่ืองมือการติดตาม/ประเมินผล   

1.แบบสรุปผลการจัดท าแผนงาน โครงการ   

2.แบบรายงานผลการด าเนินงานของฝ่ายต่างๆ   

3.แบบประเมินความพึงพอใจของบุคลากร   

ผู้เรียน ผู้ปกครอง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง   
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แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่ายหน่วยงาน 
6.4.1 แผนงานหน่วยงาน  งานนโยบายและแผน   ฝ่ายบริหารท่ัวไป 

ล าดบั
ท่ี 

รายการ 
แผนงาน
ตาม

มาตรฐาน 

จ านวนเงิน 
ประเภท

งบประมาณ บาท ส.ต. 

1. การจัดท าคู่มือบรหิารสถานศกึษา 2 2,000 - ด าเนินการ 
2. โครงการร่วมปลูกจิตส านึกธรรมมาภิบาล     
 -กิจกรรมเสริมสร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม 2 5,000 - ด าเนินการ 
 จริยธรรมให้แก่บุคลากรได้มีจิตส านึกธรรมมา     

 ภิบาล     

      

รวมประมาณการค่าใช้จา่ย 
( เจด็พันบาทถ้วน ) 

 
7,000 - 

 
สรุปประเภทงบประมาณ 
 ด าเนินการ 7,000 บาท       งบลงทุน..................บาท  งบพัฒนา..................บาท  

 
 

           ลงชื่อ.......................................................             ลงชื่อ....................................................... 
               (  นางจริน    นยิมจ้อย  )                                  (  นางจริน    นิยมจ้อย  ) 

                                   ผู้เสนองาน                                        ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบรหิารทั่วไป 
 
 
                                         ผู้อนุมัต ิ

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

ผู้อ านวยการ 
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แบบแสดงประมาณคา่ใช้จ่ายงาน/กจิกรรม 
7.4.1.1  งาน/กิจกรรม   การจดัท าคู่มือบริหารสถานศึกษา 

แผนงานตามมาตรฐานท่ี 1 234 5 
แผนงานหน่วยงาน  งานนโยบายและแผน    ฝ่าย บริหารท่ัวไป 

รายการ 
งบประมาณ 
ปี 2559 

ประมาณการงบประมาณ 
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      

             -ค่ากระดาษ 800 1,000 1,200 1,400 
2.ค่าใช้สอย     

             -ค่าเข้าเล่มเอกสาร 1,000 1,200 1,400 1,600 
3.ค่าตอบแทน     
-      

4.ค่าพาหนะ     
             -ค่าบริการรถมอเตอร์ไซด ์ 200 300 400 500 

5.ค่าครุภัณฑ์     
-      

รวม 2,000 2,500 3,000 3,500 

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

               (  นางจริน    นยิมจ้อย  )                                     (  นางจริน    นยิมจ้อย  ) 
                                   ผู้เสนองาน                                          ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทั่วไป 
 
 
                                         ผู้อนุมัต ิ

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

ผู้อ านวยการ 
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แผนงานตามโครงสร้าง  ฝ่ายบริหารท่ัวไป 
แผนงานตามมาตรฐาน  แผนงานด้านคุณภาพผู้เรียน   
                                         แผนงานด้านการจัดการศึกษา 

 แผนงานด้านสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
 แผนงานด้านอัตลักษณ์(จติตาภบิาล)  
 แผนงานด้านมาตรการส่งเสริม  

ชื่อโครงการ  ร่วมปลกูจติส านึกธรรมาภิบาล    
ลักษณะโครงการ  ประจ า ต่อเน่ือง    ใหม่  
หน่วยงาน           นโยบายและแผน 
ผู้รับผิดชอบ  นางจริน   นิยมจ้อย 
ตอบสนอง   พันธกิจท่ี  2    ยุทธศาสตร์ท่ี   2     กลยุทธ์ท่ี   2.1 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษา EDBA : มาตรฐานท่ี  8 , 9  ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ หลกัท่ี 8.1-8.2, 8.4,8.6, 
9.1-9.2  ร่วม - ประเด็นการพิจารณา/เกณฑ์ย่อยที่ หลัก8.3.2 , 9.1.1ร่วม - 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษาโรงเรียน : มาตรฐานท่ี ……………….ตัวบ่งชี้หลัก
ท่ี…………………….. ร่วม ………………….....  เกณฑ์………………………………………………… 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 

ฝ่ายบริหารทั่วไป  ได้มีการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ  
ฝ่ายบริหารทั่วไปจึงได้ประชุมเพื่อร่วมกันก าหนดแนวทางและแสวงหาความร่วมมือในการร่วมกันขับเคลื่อน
โครงการหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมการปลูกจิตส านึกธรรมาภิบาลขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับสังคมไทยซึ่งหันมา
ให้ความส าคัญในการต่อต้านการทุจริตมากขึ้น     โดย เด็กๆซึ่งเป็นอนาคตของชาติจะมีบทบาทหน้าที่
ส าคัญในการพัฒนาสังคมโดยรวมของประเทศไทย 

ฝ่ายบริหารทั่วไป  ได้เล็งเห็นความส าคัญในเรื่องนี้โดยเห็นว่าควรเริ่มต้นด้วยการปลูกฝังสร้าง
จิตส านึกค่านิยมคุณธรรม  จริยธรรม หลักธรรมาธิบาลและปฏิบัติตามรอยเบื้องพระยุคลบาทพระบท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ที่พระราชทานแนวทางเป็นหลักในการด าเนินชีวิต      ฝ่ายบริหารทั่วไปจึงได้จัดท า
โครงการร่วมปลูกจิตส านึกธรรมาภิบาล   โดยมีหลักธรรมาภิบาล  10 องค์ประกอบดังนี้    1 หลัก
ประสิทธิผล    2 หลักประสิทธิภาพ  3  หลักการตอบสนอง   4 หลักภาระรับผิดชอบ 5 หลักความโปร่งใส    
6 หลักการมีส่วนรวม    7 หลักการกระจายอ านาจ    8 หลักนิติธรรม     9 หลักความเสมอภาค   10 หลัก
มุ่งเน้นฉันทามติ 
2.วัตถุประสงค์ 
2.1เพื่อให้บุคคลากรครูผู้สอนเกิดความรู้ความเข้าใจในหลกัธรรมาภิบาล 

2.2  เพื่อให้ครปูลูกจิตส านึกให้ผูเ้รียนประพฤติและปฏิบัตตินโดยใช้หลกัธรรมาภิบาล 

3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ   
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 บุคคลากรครู  และบุคลากรสนับสนนุ  จ านวน   67   คน   
       3.2 เชิงคุณภาพ 
 บุคลากรครูและบุคลากรสนับสนุนมีความเข้าใจในเรื่องธรรมาภิบาลและน าไปใช้ในการปฏิบัติ
หน้าที่ประจ าวัน 
   3.3 ตัวชี้วดัความส าเร็จ 
 1. บุคลากรครูและบคุลากรสนบัสนุน ร้อยละ  81   มีความรู้ความเข้าใจ   ประพฤติและปฏิบัตติน
โดยใชใ้นหลักธรรมาภิบาล 
4. ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั้นเตรียมการ   
-ประชุมชี้แจงเพื่อความเข้าใจที่ตรงกนั พ.ค.59 นางจริน นิยมจ้อย 
-ประชาสัมพนัธ ์ พ.ค.59 นางจริน นิยมจ้อย 

-สร้างความตระหนกั พ.ค.59 นางจริน นิยมจ้อย 

2. ขั้นด าเนินการ/กิจกรรมที่จดั   
-จัดท าคู่มือการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในสถานศึกษา พ.ค.59 นางจริน นิยมจ้อย 

-สร้างความเข้าใจพร้อมชี้แจงแนวทางปฏิบัต ิ พ.ค.59 นางจริน นิยมจ้อย 

-ก ากับ ตดิตามเป็นระยะๆ ตลอดปี หัวหน้าสายชั้น 

-มอบรางวัลสายชัน้ที่ปฏิบัตเิปน็เลิศ 2 เดือน/ครั้ง นางจริน นิยมจ้อย 

3. ขั้นติดตามและประเมนิผล   
-จัดท าแบบประเมิน ก.ย.59 นางจริน นิยมจ้อย 

-แต่งตั้งคณะกรรมการประเมนิ ต.ค.59 นางจริน นิยมจ้อย 

-ประเมนิและรายงานผล ต.ค.59 คณะกรรมการ 

   
 
5. สถานท่ีด าเนินงาน 
    โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 
6. ระยะเวลาในการด าเนินงาน 
     ตลอดปีการศึกษา 
7. งบประมาณ 
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8. เคร่ืองมือการติดตามและประเมินผล 
 1. แบบสอบถาม 
 2. แบบประเมิน 
9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1.บุคลากรครูและบุคลากรสายสนับสนนุมีความรู้ ความเขา้ใจในเรื่องธรรมาภิบาลและน าไปใชใ้น
การปฏิบัติหน้าที่ประจ าวัน 
10. ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข 
..........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 
 

ผู้เสนอโครงการ   
      

……………………………………                                              
( นางจรนิ  นิยมจ้อย ) 

ผู้พิจารณาโครงการ  
 

……………………………………                                              
(นางจรนิ  นิยมจ้อย) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

รายการ 
งบประมาณ 

2559 
ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

รายรับ     
- จากโรงเรยีน 5,000 5,500 6,000 6,500 

รวม 5,000 5,500 6,000 6,500 

รายจ่าย     
- ค่าวัสดุ 500 600 700 800 
- ค่าใช้สอย 2,000 2,200 2,400 2,600 

- ค่าตอบแทน 2,000 2,100 2,200 2,300 

รวม 5,000 5,500 6,000 6,500 

ผู้อนุมัติโครงการ 

 

…………………………………… 
( เซอรเ์รมอนด์  พิเศษศักดิ์ ) 
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ล าดบัท่ี   2   แผนงานหน่วยงาน งานงบประมาณ การเงิน การบัญช ี
แผนงานตามโครงสร้าง           ฝ่ายบริหารท่ัวไป 
แผนงานตามมาตรฐาน   แผนงานด้านคุณภาพผู้เรียน  

 แผนงานด้านการจัดการศึกษา  
 แผนงานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
 แผนงานด้านอัตลักษณ์ (จติตาภบิาล)  
 แผนงานด้านมาตรการส่งเสริม 

ผู้รับผิดชอบ            นางสาวสพุรรณี  วุฒิไล 
ตอบสนอง             พันธกิจท่ี  2    ยุทธศาสตร์ท่ี   2     กลยุทธท่ี์   2.1  
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษา EDBAมาตรฐานท่ี …………….ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ หลกั………….ร่วม…….  
ประเด็นการพิจารณา/เกณฑ์ย่อยที่ หลกั  ………….  ร่วม ……………………. 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษาโรงเรียน    : มาตรฐานท่ี...........ตัวบ่งชี้หลักท่ี............ร่วม...................                                 
เกณฑ์ที…่…………………………………………… 

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

วัตถุประสงค์ 1. ขั้นวางแผน  

1.เพื่อให้มีแผนการใชจ้่ายงบประมาณ 1.1จัดเตรียมข้อมูลงบประมาณแผนงาน พ.ย. 58 
ประจ าปีเพื่อจัดสรรงบประมาณส่วนต่างๆ และงบประมาณโครงการเพื่อจดัท า  
2.เพื่อให้การด าเนินงานของโรงเรียนม ี งบประมาณรวมของโรงเรียน  
ประสิทธิภาพและมีการรายงานผลด้าน 1.2จัดเตรียมข้อมูลการเงินของนกัเรียนแต ่ พ.ค. 59 
งบประมาณ การเงินการบัญช ี ระดับชั้น  
3.เพื่อให้มีระบบการท าบญัชทีี่ถูกต้องตาม 1.3 จัดเตรียมข้อมูลทางบญัชีของปกีาร พ.ค. 59– เม.ย. 
สากล ศึกษา2558 เพื่อโอนข้อมูลมาบันทึก 60 
4.เพื่อให้โรงเรยีนมีทรพัยากรเพียงพอต่อ บัญชใีหม่ปกีารศึกษา2559  
การพัฒนาคุณภาพโรงเรยีน 2. ขั้นด าเนินการ (ภาระงานประจ า/ภาระ  
5.เพื่อให้ระบบการเงนิ การบัญชีม ี งานร่วม/โครงการ)  
ประสิทธิภาพตามระบบ 2.1 ภาระงานประจ า  
งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน 1.จัดท างบประมาณโรงเรียน ธ.ค. 58 
6.เพื่อให้ผู้บริหารสามารถบริหารจดัการ 2. ด าเนินการจัดท าเอกสารและข้อมูลทาง ธ.ค. 58 
การศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที ่ การเงิน  
ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัตกิาร (8.3) 3. ด าเนินการจัดท าเอกสารและข้อมูล ธ.ค. 58 

 ทางการบัญช ี  
 4.จัดซื้อวัสดุ ส าหรับงานงบประมาณ ธ.ค. 58 
 การเงิน การบัญช ี  
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 วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย กิจกรรม/ข้ันตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 
(วัน/เดือน/ป)ี 

เป้าหมายเชงิปริมาณ 5. จัดท างบรายการทางการเงนิส่งตน้สังกัด ธ.ค. 58 

1.งบประมาณการเงินของโรงเรียนประจ าปี    

2.ข้อมูลการเงิน การบัญช ี   

 2.2  ภาระงานตาม ตบช.  
เป้าหมายเชงิคุณภาพ -  

1. มีแผนการใชจ้่ายงบประมาณประจ าป ี   
เพื่อจัดสรรงบประมาณส่วนต่างๆอย่าง   
ถูกต้อง   
2.การด าเนินงานของโรงเรียนมีประสิทธิภาพ 3.  ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมนิผล  
และมีการรายงานผลด้านงบประมาณ  1.เอกสารการอนุมัติงบประมาณประจ าป ี ก.พ.59 
การเงินการบัญชีอย่างเป็นระบบ 2.ตรวจสอบ ติดตามเอกสารการเงินการ ตลอดปีการศึกษา 
3.มีระบบการท าบัญชีทีถู่กต้องตามหลัก บัญช ี  
สากล 3.จากการนิเทศจากหน่วยงานตน้สังกดั ต.ค,59 
4.โรงเรียนมีทรัพยากรเพยีงพอต่อการพัฒนา 4.จากรายงานการตรวจบัญชีของ พ.ย.59 
คุณภาพโรงเรียน ส านักงานตรวจบัญชีที่ตน้สังกดัก าหนด  
5.ระบบการเงิน การบัญชีมีประสิทธิภาพ 5.ปรับปรุงแก้ไข เอกสาร การบันทึกบญัช ี พ.ย.59 
ตามระบบงบประมาณแบบมุ่งเนน้ผลงาน ที่ผิดพลาดให้สมบูรณ ์  
6.ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษา   
ให้บรรลเุป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ใน   
แผนปฏิบัติการอย่างมีประสิทธิภาพ 4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา  
ให้บรรลเุป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ใน 1.จากผลการนิเทศ ต.ค.59 
แผนปฏิบัติการอย่างมีประสิทธิภาพ 2.จากการปรับปรุงแก้ไข ต.ค.59 
   
   
ตัวชี้วัดความส าเรจ็   
1.มีแผนการใชจ้่ายงบประมาณประจ าปีเพื่อ   
จัดสรรงบประมาณส่วนต่างๆ   
2.การด าเนินงานของโรงเรียนมีประสิทธิภาพ   
และมีการรายงานผลด้านงบประมาณ    
การเงินการบัญชีร้อยละ 81   
3.มีระบบการท าบัญชีทีถู่กต้องตามหลัก   
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 วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย กิจกรรม/ข้ันตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 
(วัน/เดือน/ป)ี 

สากลร้อยละ 100   
4.โรงเรียนมีทรัพยากรเพยีงพอต่อการพัฒนา   
คุณภาพโรงเรียนร้อยละ 81   
5.ระบบการเงิน การบัญชีมีประสิทธิภาพ   
ตามระบบงบประมาณแบบมุ่งเนน้ผลงาน   
ร้อยละ 100   
6.ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษา   
ให้บรรลเุป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ใน   
แผนปฏิบัติการร้อยละ 81   
   
   
เครื่องมือการติดตาม/ประเมินผล   
1. เอกสารการอนุมัติงบประมาณโรงเรียน   
2. แบบนิเทศงานบญัชจีากหน่วยงานต้น   
สังกัด   
ร้อยละ 100   
6.ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษา   
ให้บรรลเุป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ใน   
แผนปฏิบัติการร้อยละ 81   
   
   
เครื่องมือการติดตาม/ประเมินผล   
1. เอกสารการอนุมัติงบประมาณโรงเรียน   
2. แบบนิเทศงานบญัชจีากหน่วยงานต้น   
สังกัด   
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แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่ายหน่วยงาน 
6.4.2 แผนงานหน่วยงาน  งานงบประมาณ การเงิน การบัญช ี ฝ่ายบริหารท่ัวไป 

ล าดับ
ท่ี 

รายการ 
แผนงาน
ตาม

มาตรฐาน 

จ านวนเงิน 
ประเภท

งบประมาณ บาท ส.ต. 

1. การจัดท าเอกสารงานงบประมาณ  2 30,000 - ด าเนินการ 

 การเงินการบัญช ี     

2. การส่งเสริม สนับสนุน   2 1,000 - ด าเนินการ 

 ประสานงานเพื่อให้การ     

 ด าเนินงานด้านงบประมาณ      
 การเงิน การบัญช ี     

รวมประมาณการค่าใช้จา่ย 
( สามหมื่นหน่ึงพันบาทถ้วน ) 

 
31,000 - 

 
สรุปประเภทงบประมาณ 
 ด าเนินการ 31,000 บาท      งบลงทุน..................บาท  งบพัฒนา..................บาท  

 
 

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

          ( นางสาวสุพรรณี  วุฒไิล )                                 (  นางจริน    นิยมจ้อย  ) 

                                   ผู้เสนองาน                                       ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบรหิารทัว่ไป 
 
 
                                         ผู้อนุมัต ิ

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

ผู้อ านวยการ 
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แบบแสดงประมาณคา่ใช้จ่ายงาน/กจิกรรม 
7.4.2.1  งาน/กิจกรรม   การจดัท าเอกสารงานงบประมาณ การเงิน การบญัชี 
              แผนงานตามมาตรฐานท่ี 1 234 5 

  แผนงานหน่วยงาน  งานงบประมาณ การเงิน การบญัชี  ฝ่าย บริหารท่ัวไป 

รายการ 
งบประมาณ 
ปี 2559 

ประมาณการงบประมาณ 
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 
               -ค่าอุปกรณ ์ 6,000 6,000 6,000 6,000 

2.ค่าใช้สอย     

             -ค่าตรวจบัญช ี 20,000 20,000 20,000 20,000 
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.......................................................... ลงชื่อ.......................................................... 

               (นางสาวสุพรรณี  วุฒิไล)                                   (  นางจรนิ    นิยมจ้อย  ) 
                                   ผู้เสนองาน                                         ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทั่วไป 
 
                                         ผู้อนุมัต ิ

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

ผู้อ านวยการ 
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แบบแสดงประมาณคา่ใช้จ่ายงาน/กจิกรรม 
7.4.2.2  งาน/กิจกรรม  การส่งเสริม สนับสนุน  ประสานงานเพื่อให้การด าเนินงานดา้น
งบประมาณ การเงิน การบญัชีเกิดประสิทธิภาพ      
แผนงานตามมาตรฐานท่ี 1 234 5 
แผนงานหน่วยงาน  งานงบประมาณ การเงิน การบญัชี ฝ่าย บริหารท่ัวไป 

รายการ 
งบประมาณ 
ปี 2559 

ประมาณการงบประมาณ 
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     

- ค่าติดต่อประสานงานแฟกซ ์ 500 750 1000 1250 
3.ค่าตอบแทน     

-      

4.ค่าพาหนะ     

-      

5.ค่าครุภัณฑ์     

-      

รวม 1,000 1,500 2,000 2,500 
 

          ลงชื่อ.......................................................... ลงชื่อ.......................................................... 
               ( นางสาวสุพรรณี  วุฒิไล)                                   (  นางจรนิ    นิยมจ้อย  ) 

                                    ผู้เสนองาน                                         ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทั่วไป 
 
                                         ผู้อนุมัต ิ

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

ผู้อ านวยการ 
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ล าดบัท่ี   3   แผนงานหน่วยงาน   ธุรการ 
แผนงานตามโครงสร้าง           ฝ่ายบริหารท่ัวไป 
แผนงานตามมาตรฐาน   แผนงานด้านคุณภาพผู้เรียน  

 แผนงานด้านการจัดการศึกษา  
 แผนงานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
 แผนงานด้านอัตลักษณ์ (จติตาภบิาล)   
 แผนงานด้านมาตรการส่งเสริม 

ผู้รับผิดชอบ            นางสาวเกียมจติ   วงษาพัด 
ตอบสนอง              พันธกิจท่ี  2    ยุทธศาสตร์ท่ี   2     กลยุทธท่ี์   2.1 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษา EDBAมาตรฐานท่ี    8  ตัวบ่งชี้/เกณฑ์หลกั  8.3.3 ข้อ 5   ร่วม  – 
ประเด็นการพิจารณา/เกณฑ์ย่อยที่ หลกั  …………….. ร่วม ……………………….. 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษาโรงเรียน   : มาตรฐานท่ี...........ตัวบ่งชี้หลักท่ี............ร่วม................... 
                                 เกณฑ์ท่ี....................................................................................................... 
 

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

วัตถุประสงค์ 1. ขั้นวางแผน  

1.เพื่อให้การรับ ส่งหนังสือราชการ และ 1.จัดเตรียมแฟม้แยกประเภท พ.ค.59 
หน่วยงานเกีย่วข้องเปน็ปัจจุบนั 2.จัดเตรียมระบบงานเพื่อความคล่องตัว พ.ค.59 
2.เพื่อให้ งานเอกสาร สารบรรณ เป็นระบบ  3.จัดเตรียมข้อมูลพืน้ฐานของโรงเรียน พ.ค.59 
มีประสิทธิภาพ   
3.เพื่อให้การปฏิบัตงิานธุรการที่มคีวามถูก- 2. ขั้นด าเนินการ (ภาระงานประจ า/ภาระ  
ต้อง สมบูรณ์เปน็ปจัจบุัน และตรวจสอบได ้ งานร่วม/โครงการ)  
4.เพื่อแบ่งเบาภาระงานธุรการของคร ู 2.1 ภาระงานประจ า  

 1.คัดแยกเอกสาร ตลอดปี 
 2.จัดท าทะเบียนรับหนังสือเข้าและออกให ้ การศึกษา 

 เป็นปจัจุบัน  

 3.พัฒนาระบบงานเอกสาร สารบรรณ ตลอดปี 

เปา้หมายเชิงปริมาณ 4.เพิ่มประสิทธิภาพงานเอกสาร สารบรรณ การศึกษา 
ผู้บริหารจ านวน  8 คน 5.จัดท าทะเบียนครู  นักเรียนและพนักงาน พ.ค. 59 
บุคลากรครู จ านวน  67 คน   
บุคลากรสนับสนุน จ านวน  6   คน 2.2  ภาระงานตาม ตบช.  
 -  
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 วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย กิจกรรม/ข้ันตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 
(วัน/เดือน/ป)ี 

เปา้หมายเชิงคุณภาพ 3. ขั้นตรวจสอบ/ตดิตาม/ประเมินผล  
1.การรับ ส่งหนังสือราชการ และหน่วยงาน 1..ตรวจสอบความถกูต้องของระบบ   ตลอดปี 
ที่เกีย่วข้องเปน็ปัจจุบนั  เอกสารในระบบบริหาร การศึกษา 
2.งานเอกสาร สารบรรณ เปน็ระบบม ี 2.ตรวจสอบทะเบยีนหนังสือเข้า ออก ตลอดปีการศึกษา 
ประสิทธิภาพ 3.ตรวจสอบหนังสือเข้า ออก ตลอดปีการศึกษา 
3.การปฏิบัติงานธุรการที่มีความถูกต้อง  4.ตรวจสอบเอกสารภายใน ค าสั่งแต่งตั้ง ตลอดปีการศึกษา 
สมบูรณ์เป็นปจัจบุัน และตรวจสอบได ้ จดหมายเวียน จดหมายออก  
4.ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษา   
ให้บรรลเุป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ใน    
แผนปฏิบัติการอย่างเป็นระบบ   
   

ตัวชี้วัดความส าเร็จ   
1.การรับ ส่งหนังสือราชการ และหน่วยงาน 4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา  
ที่เกีย่วข้องเปน็ปัจจุบนั 1.มีการรายงานสรุปผลให้ผูบ้ริหาร ตลอดปีการศึกษา 
2.งานเอกสาร สารบรรณ เปน็ระบบม ี รับทราบในแต่ละเดือน  
ประสิทธิภาพร้อยละ 81 2.เก็บเอกสารแยกตามหมวดหมู่เพื่อสะดวก ตลอดปีการศึกษา 
3.การปฏิบัติงานธุรการที่มีความถูกต้อง  ในการคน้หาย้อนหลัง  
สมบูรณ์เป็นปจัจบุัน และตรวจสอบได ้   

4.ผู้บรหิารสามารถบริหารจัดการการศึกษา   

ให้บรรลเุป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ใน    

แผนปฏิบัติการร้อยละ 81   

   

เคร่ืองมือการติดตาม/ประเมินผล   

1.ทะเบียนหนงัสือเข้า – ออก   

2.ทะเบียนค าส่ังแต่งตั้ง จดหมายเวียน   

3.ผลประเมินความคล่องตัวของระบบการ   

ท างาน   
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แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่ายหน่วยงาน 
6.4.3 แผนงานหน่วยงาน  งานธุรการ     ฝ่ายบริหารท่ัวไป 

ล าดับ
ท่ี 

รายการ 
แผนงาน
ตาม

มาตรฐาน 

จ านวนเงิน 
ประเภท

งบประมาณ บาท ส.ต. 

1. การจัดระบบงานเอกสารสารบรรณ 2 5,000 - ด าเนินการ 
2. การให้บรกิารส าเนาเอกสารและแบบฟอร์มต่างๆ 2 3,000 - ด าเนินการ 
3. จัดท าปฎิทนิปฎิบัตกิาร 2 2,000 - ด าเนินการ 
      

      

      
      
      

รวมประมาณการค่าใช้จา่ย 
( หน่ึงหมื่นบาทถ้วน ) 

 
10,000 - 

 
สรุปประเภทงบประมาณ 
 ด าเนินการ 10,000 บาท         งบลงทุน................บาท  งบพัฒนา..................บาท  

 
 

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

          (นางสาวเกียมจิต   วงษาพัด)                                  (  นางจริน    นิยมจ้อย  ) 
                                      ผู้เสนองาน                                              ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบรหิารทั่วไป 
 
 
                                         ผู้อนุมัต ิ

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

ผู้อ านวยการ 
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แบบแสดงประมาณคา่ใช้จ่ายงาน/กจิกรรม 
7.4.3.1  งาน/กิจกรรม   การจดัระบบเอกสารสารบรรณ 
              แผนงานตามมาตรฐานท่ี 1 234 5 

  แผนงานหน่วยงาน  งานธุรการ    ฝ่าย บริหารท่ัวไป 

รายการ 
งบประมาณ 
ปี 2559 

ประมาณการงบประมาณ 
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 
- อุปกรณ ์ 1,000 1,200 1,300 1,500 
2.ค่าใช้สอย     

-      

3.ค่าตอบแทน     

-      

4.ค่าพาหนะ     

- ค่าพาหนะส่งทางไปรษณยี ์ 1,000 1,100 1,400 1,500 
5.ค่าครุภัณฑ์     

-      

รวม 5,000 5,500 6,000  6,500 
 

          ลงชื่อ.......................................................... ลงชื่อ.......................................................... 
             (  นางสาวเกยีมจติ   วงษาพัด )                                   (  นางจรนิ    นิยมจ้อย  ) 

                                      ผู้เสนองาน                                         ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทั่วไป 
 
                                         ผู้อนุมัต ิ

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

ผูอ้ านวยการ 
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แบบแสดงประมาณคา่ใช้จ่ายงาน/กจิกรรม 
7.4.3.2  งาน/กิจกรรม   การให้บริการส าเนาเอกสาร และแบบฟอร์มตา่งๆ 
              แผนงานตามมาตรฐานท่ี 1 234 5 

  แผนงานหน่วยงาน  งานธุรการ    ฝ่าย บริหารท่ัวไป 

รายการ 
งบประมาณ 
ปี 2559 

ประมาณการงบประมาณ 
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 
- ค่าอุปกรณ ์ 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.......................................................... ลงชื่อ.......................................................... 
               (นางสาวเกยีมจติ   วงษาพัด)                                   (  นางจรนิ    นิยมจ้อย  ) 

                                   ผู้เสนองาน                                         ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทั่วไป 
 
                                         ผู้อนุมัต ิ

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

ผู้อ านวยการ 
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แบบแสดงประมาณคา่ใช้จ่ายงาน/กจิกรรม 
7.4.3.3  งาน/กิจกรรม การจดัท าปฏิทินปฏิบตัิการ  
              แผนงานตามมาตรฐานท่ี 1 234 5 

 แผนงานหน่วยงาน  งานธุรการ    ฝ่าย บริหารท่ัวไป 

รายการ 
งบประมาณ 
ปี 2559 

ประมาณการงบประมาณ 
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.......................................................... ลงชื่อ.......................................................... 
               (นางสาวเกยีมจติ   วงษาพัด)                                   (  นางจรนิ    นิยมจ้อย  ) 

                                      ผู้เสนองาน                                         ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทั่วไป 
 
                                         ผู้อนุมัต ิ

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

ผู้อ านวยการ 
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ล าดบัท่ี   4   แผนงานหน่วยงาน จัดซ้ือ 
แผนงานตามโครงสร้าง           ฝ่ายบริหารท่ัวไป 
แผนงานตามมาตรฐาน   แผนงานด้านคุณภาพผู้เรียน  

 แผนงานด้านการจัดการศึกษา  
 แผนงานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
 แผนงานด้านอัตลักษณ์ (จติตาภบิาล)   
 แผนงานด้านมาตรการส่งเสริม 

ผู้รับผิดชอบ             นางสาวนัยนา   รัชตขจรกิจ 
ตอบสนอง            พันธกิจท่ี  2    ยุทธศาสตร์ท่ี   2     กลยุทธท่ี์   2.1 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษา EDBAมาตรฐานท่ี …………….ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ หลกั…………….
ร่วม……. ประเด็นการพิจารณา/เกณฑ์ย่อยที่ หลกั  ………….  ร่วม ……………………. 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษาโรงเรียน    : มาตรฐานท่ี...........ตัวบ่งชี้หลักท่ี............ร่วม................... 
                                 เกณฑ์ท่ี....................................................................................................... 
 

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

วัตถุประสงค์ 1. ขั้นวางแผน  

1.เพื่อให้การจัดซื้อ เป็นไปอย่างมีระบบม ี 1.ส ารวจความต้องการ ตลอดปี 
ขั้นตอนชัดเจน ตรงตามแผนปฏิบัติการของ 2.สรุปผลการส ารวจว่าสินค้าประเภทใดที่ม ี การศึกษา 
โรงเรียน ความต้องการใช้มากที่สุด  
2.เพื่อให้มีการตรวจสอบเอกสารซื้อ/จ้าง 3.ผลการส ารวจเสนอผู้บริหาร  
ชัดเจน   

3.เพื่อให้การประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงาน   
ต่างๆเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 2. ขั้นด าเนินการ (ภาระงานประจ า/ภาระ  

4.เพื่อการประสานงานกบัหน่วยงาน งานร่วม/โครงการ)  

ภายนอกสอดคล้องกับเป้าหมาย 2.1 ภาระงานประจ า ตลอดปี 

เพื่อการจัดซื้อ/จ้าง 1.วางแผนการจัดซื้อ การศึกษา 

5.เพื่อให้มีการตรวจสอบราคาเอ้ือประโยชน ์ 2.ส ารวจราคาและเปรียบเทียบ  
สูงสุดต่อโรงเรียน 3.ตรวจสอบคุณภาพสินค้าทีน่ ามาส่ง  
6.เพื่อให้มีการจัดท าเอกสารเพื่อท าข้อตกลง 4.ปะเมินการใช้สินค้า  
ซื้อ/จ้าง/เช่าที่ถกูต้อง   
 2.2  ภาระงานตาม ตบช.  
 -  
   



416 
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 วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย กิจกรรม/ข้ันตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 
(วัน/เดือน/ป)ี 

   

เปา้หมายเชิงปริมาณ 3.  ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล  

1.วัสดุ อุปกรณ์เพื่อการศึกษา 1.ตรวจสอบ ติดตามการจัดซื้อตามแผน ตลอดปี 
2.ครูจ านวน  67 คน 2.ปรับปรุง แก้ไขการจัดซื้อที่ยังไม่ตรงตาม การศึกษา 
3.พนักงานจ านวน 31 คน ความต้องการ  
 3. สรุปยอดการจัดซื้อ  

เปา้หมายเชิงคุณภาพ   

1.การจัดซื้อ จัดหาเปน็ไปอย่างมีระบบม ี 4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา  

ขั้นตอนชัดเจน ตรงตามแผนปฏิบัติการ 1. จากประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน ตลอดปีการศึกษา 

ของโรงเรียน 2. จากการตอบรับเอกสารของผู้ใช้บรกิาร  

2.มีการตรวจสอบเอกสารเสนอซื้อ/จ้าง 3. จากการประเมนิความพึงพอใจในการ  

ชัดเจน รับบริการของบุคลากรทัง้ภายในและ  

3.การประชาสัมพันธ์ไปยงัหน่วยงานต่างๆ ภายนอก  

เป็นไปในทศิทางเดียวกนั   

4.มีการประสานงานกับหน่วยงานภายนอก   

สอดคล้องกับเป้าหมายเพื่อการจัดซื้อ/จ้าง   

5.การตรวจสอบราคาเอ้ือประโยชน์สูงสุดต่อ   

โรงเรียน   

6.มีการจัดท าเอกสารเพื่อท าข้อตกลงซื้อ/   

จ้าง/เช่าที่ถูกต้อง   

7.การส่งต่อเอกสารให้งานพัสดุครุภัณฑ์เ   

เป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพ   

8.ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษา   

ให้บรรลเุป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ใน แผน   

ปฏิบัติการ   

ตัวชี้วัดความส าเร็จ   

1.การจัดซื้อ จัดหาเปน็ไปอย่างมีระบบม ี   

ขั้นตอนชัดเจน ตรงตามแผนปฏิบัติการของ   

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

2.มีการตรวจสอบเอกสารเสนอซื้อ/จ้าง   

ชัดเจน   

3.การประชาสัมพันธ์ไปยงัหน่วยงานต่างๆ   

เป็นไปในทศิทางเดียวกนัร้อยละ 81   

4.มีการประสานงานกับหน่วยงานภายนอก   

สอดคล้องกับเป้าหมายเพื่อการจัดซื้อ/จ้าง   

5.การตรวจสอบราคาเอ้ือประโยชน์สูงสุดต่อ   

โรงเรียนร้อยละ 100   

6.มีการจัดท าเอกสารเพื่อท าข้อตกลงซื้อ/   

จ้าง/เช่าที่ถูกต้อง   

7.การส่งต่อเอกสารให้งานพัสดุครุภัณฑ ์   

เป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพร้อยละ 81   

8.ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษา   

ให้บรรลเุป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ใน แผน   

ปฏิบัติการร้อยละ81   

   

เคร่ืองมือการติดตาม/ประเมินผล   

1. แบบส ารวจความต้องการสินค้า   

2. แบบประเมินการใช้สนิค้า   
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แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่ายหน่วยงาน 
6.4.4 แผนงานหน่วยงาน  งานจัดซ้ือ    ฝ่ายบริหารท่ัวไป 

ล าดับ
ท่ี 

รายการ 
แผนงาน
ตาม

มาตรฐาน 

จ านวนเงิน 
ประเภท

งบประมาณ บาท ส.ต. 

1. ก าหนดวิธีและกระบวนการใน 2 2,000 - ด าเนินการ 
 การจัดซื้อจัดจ้างควบคุมดูแล     
 คุณลักษณะและมาตรฐาน     
 ของผลิตภัณฑ์และบริการที ่     
 ต้องการ     

2. เจรจาต่อรองกับผู้ขายในด้าน 2 1,000 - ด าเนินการ 
 ราคาคุณลักษณะและ     

 มาตรฐานภัณฑ์และบริการที ่     

 ต้องการ     

รวมประมาณการค่าใช้จา่ย 
( สามพันบาทถ้วน ) 

 
3,000 - 

 
สรุปประเภทงบประมาณ 
 ด าเนินการ 3,000 บาท        งบลงทุน..................บาท   งบพัฒนา..................บาท  

 
 

           ลงชื่อ..........................................................  ลงชือ่.......................................................... 

          ( นางสาวนัยนา  รัชตขจรกจิ )                               (  นางจริน    นิยมจ้อย  ) 
                                   ผู้เสนองาน                                                   ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝา่ยบริหารทั่วไป 
 
 
                                             ผู้อนุมัติ 

ลงชือ่......................................................... 
(  เซอร์เรมอนด์  พิเศษศักด์ิ ) 

ผู้อ านวยการ 
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แบบแสดงประมาณคา่ใช้จ่ายงาน/กจิกรรม 
7.4.4.1  งาน/กิจกรรม   ก าหนดวิธีและกระบวนการในการจัดซ้ือ จดัจา้ง และควบคุมดูแล
คุณลักษณะ และมาตรฐานของผลิตภณัฑ์และบริการท่ีต้องการ 
แผนงานตามมาตรฐานท่ี 1 234 5 
แผนงานหน่วยงาน  งานจัดซ้ือ    ฝ่าย บริหารท่ัวไป 

รายการ 
งบประมาณ 
ปี 2559 

ประมาณการงบประมาณ 
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 แฟกซ ์ 1,000 1,250 1,500 1,750 
4.ค่าพาหนะ     

-      

5.ค่าครุภัณฑ์     

-      

รวม 2,000 2,500 3,000 3,500 
 

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

          (  นางสาวนัยนา  รัชตขจรกจิ )                                   (  นางจรนิ    นิยมจ้อย  ) 
                                   ผู้เสนองาน                                         ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทั่วไป 
 
                                         ผู้อนุมัต ิ

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

ผู้อ านวยการ 
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แบบแสดงประมาณคา่ใช้จ่ายงาน/กจิกรรม 
7.4.4.2  งาน/กิจกรรม เจรจาต่อรองกับผู้ขาย ในดา้นราคาคุณลักษณะและมาตรฐานของ
ผลิตภัณฑ์   แผนงานตามมาตรฐานท่ี 1 234 5 
แผนงานหน่วยงาน  งานจัดซ้ือ    ฝ่าย บริหารท่ัวไป 

รายการ 
งบประมาณ 
ปี 2559 

ประมาณการงบประมาณ 
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 แฟกซ ์ 500 750 1,000 1,250 
3.ค่าตอบแทน     

-      

4.ค่าพาหนะ     

-      

5.ค่าครุภัณฑ์     

-      

รวม 1,000 1,500 2,000 2,500 
 
 

          ลงชื่อ.......................................................... ลงชื่อ.......................................................... 
          (  นางสาวนัยนา  รัชตขจรกจิ )                                   (  นางจรนิ    นิยมจ้อย  ) 

                                   ผู้เสนองาน                                         ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทั่วไป 
 
                                         ผู้อนุมัต ิ

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

ผู้อ านวยการ 
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ล าดบัท่ี   5   แผนงานหน่วยงาน งานประชาสัมพันธ ์
แผนงานตามโครงสร้าง           ฝ่ายบริหารท่ัวไป 
แผนงานตามมาตรฐาน   แผนงานด้านคุณภาพผู้เรียน  

 แผนงานด้านการจัดการศึกษา  
 แผนงานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
 แผนงานด้านอัตลักษณ์ (จติตาภบิาล)   
 แผนงานด้านมาตรการส่งเสริม 

ผู้รับผิดชอบ            นางสาวนิลยา   พิเนตร 
ตอบสนอง              พันธกิจท่ี  2    ยุทธศาสตร์ท่ี   2     กลยุทธท่ี์   2.1 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษา EDBAมาตรฐานท่ี …………….ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ หลัก…………….ร่วม…….  
ประเด็นการพิจารณา/เกณฑ์ย่อยที่ หลกั  ………………….  ร่วม …………………………. 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษาโรงเรียน    : มาตรฐานท่ี...........ตัวบ่งชี้หลักท่ี............ร่วม................... 
                                 เกณฑ์ท่ี....................................................................................................... 
 

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

วัตถุประสงค์ 1. ขั้นวางแผน  

1. เพื่อให้สถานศึกษามีระบบงาน 1.ศึกษาข้อมูล แนวปฏิบัติจากปฏิทินประจ าป ี เม.ย. 59 
ประชาสัมพันธท์ี่รวดเร็วมีประสิทธิภาพ 2.จัดท าแนวปฏิบัติและขอบข่ายงาน เม.ย. 59 
2.เพื่อให้การประชาสัมพันธ์ของแต่ละ 3.ประชุมชี้แจง เม.ย. 59 
หน่วยงาน 4.จัดท าปฏิทินงาน         พ.ค.59 
3.เพื่อให้สื่อประชาสัมพนัธ์ได้รับการพัฒนา   

   

เปา้หมายเชิงปริมาณ   

1. ครูจ านวน 67 คน   

2. ผู้เรียนจ านวน 1,0 70 คน 2. ขั้นด าเนินการ (ภาระงานประจ า/ภาระ  

3. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง งานร่วม/โครงการ)  

 2.1 ภาระงานประจ า  

 1.ประสานความร่วมมือกับทุกฝ่ายในการ ทุกเดือน 
 ประชาสัมพันธ์ข้อมูล  
 2.ออกแบบและจัดท าเอกสาร จดหมาย ตลอดปีการศึกษา 
 ในการประชาสัมพันธ ์  
 3.ตรวจสอบ และเผยแพร่ข้อมูล ตลอดปีการศึกษา 
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 วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย กิจกรรม/ข้ันตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 
(วัน/เดือน/ป)ี 

เปา้หมายเชิงคุณภาพ 2.2  ภาระงานตาม ตบช.  

1.สถานศึกษามีระบบงานประชาสัมพันธท์ี ่ -  

รวดเร็วมีประสิทธิภาพ   

2.การประชาสัมพันธ์ของแต่ละหน่วยงานม ี 3.  ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล  

ความคล่องตัว 1.ตรวจสอบติดตามการด าเนินงานตาม ทุกเดือนและ 
3.สื่อประชาสัมพันธ์ได้รับการพัฒนา แผนประชาสัมพนัธ ์ ตลอดปีการศึกษา 
4.ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษา 2.สอบถามผู้เกี่ยวข้อง การรับเอกสาร  

ให้บรรลเุป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ใน แผน ประชาสัมพันธ ์  

ปฏิบัติการ 3.ติดตามสถิติ ผู้ใช้บริการอย่างต่อเนื่อง  

   

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 4.ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา  

1.สถานศึกษามีระบบงานประชาสัมพันธท์ี ่ 1.จากประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน ทุกเดือนและ 
รวดเร็วมีประสิทธิภาพ 2.จากการตอบรับเอกสารของผู้ใช้บรกิาร ตลอดปีการศึกษา 

2.การประชาสัมพันธ์ของแต่ละหน่วยงานม ี 3.จากการประเมนิความพึงพอใจในการ  

ความคล่องตัวร้อยละ 81 รับบริการของบุคลากรทัง้ภายในและ  

3.สื่อประชาสัมพันธ์ได้รับการพัฒนา ภายนอก  

ร้อยละ 81   

4.ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษา   

ให้บรรลเุป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ใน แผน   

ปฏิบัติการ   

   

เคร่ืองมือการติดตาม/ประเมินผล   

1.แบบประเมินความพึงพอใจ บุคลากร   

ภายในและผู้มาติดต่อ   

2.แบบบันทึกสถิตจิากเอกสารรายเดือน   

ให้บรรลเุป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ใน แผน   

ปฏิบัติการ   
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แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่ายหน่วยงาน 
6.4.5 แผนงานหน่วยงาน  งานประชาสัมพันธ์    ฝ่ายบริหารท่ัวไป 

ล าดับ
ท่ี 

รายการ 
แผนงาน
ตาม

มาตรฐาน 

จ านวนเงิน 
ประเภท

งบประมาณ บาท ส.ต. 

1. การจัดระบบงานเอกสารสารบรรณ 2 20,000 - ด าเนินการ 
 การให้บรกิารส าเนาเอกสารและแบบฟอร์มต่างๆ     

2. ประสานงานกบัฝ่ายต่างๆในโรงเรยีนเพื่อน า 2 2,000 - ด าเนินการ 
 ข้อมูลที่เกี่ยวกับกจิกรรมมาใช้ในการ     

 ประชาสัมพันธ ์     

      

      

      

      

รวมประมาณการค่าใช้จา่ย 
( สองหมื่นสองพันบาทถ้วน ) 

 
22,000 - 

 
สรุปประเภทงบประมาณ 

 ด าเนินการ 22,000 บาท    งบลงทุน..................บาท   งบพัฒนา..................บาท
  

 
 

           ลงชื่อ..........................................................  ลงชือ่.......................................................... 
           (นางสาวนิลยา   พิเนตร)                                       (  นางจริน    นิยมจ้อย  ) 

                              ผู้เสนองาน                                                 ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทั่วไป 
 
 

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

(  เซอร์เรมอนด์  พิเศษศักดิ์ ) 
                                                                    ผู้อ านวยการ 
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แบบแสดงประมาณคา่ใช้จ่ายงาน/กจิกรรม 
7.4.5.1  งาน/กิจกรรม  ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ข่าวสารเกี่ยวกบักิจกรรมตา่งๆ 
              แผนงานตามมาตรฐานท่ี 1 234 5 

 แผนงานหน่วยงาน  งานประชาสัมพันธ์   ฝ่าย บริหารท่ัวไป 

รายการ 
งบประมาณ 
ปี 2559 

ประมาณการงบประมาณ 
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 
            -ค่าอุปกรณ์ในการท าบอร์ดประชาสัมพันธ ์ 1,200 1,300 1,400 1,500 
           -ค่าหมึก 4,200 4,300 4,400 4,500 
           -ค่าจัดท าไวนิว 10,200 10,300 10,400 10,500 

2.ค่าใช้สอย     

-      

3.ค่าตอบแทน     

-      

4.ค่าพาหนะ     

            -ค่าพาหนะในการท าไวนิว 1,200 1,300 1,400 1,500 
5.ค่าครุภัณฑ์     

-      

รวม 20,000 20,500 21,000 21,500 
 

          ลงชื่อ.......................................................... ลงชื่อ.......................................................... 
               (นางสาวนิลยา   พิเนตร)                                   (  นางจรนิ    นิยมจ้อย  ) 

                                   ผู้เสนองาน                                         ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทั่วไป 
      
                                         ผู้อนุมัต ิ

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

ผู้อ านวยการ 
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แบบแสดงประมาณคา่ใช้จ่ายงาน/กจิกรรม 
7.4.5.2  งาน/กิจกรรม  ประสานงานกบัฝ่ายตา่งๆ ในโรงเรียนเพื่อน าข้อมูลท่ีเกี่ยวกบักิจกรรมมา
ใชใ้นการประชาสมัพันธ์   แผนงานตามมาตรฐานท่ี 1 234 5 
แผนงานหน่วยงาน  งานประชาสัมพันธ์   ฝ่าย บริหารท่ัวไป 

รายการ 
งบประมาณ 
ปี 2559 

ประมาณการงบประมาณ 
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     

- ค่าพาหนะในการประชาสัมพันธ ์ 1,000 1,250 1,500 1,750 
5.ค่าครุภัณฑ์     

-      

รวม 2,000 2,500 3,000 3,500 
 

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

               (นางสาวนิลยา   พิเนตร)                                   (  นางจรนิ    นิยมจ้อย  ) 
                                   ผู้เสนองาน                                         ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทั่วไป 
 
                                         ผู้อนุมัต ิ

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

ผู้อ านวยการ 
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ล าดบัท่ี   6   แผนงานหน่วยงาน งานชั้นเรียนคุณภาพ 
แผนงานตามโครงสร้าง           ฝ่ายบริหารท่ัวไป 
แผนงานตามมาตรฐาน   แผนงานด้านคุณภาพผู้เรียน  

 แผนงานด้านการจัดการศึกษา  
 แผนงานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
 แผนงานด้านอัตลักษณ์ (จติตาภบิาล)   
 แผนงานด้านมาตรการส่งเสริม 

ผู้รับผิดชอบ            นางพัฒนา   โปร่งมะณ ี
ตอบสนอง            พันธกิจท่ี  2    ยุทธศาสตร์ท่ี   5    กลยุทธ์ท่ี   5.1 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษา EDBAมาตรฐานท่ี    7   ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ หลกั  7.3   ร่วม –  
ประเด็นการพิจารณา/เกณฑ์ย่อยที่ หลกั 7.3.2 ข้อ 1,2  ร่วม - 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษาโรงเรียน    : มาตรฐานท่ี...........ตัวบ่งชี้หลักท่ี............ร่วม.................. 
                                 เกณฑ์ท่ี....................................................................................................... 
 

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

วัตถุประสงค์ 1. ขั้นวางแผน  

1.เพื่อให้ครูผู้สอนทุกคนมีส่วนร่วมในการ 1 .ศึกษาเกณฑ์เกี่ยวกบัคุณภาพชั้นเรียน พ.ค.59 
วางแผนพัฒนาชัน้เรียนให้เกิดคณุภาพ 2.จัดท าเอกสารฉบบัร่าง พ.ค. 59 
2.เพื่อให้มีระบบการบริหารเป็นทีมในสายชัน้ 3. น าเสนอในที่ประชมุฝ่าย พ.ค. 59 
3.เพื่อให้ครูผู้สอนทุกคนจัดการเรียนการ 4.ปรับแก้เพื่อความเหมาะสม พ.ค. 59 
สอนที่มีคุณภาพผลสัมฤทธิ์ให้สูงข้ึน   
4.เพื่อให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการ 2. ขั้นด าเนินการ (ภาระงานประจ า/ภาระ  
พัฒนา งานร่วม/โครงการ)  
5.เพื่อให้ครูผู้สอนและผู้เรียน ปฏิบัติตาม 2.1ภาระงานประจ า  

อัตลักษณ์เป็นที่ยอมรับของสังคม   1 .ประชุมชี้แจงหัวหน้าสายชัน้ มิ.ย. 59 
6. เพื่อให้ครูทกุคนมจีิตส านกึที่มีส่วนร่วม 2.แจกเกณฑ์การประเมนิ มิ.ย. 59 

พัฒนองค์กรให้เป็นที่ยอมรับของสังคม 3 .จัดท าแผนงาน ระยะเวลาการประเมิน มิ.ย. 59 

7. เพื่อให้ครูผู้สอนและนักเรียนจัดแหล่ง  4 .ประชุมชี้แจงคณะกรรมการสายชัน้ มิ.ย. 59 

เรียนรู้ ในสายชั้น ตลอดจนมีส่วนร่วมในการ  ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ ตลอดปีการศึกษา 

 ดูแล รักษาอย่างดี ต่อเนื่องและสม่ าเสมอ สายชั้น  

8.เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่าง 5 . รับการตรวจจากคณะกรรมการ ตลอดปีการศึกษา 

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

9.เพื่อให้ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น าและ 2.2  ภาระงานตาม ตบช.  
ความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน 1.ส่งเสริมให้ครูสร้างสรรค์ห้องเรียน/แหล่ง  

10.เพื่อให้ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมี เรียนรู้คุณภาพ(7.3.2 ข้อ 1,2)  

ส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือ เป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ  

ผลการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและ   

การจัดการ 3.  ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล  

11.เพื่อให้ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนา 1. หัวหน้าสายชัน้รับทราบผล ตลอดปีการศึกษา 
ศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจาย  2. คณะกรรมการประเมินเสนอแนะ ตลอดปีการศึกษา 
อ านาจ เพื่อการพัฒนา  
12.ส่งเสริมให้ครูสร้างสรรค์ห้องเรียน/แหล่ง 3. ปรับและพัฒนาคุณภาพของสายชัน้ ตลอดปีการศึกษา 
เรียนรู้คุณภาพ(7.3.2 ข้อ 1,2)   

เป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ 4.ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา  

 1. สรุปผลการประเมินชั้นเรียนคณุภาพเปน็ ตลอดปีการศึกษา 

เปา้หมายเชิงปริมาณ สายชั้นเรียนและภาพรวม  
1. ครูผู้สอนทุกคน  2. จัดท ารายงานผลการด าเนนิงานคณุภาพ สิ้นปีการศึกษา 
2. ผู้เรียนทุกคน ชั้นเรยีน  
 3. น าผลการประเมินมาปรบัปรุงและพัฒนา พ.ค. 60 

เปา้หมายเชิงคุณภาพ ในปีการศกึษาต่อไป  

1.ครูผู้สอนทุกคนมีส่วนร่วมในการวางแผน   

พัฒนา   

2.มีระบบ การบริหารงานเป็นทีมในสายชั้น   

PDCA   

3.ครูผู้สอนทุกคนจัดการเรียนการสอนที่มี   

คุณภาพผลสัมฤทธิใ์ห้สูงข้ึน   

4.ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนา   

โรงเรียนและปฏิบัติตนตาม ระเบียบ      

วินัยอย่างดี   

5.ครูผู้สอนและผู้เรียน ปฏิบัติตามอัตลักษณ์   

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

6.ครูผู้สอนทุกคนมจีิตส านกึที่มีส่วนร่วม   

พัฒนาองค์กรให้เป็นที่ยอมรับของสังคม   

7.ครูผู้สอนและผู้เรียนจัดแหล่งเรียนรู้ในสาย    

ชั้น  ตลอดจนมีส่วนร่วมในการดูแล  รักษา    

อย่างดี ต่อเนื่องและสม่ าเสมอ   

8.ผู้เรียนได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างดีจาก   

ครูผู้สอนในทุกสายชั้น   

9.ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น าและ   

ความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน   

10.ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วน   

ร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมิน   

หรือผลการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้าน   

วิชาการและการจัดการ   

11.ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ   

บุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอ านาจ   

(7.3.2 ข้อ 1,2)   

   

ตัวชี้วัดความส าเร็จ   

1.ครูผู้สอนทุกคนมีส่วนร่วมในการวางแผน   

พัฒนาชั้นเรียนให้เกดิคุณภาพร้อยละ 81   

2.มีระบบ การบริหารงานเป็นทีมในสายชั้น   

PDCA   

3.ครูผู้สอนทุกคนจัดการเรียนการสอนที่มี   

คุณภาพผลสัมฤทธิ์ให้สูงข้ึน   

4.ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนา   

โรงเรียนและปฏิบัติตนตาม ระเบียบวินัย   

อย่างดี   

5.ครูผู้สอนและผู้เรียน ร้อยละ 81 ปฏิบัติ   

ตามอัตลักษณ์เป็นที่ยอมรับของสังคม    

6.ครูผู้สอนทุกคนมจีิตส านกึที่มีส่วนร่วม   

พัฒนา   



429 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปี 2559                                                                                               โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 
 

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

7.ครูผู้สอนและผู้เรียนจัดแหล่งเรียนรู้ ในสาย     

ชั้นตลอดจนมีส่วนร่วมในการดูแล     

รักษาอย่างดี ต่อเนื่องและสม่ าเสมอ   

ร้อยละ 81   

8.ผู้เรียนได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างดีจาก   

ครูในทุกสายชั้น   

9.ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น าและ   

ความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน   

10.ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วน   

ร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือ   

ผลการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและ   

การจัดการ   

11.ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ   

บุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอ านาจ   

12.ส่งเสริมให้ครูสร้างสรรค์ห้องเรียน   

/แหล่งเรียนรู้คุณภาพ   

   

เคร่ืองมือการติดตาม/ประเมินผล   

1. เอกสารประกอบการจัดท าโครงการ/งาน   

2. แบบประเมินผล   

3. แบบสรุปโครงการ   
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แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่ายหน่วยงาน 
6.4.6 แผนงานหน่วยงาน  งานชั้นเรียนคุณภาพ ฝ่ายบริหารท่ัวไป 

ล าดับ
ท่ี 

รายการ 
แผนงาน
ตาม

มาตรฐาน 

จ านวนเงิน 
ประเภท

งบประมาณ บาท ส.ต. 

1. การพัฒนาห้องเรยีน แหลง่เรียนรู้คุณภาพ 2 22,000 - ด าเนินการ 
      

      

      

      

      

      

      

      

รวมประมาณการค่าใช้จา่ย 
( สองหมื่นสองพันบาทถ้วน ) 

 
22,000 - 

 
สรุปประเภทงบประมาณ 
 ด าเนินการ 22,000 บาท       งบลงทนุ..................บาท  งบพัฒนา..................บาท  

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

            (นางพัฒนา   โปร่งมะณี)                                            (  นางจริน    นยิมจ้อย  ) 
                                  ผู้เสนองาน                                                  ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบรหิารทั่วไป 
 
 
                                         ผู้อนุมัต ิ

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

                                                                     ผู้อ านวยการ 
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แบบแสดงประมาณคา่ใช้จ่ายงาน/กจิกรรม 
7.4.6.1  งาน/กิจกรรม  การพฒันาห้องเรียน แหล่งเรียนรู้คุณภาพ  
              แผนงานตามมาตรฐานท่ี 1 234 5 

  แผนงานหน่วยงาน  งานชั้นเรียนคุณภาพ    ฝ่าย บริหารท่ัวไป 

รายการ 
งบประมาณ 
ปี 2559 

ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

รายรับ     
-จากโรงเรียน 22,000 23,000 24,000 25,000 

รวม 22,000 23,000 24,000 25,000 

รายจ่าย     
           1.ค่าวัสดุ      

- ค่าอุปกรณ์ตกแต่งห้องเรียน 15,000 16,000 17,000 18,000 

- ค่าอุปกรณ์ตกแต่งแหลง่เรียนรู้สายชั้น 5,000 5,000 5,000 5,000 
2.ค่าใช้สอย     

-      

3.ค่าตอบแทน     

- ค่าของรางวลัจากการประกวด 2,000 2,000 2,000 2,000 

4.ค่าพาหนะ     

-      

5.ค่าครุภัณฑ์     

-      

รวม 22,000 23,000 24,000 25,000 

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

               (นางพัฒนา   โปร่งมะณี)                                   (  นางจรนิ    นิยมจ้อย  ) 
                                   ผู้เสนองาน                                         ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทั่วไป 
 
                                         ผู้อนุมัต ิ

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

ผู้อ านวยการ 
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ตารางท่ี 4.5 สรุปรายรับ-รายจ่ายตามแผนงานหน่วยงาน ปีการศกึษา 2559 
ของ  ฝ่ายบุคคล 

 

 
ท่ี 

 
แผนงานหน่วยงาน 

แผนงาน
ตาม

มาตรฐาน 

สรุปรายรบั 
สรุปรายจ่าย จาก

โรงเรียน 
จากท่ีอ่ืน รวม 

1 แผนงานสรรหา 2 500  500 500 

       

2 แผนงานพัฒนาบุคลากร      

2.1 กิจกรรมการส่งเสริมการจัดการ 2 12,000  12,000 12,000 

 ความรู้สู่การพัฒนาองค์กรแห่ง      

 การเรียนรู้ (KM)      

2.2 โครงการส่งเสริมคณุธรรม 2     

 จริยธรรมตามมาตรฐานวิชาชีพ      

 - กิจกรรมธรรมมะสัญจร 2 65,000  65,000 65,000 

 - กิจกรรมคุณธรรมน าชีวิต           2 500      500   500 

 - กิจกรรมการอบรมหน้าเสาธง 2 200  200 200 

 -กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม 2 600  600 600 

 จริยธรรมด้วยคุณค่าทาง      

 พระวรสาร      

2.3 โครงการส่งเสริมและพัฒนา 2 400,000  400,000 400,000 

 ศักยภาพครูและบุคลากร      

2.4 โครงการ ซ.ศ.พอเพียง 2 1,300  1,300 1,300 

       

3 งานสวัสดิการ      

3.1 การสร้างขวัญและก าลังใจ 2 135,000  135,000 135,000 

3.2 โครงการโลกทัศน์สูก่ารเรียนรู ้ 2 580,000  580,000 580,000 
       
       

 1,195,100  1,195,100 1,110,100 
 

                                                               ลงชื่อ...................................................ผู้รับรอง 
                                               (นางดวงกมล  แสงอุไร) 

                                                                                           ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบุคคล 
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ตารางท่ี 5.5 สรุปรายรับ-รายจ่ายตามแผนงานหน่วยงาน (งาน/กิจกรรม/โครงการ) ปีการศึกษา 2559 
ของ ฝ่ายบุคคล 

5.5.1 แผนงานหน่วยงาน งานสรรหา  ฝ่ายบุคคล 

5.5.2 แผนงานหน่วยงาน งานพัฒนาบุคลากร  ฝ่ายบคุคล 

 

 
ท่ี 

 
งาน/กิจกรรม/โครงการ 

แผนงาน
ตาม

มาตรฐาน 

สรุปรายรบั 
สรุปรายจ่าย จากโรงเรียน จากท่ี

อ่ืน 
รวม 

1. งานสรรหา   2 500   500 

      

       

      

รวม 500   500 

 
ท่ี 

 
งาน/กิจกรรม/โครงการ 

แผนงาน
ตาม

มาตรฐาน 

สรุปรายรบั 
สรุปรายจ่าย จากโรงเรียน จากท่ี

อ่ืน 
รวม 

1. กิจกรรมการส่งเสริมการจัดการ 2 12,000   12,000 

 ความรู้สู่การพัฒนาองค์กรแห่ง      

 การเรียนรู้ (KM)      

2. โครงการส่งเสริมคณุธรรม      

 จริยธรรมตามมาตรฐานวิชาชีพ      

 - กิจกรรมธรรมมะสัญจร  2 65,000   65,000 

 - กิจกรรมคุณธรรมน าชีวิต        2 500     500 

 - กิจกรรมการอบรมหน้าเสาธง 2 200   200 

 -กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม 2 600   600 

 จริยธรรมด้วยคุณค่าทาง      

 พระวรสาร      

3. โครงการส่งเสริมและพัฒนา 2 400,000   400,000 

 ศักยภาพครูและบุคลากร      

4. โครงการ ซ.ศ.พอเพียง 2 1,300   1,300 

       

       
รวม 479,600 

 
  479,600 
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5.5.3 แผนงานหน่วยงาน งานสวัสดกิาร   ฝ่ายบุคคล 

 
 
 

                                                               ลงชื่อ...................................................ผู้รับรอง 
                                               (นางดวงกมล  แสงอุไร) 

                                                                                           ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบุคคล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ท่ี 

 
งาน/กิจกรรม/โครงการ 

แผนงาน
ตาม

มาตรฐาน 

สรุปรายรบั 
สรุปรายจ่าย จากโรงเรียน จากท่ี

อ่ืน 
รวม 

1 การสร้างขวัญและก าลังใจ 2 135,000   135,000 

โครงการโลกทัศน์สูก่ารเรียนรู ้ 2 580,000   580,000 
       

      

      
       

รวม 715,000  715,000 715,000 
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ล าดบัท่ี   1   แผนงานหน่วยงาน  สรรหา 
แผนงานตามโครงสร้าง  ฝ่ายบุคคล                                                                                             
แผนงานตามมาตรฐาน    แผนงานด้านคุณภาพผู้เรียน  

 แผนงานด้านการจดัการศึกษา  
 แผนงานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
 แผนงานด้านอัตลักษณ์ (จติตาภบิาล)   
 แผนงานด้านมาตรการส่งเสริม 

ผู้รับผิดชอบ   นางดวงกมล แสงอุไร 
ตอบสนอง   พันธกิจท่ี         ยุทธศาสตร์ท่ี           กลยุทธ์ที 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษา EDBA :  มาตรฐานท่ี...........ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ หลกัท่ี.................ร่วม 
 ประเด็นการพิจารณา/เกณฑ์ย่อยที่ หลกั..................ร่วม.................... 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษาโรงเรียน    : มาตรฐานท่ี...........ตัวบ่งชี้หลักท่ี............ร่วม..................  
                                 เกณฑ์ท่ี........................................................................................................ 

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

วัตถุประสงค์ 1 ขั้นวางแผน   
 1. เพื่อวางแผนการจัดสรรบุคลากรโดย 1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดกจิกรรม มี.ค.59 
ก าหนดอัตราก าลังบุคลากรตามสายงาน 1.2 ประชุมคณะกรรมการการจัดกจิกรรม มี.ค.59 

และสาขาวิชาที่ต้องการ 1.3 ประชุมชี้แจงการด าเนนิงาน มี.ค.59 

เปา้หมายเชิงปริมาณ   
บุคลากรครู  จ านวน   67   คน   
 2. ขั้นด าเนินการ (ภาระงานประจ า/ภาระงาน  

เปา้หมายเชิงคุณภาพ ร่วม/โครงการ)  
1. วางแผนการจดัสรรบุคลากรโดย 2.1 ส ารวจบุคลากรในแต่ละกลุ่มสาระที ่ เม.ย.59 
ก าหนดอัตราก าลังบุคลากรตามสายงาน ต้องการ  
และสาขาวิชาที่ต้องการ 2.2 สรรหาบุคลากรตรงตามสายงาน เม.ย.59 
 2.3 แจกแบบแสดงเจตจ านงให้บุคลากร เม.ย.59 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ ทุกคนไดก้รอกข้อมูล  
1. บุคลากรร้อยละ 100 ได้สอนตรงตาม 2.4 น าแบบส ารวจของบุคลากรทุกคนมา เม.ย.59 
สายงานและสาขาวิชาที่ต้องการ จัดสรรตามกลุ่มสาระ  
 2.5 จัดสรรบุคลากรตามหน้าที่ของสายงาน เม.ย.59 
   
 3. ขั้นตรวจสอบ/ตดิตาม/ประเมินผล  

 3.1 ประเมินผลจากการปฏิบัติหน้าที่ใน ก.พ.59 
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 วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย กิจกรรม/ข้ันตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 
(วัน/เดือน/ป)ี 

 การเรียนการสอน มี.ค.59 
   
 4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา  

 4.1สรุปผลจากการปฏิบัติหน้าที่ในการเรยีน มี.ค.59 
 การสอน  
 4.2จัดท ารายงานผลการด าเนินงานของ  
 หน่วยงาน  

เครื่องมือการตดิตาม/ประเมินผล   
1. ใบแสดงเจตจ านง   

2. ใบสมัครคร ู   

3. แบบประเมินการเรียนการสอน   

   

   

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



437 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปี 2559                                                                                               โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 
 

 
แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่ายหน่วยงาน 

6.5.1  แผนงานหน่วยงาน  งานสรรหา    ฝ่าย  บุคคล 

ล าดบั
ท่ี 

รายการ 
แผนงาน
ตาม

มาตรฐาน 

จ านวนเงิน 
ประเภท

งบประมาณ บาท ส.ต. 

1 เอกสารแบบแสดงเจตจ านง/การรับสมัคร 2  300 - ด าเนินการ 
 - ค่าน้ าหมึก 2     100     - ด าเนินการ 
 - เข้าเล่มเอกสาร 2 100     - ด าเนินการ 
      
      
      

รวมประมาณการค่าใช้จา่ย  
(ห้าร้อยบาทถ้วน) 

 
500 - 

 
สรุปประเภทงบประมาณ 
 ด าเนินการ  500  บาท    งบลงทนุ..................บาท  งบพัฒนา..................บาท  

 
 

           ลงชื่อ.......................................................... ลงชื่อ.......................................................... 
                (นางดวงกมล   แสงอุไร)                                  (นางดวงกมล   แสงอุไร) 

                                    ผู้เสนองาน                                           ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบุคคล 
 
                                                        
                                    
                                         ผู้อนุมัต ิ

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

ผู้อ านวยการ 
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แบบแสดงประมาณคา่ใช้จ่าย งาน/กิจกรรม 
7.5.1.1  งาน/กิจกรรม   เอกสารแบบแสดงเจตจ านง/การรับสมัคร 

แผนงานตามมาตรฐานท่ี 1   2  3   4   5  
แผนงานหน่วยงาน  งานสรรหา                ฝ่าย บุคคล 

รายการ 
งบประมาณ 
ปี 2559 

ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

รายรับ     
1. จากสถานศึกษา 400 450 500 550 
2. อ่ืน ๆ     

รวม 500 550 600 650 
รายจ่าย     

1.ค่าวัสดุ      
-ค่ากระดาษ/น้ าหมึก 400 430 460 490 
     

2.ค่าใช้สอย     
- ค่าเข้าเล่มเอกสาร 100 120 140 160 
3.ค่าตอบแทน     
-      

4.ค่าพาหนะ     
-      

5.ค่าครุภัณฑ์     
-      

รวม 500 550 600 650 
 
 
           ลงชื่อ.......................................................... ลงชื่อ.......................................................... 

                (นางดวงกมล   แสงอุไร)                                  (นางดวงกมล   แสงอุไร) 
                                    ผู้เสนองาน                                           ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบุคคล 
 
                                                             
                                         ผู้อนุมัต ิ

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

ผู้อ านวยการ 
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ล าดบัท่ี  2   แผนงานหน่วยงาน งานพัฒนาบุคลากร                                                                                             
แผนงานตามโครงสร้าง  งานพัฒนาบุคลากร                                                                                             
แผนงานตามมาตรฐาน    แผนงานด้านคุณภาพผู้เรียน  

 แผนงานด้านการจดัการศึกษา  
 แผนงานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
 แผนงานด้านอัตลักษณ์ (จติตาภบิาล)   
 แผนงานด้านมาตรการส่งเสริม 

ผู้รับผิดชอบ   นางดวงกมล แสงอุไร 
ตอบสนอง   พันธกิจท่ี             ยุทธศาสตร์ท่ี          กลยุทธ์ท่ี 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษา EDBA :  มาตรฐานท่ี 7,13 ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ หลัก7.7.2, 7.8.1,7.9,13.2
ร่วม  -  ประเด็นการพิจารณา/เกณฑ์ย่อยที่ หลกั  1-5    ร่วม  - 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษาโรงเรียน    : - ตัวบ่งชีห้ลัก  -   ร่วม  –                                  

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

วัตถุประสงค์ 1 ขั้นวางแผน   

1.เพื่อจัดให้บุคลากรมกีารประเมนิผล 1. แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร มี.ค.59 

การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างทีด่ ี 2. ประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร มี.ค 59 

และสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา 3.ประชุมชี้แจงการด าเนินงานพัฒนาบคุลากร มี.ค 59 

2.เพื่อพัฒนาบุคลากรโดยการจัดการ 4. จัดท าเอกสารทีเ่กีย่วกับการพัฒนา  

อบรมสัมมนา เพื่อเพิ่มพูนความรู้และ บุคลากร เม.ย. 59 

ประสบการณ(์7.7.2)   

 3. เพื่ออบรมบุคลากรด้านคณุธรรม 2. ขั้นด าเนินการ (ภาระงานประจ า/ภาระ  

จริยธรรม การปฏิบัติตนและบุคลกิภาพ งานร่วม/โครงการ)  

แก่บุคคลตามมาตรฐานวิชาชีพคร ู 2.1 ภาระงานประจ า  

(7.7.2), (13.2) 1.ครูประพฤติตนเปน็แบบอย่างทีด่ีและเป็น  

4.เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีผลงาน สมาชิกที่ดีของสถานศึกษา  
ดีเด่น(7.8.1) 2. พัฒนาบุคลากรโดยจดัการอบรม สัมมนา  

5.เพื่อจัดให้บุคลากรมกีาร เพื่อเพิ่มพนูความรู้ ประสบการณ ์  

 ประเมินผลการปฏิบัติงานของ 3.อบรมบุคลากรด้านคุณธรรมจริยธรรม การ  

ตนเองและเพื่อนร่วมงาน(7.8.1) ปฏิบัติตนและบคุลิกภาพแก่บุคลากรตาม  

6.เพื่อให้ครจูัดการเรยีนการสอนตามวิชา มาตรฐานวิชาชีพคร ู  

ที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลา เต็ม 3.  จัดอบรมสัมมนาใหค้วามรู้แก่บุคลากร  

   



440 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปี 2559                                                                                               โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 
 

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

ความสามารถ(7.9) 4. ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมด้านคุณธรรม   
 จริยธรรม การปฏิบัติงาน และบุคลิกภาพให ้  

เปา้หมายเชิงปริมาณ เป็นไปตามคู่มือครูและมาตรฐานวิชาชีพ  

บุคลากรครู  จ านวน  67  คน 5.ส่งเสริมให้บคุลากรมีผลงานดเีดน่  

เปา้หมายเชิงคุณภาพ 6.จัดให้บคุลากรมีการประเมินผลการ  

1.จัดให้บคุลากรมีการประเมินผลการ ปฏิบัติงานของตนเอง  

ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและ 8.มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบคุลากร  

สมาชิกที่ดีของสถานศึกษา ภายในชุมชน และองคก์รที่เกี่ยวข้อง   

2.พัฒนาบุคลากรโดยการจัดการ สถานศึกษา ระหว่างสถานศกึษากบั    

อบรมสัมมนา เพื่อเพิ่มพูนความรู้และ ครอบครัวชุมชน และองค์กรทีเ่กีย่วข้อง  

ประสบการณ ์ 9.กิจกรรมส่งเสริมจัดการความรู้สูก่าร  

 3. อบรมบุคลากรด้านคุณธรรม  พัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู ้  

จริยธรรม การปฏิบัติตนและบุคลกิภาพ 2.2 ภาระงานตาม  ตบช/เกณฑ์ (ใบงานท่ี 2)  

แก่บุคคลตามมาตรฐานวิชาชีพคร ู 1. ครูได้รับการเพิม่พูนความรู้/ประสบการณ ์ เม.ย. 59 

4.ส่งเสริมให้บคุลากรมีผลงานดเีดน่ (7.7.2)  
5.จัดให้บคุลากรมีการประเมินผลการ 2. ครูเป็นคนดี มีความสามารถ (7.8.1) พ.ค. 59 

 ปฏิบัติงานของตนเองและเพื่อนร่วมงาน 3. การพัฒนาบคุลากรสายสนบัสนุน (8.3.3)  

6.จัดการเรียนการสอนตามวิชา 4.  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากร  

ที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลา เต็ม ภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษา  

ความสามารถ กับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง  
 (13.2)  

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 5.  มาตรการส่งเสริม(ภายนอกสถานศึกษา)  

1. ครูร้อยละ 100  ประพฤติตนเป็นแบบ (15.1.2)  

อย่างที่ดี และเปน็สมาชกิที่ดีของสถาน 2.3 ภาระงานร่วม (ใบงานที่ 5)  

ศึกษา 1. ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับ  

2. ครูร้อยละ 100  ได้เข้ารับการ มอบหมายเต็มเวลา เตม็ความสามารถ  

อบรมและสัมมนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้และ (7.8)  

ประสบการณ ์ 2.4 โครงการ (ใบงานที่ 6)  

3. ครูร้อยละ 100 ได้เข้ารับการอบรมและ   1. โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพครูและ   
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 วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย กิจกรรม/ข้ันตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 
(วัน/เดือน/ป)ี 

สัมมนาด้านคณุธรรมและจริยธรรม  การ บุคลากร พ.ค.59 

ปฏิบัติตนและบคุลิกภาพแก่บุคคลตาม   2. โครงการ ซ.ศ. พอเพียง พ.ค.59 

มาตรฐานวิชาชีพคร ู 2.5 โครงการตามแผนพัฒนาฯ มิ.ย.59 

4. ครูร้อยละ 90 มีผลงานดีเดน่.  1.โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตาม  

5. ครูร้อยละ 100 มีการประเมินผลงาน มาตรฐานวิชาชีพ  

ตนเองและเพื่อนร่วมงาน    1)กจิกรรมคณุธรรมน าชีวิต มี.ค. 59 

6.ครูร้อยละ 100 มีการจัดการเรียน    2) กิจกรรมธรรมมะสัญจร  

การสอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมายเต็ม    3) กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  

เวลา ด้วยคุณค่าทางพระวรสาร  

    4) กิจกรรมอบรมหน้าเสาธง พ.ค.59 

   

   

 3. ขั้นตรวจสอบ/ตดิตาม/ประเมินผล  

เคร่ืองมือการติดตาม/ 3.1 ตรวจสอบ ติดตาม การด าเนนิงาน สิ้นสุดโครงการ 

ประเมินผล ตามแผน  

1. แบบสรุปการพัฒนาตนเอง 3.2 ประเมินผลโครงการ  

ในการอบรมสัมมนา 4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา  

2. แฟ้มสะสมผลงาน  4.1  สรุปผลจากแบบสรุปการพัฒนาตนเอง ทุกปลายภาคเรียน 

3.แบบประเมินการประเมนิตนเอง  4.2 สรุปผลจากแบบประเมนิตนเอง ทุกปลายภาคเรียน 

  4.3 สรุปผลจากแฟ้มสะสมผลงาน ทุกปลายภาคเรียน 
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แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่ายหน่วยงาน 
6.5.2  แผนงานหน่วยงาน    งานพัฒนาบุคลากร          ฝ่าย  บุคคล 

ล าดบั
ท่ี 

รายการ 
แผนงาน
ตาม

มาตรฐาน 

จ านวนเงิน 
ประเภท

งบประมาณ บาท ส.ต. 

1. กิจกรรมการส่งเสริมการจัดการ 2 12,000     - ด าเนินการ 
 ความรู้สู่การพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู(้KM)     

2. โครงการส่งเสริมคณุธรรมจริยธรรมตาม     

 มาตรฐานวิชาชีพ     

 - กิจกรรมธรรมมะสัญจร 2 65,000     - พัฒนา 
 - กิจกรรมคุณธรรมน าชีวิต 2     500 - พัฒนา 
 - กิจกรรมการอบรมหน้าเสาธง 2    200     - พัฒนา 
 -กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมด้วยคุณค่า 2   600     - พัฒนา 
 ทางพระวรสาร     
3. โครงการส่งเสริมและพัฒนา 2 400,000 - พัฒนา 

 ศักยภาพครูและบุคลากร         

4. โครงการ ซ.ศ.พอเพียง 2 1,300 - พัฒน 
      

      

รวมประมาณการค่าใช้จา่ย  
(สี่แสนเจ็ดหม่ืนเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน) 

479,600 - 

 
สรุปประเภทงบประมาณ 
 ด าเนินการ  479,600   บาท    งบลงทนุ..................บาท  งบพัฒนา..................บาท  

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

                (นางดวงกมล   แสงอุไร)                                  (นางดวงกมล   แสงอุไร) 
                                    ผู้เสนองาน                                           ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบุคคล 
                                           
                                        ผู้อนุมัต ิ

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

ผู้อ านวยการ 
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แบบแสดงประมาณคา่ใช้จ่าย งาน/กิจกรรม 
7.5.2.1  งาน/กิจกรรม   ส่งเสริมการจัดการความรู้สูก่ารพฒันาองค์กรแห่งการเรียนรู้(KM) 

แผนงานตามมาตรฐานท่ี 1   2  3   4   5  
แผนงานหน่วยงาน       งานพัฒนาบุคลากร      ฝ่าย บุคคล 

รายการ 
งบประมาณ 
ปี 2559 

ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

รายรับ     
 1.จากสถานศึกษา 12,000 13,000 14,000 15,000 

       2..อ่ืน ๆ     
รวม 12,000 13,000 14,000 15,000 

รายจ่าย     
1.ค่าวัสดุ      

          -กระดาษ 3,400 3,600 3,900 4,200 

         -น้ าหมึก 1,900 2,100 2,200 2,300 
      2.ค่าใช้สอย     

          -ค่าอุปกรณ์ตกแต่งชิน้งาน 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.......................................................... ลงชื่อ.......................................................... 

                   (นางมณีรัตน์   ชยัรัตนะ)                           (นางดวงกมล   แสงอุไร ) 
                                          ผู้เสนองาน                                             ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบคุคล 
 
                                   ผู้อนุมัติ 

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

ผู้อ านวยการ 
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แผนงานตามโครงสร้าง  ฝ่ายบุคคล 
แผนงานตามงบประมาณ   แผนงานคุณภาพผู้เรียน   

  แผนงานการจัดการศึกษา   
    แผนงานสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  

  แผนงานจิตตาภิบาล 
    แผนงานมาตรการส่งเสริม 

ชื่อโครงการ/งาน  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามมาตรฐานวิชาชพี 

ลักษณะโครงการ/งาน     ประจ า    ต่อเน่ือง      ใหม่ 
หน่วยงาน   พัฒนาบุคลากร 
ผู้รับผิดชอบ   นางสาวบรรจง  หลาวเงิน 
ตอบสนอง   พันธกิจท่ี   4      ยุทธศาสตร์ท่ี   6     กลยุทธท่ี์  6.1 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษาEDBA มาตรฐานท่ี   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  และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข  และ
จากเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา พ.ศ.2537 มาตรฐานที่ 8 กล่าวถึงการปฏิบัติตนเป็นอย่างที่ดีแก่
ผู้เรียน    ภายใต้การเปลี่ยนแปลงในกระแสโลกาภิวัฒน์ที่ปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว จ าเป็นต้องมีการ
เปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆ ด้วยการเสริมสร้างศักยภาพของครู โดยการสร้างฐานความรู้ให้เป็นภูมิคุ้มกันต่อการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆได้อย่างเท่าทัน ควบคู่ไปกับคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้ได้รับการพัฒนาจิตใจ สร้าง
จิตส านึกในองค์กรมีความประพฤติ และการปฏิบัติตนอยู่ในกรอบของศีลธรรมและจริยธรรม สามารถน า
หลักของศาสนามาใช้ในการเรียนการสอน และในชีวิตประจ าวันการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข
ก่อให้เกิดความรักและความสามัคคีในองค์กร 

ดังนั้นทางฝ่ายบุคคลจึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามมาตรฐานวิชาชีพเพื่อให้
ครูประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา  คนดี   มีคุณธรรม และจริยธรรมใน
ความเป็นครู และปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 

 
2.วัตถุประสงค์        

2.1 เพื่อให้ครูประพฤติตนเป็นแบบอย่างทีด่ีและเปน็สมาชกิที่ดีของสถานศึกษา(7.8 ) 
2.2 เพื่อให้ครูเปน็คนดี   มีคุณธรรม และจรยิธรรมในความเป็นคร(ู7.8 ) 
2.3 เพื่อให้ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล(8.3 ) 
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3. เป้าหมาย 
1.1 เชิงปริมาณ   

ครูจ านวน   67  คนได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรมจรยิธรรมตามมาตรฐานวิชาชีพ 
1.2 เชิงคุณภาพ   

1. ครูประพฤติตนเป็นแบบอย่างทีด่ีและเปน็สมาชกิที่ดีของสถานศึกษา 
2. ครูเปน็คนดีมีคุณธรรมและจริยธรรมในความเป็นครูอยา่งมีประสิทธิภาพ 
3. ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 

1.3 ตัวชี้วัดความส าเร็จ   
1. ครูร้อยละ 85 ประพฤติตนเปน็แบบอย่างที่ดีและเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา 
2. ครูร้อยละ 85 เป็นคนดีมีคณุธรรมและจริยธรรมในความเป็นครูอย่างมีประสิทธิภาพ 
3. ครูร้อยละ 85 ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมปีระสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 

4. ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมธรรมมะสัญจร  นางดวงกมล   แสงอุไร 
1. ขั้นเตรียมการ   

1.1 ด าเนนิการเพื่ออนุมตั ิ พ.ค. 59  

1.2 ประชุมบุคลากรทีเ่กี่ยวข้อง พ.ค. 59  
2. ขั้นด าเนินการ/กิจกรรมท่ีจัด   

2.1 ติดต่อสถานที่ ที่จะด าเนนิการ ก.ค. 59  

2.2 ก าหนดวันเวลา ก.ค. 59  

  2.3 ประชาสัมพันธ์ให้คณุครูทราบ ส.ค. 59  

  2.4 ด าเนินการท าบุญตามสถานที่ที่ก าหนด         พ.ย. 59  
กิจกรรมคุณธรรมน าชีวิต  นางสาวเพลินทิพย์ วชิรภูชัย 
1. ขั้นเตรียมการ   

1.1 ด าเนนิการเพื่ออนุมตั ิ พ.ค. 59  

1.2 ประชุมบุคลากรทีเ่กี่ยวข้อง พ.ค. 59  
2. ขั้นด าเนินการ/กิจกรรมท่ีจัด   

   2.1 ประชาสัมพันธ์ให้คณุครูทราบเกีย่วกับการ มิ.ย. 59  

ปฏิบัติกิจกรรม   

  2.2 คุณครูแต่ละท่านไปปฏิบัติตนในด้านคณุธรรม มิ.ย.59-ม.ค. 60  

จริยธรรมตามแต่ศาสนาที่ตนนับถือ   

  2.4 เก็บรูปภาพและบันทึกการปฏิบัติตน           
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กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมอบรมหน้าเสาธง  นางสาวบรรจง  หลาวเงิน 

1. ขั้นเตรียมการ   

1.1 ด าเนนิการเพื่ออนุมตั ิ เม.ย.59  

1.2 ประชุมบุคลากรทีเ่กี่ยวข้อง   

2. ขั้นด าเนินการ/กิจกรรมท่ีจัด   

 2.1 ประชาสัมพันธ์ให้คณุครูทราบ   

 2.2 ติดตามรายชื่อครูที่อบรมตามวันเวลาที่ก าหนด   

  2.3 ครูด าเนินการอบรมหน้าเสาธง   

  2.4 เก็บรูปภาพและบันทึกการปฏิบัติตน   

   3.ด าเนินการตามกจิกรรม   

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมด้วยคุณคา่  นางสาวบรรจง  หลาวเงิน 

ทางพระวรสาร   

1. ขั้นเตรียมการ   

1.1 ด าเนนิการเพื่ออนุมตั ิ พ.ค. 59  

1.2 ประชุมบุคลากรทีเ่กี่ยวข้อง พ.ค. 59  

2. ขั้นด าเนินการ/กิจกรรมท่ีจัด   

 2.1 ประชาสัมพันธ์ให้คณุครูทราบ พ.ค. 59  

 2.2 จัดท าเอกสารเกีย่วกับพระวาจา พ.ค. 59  

  2.3 ให้ครูเขียนบนัทกึพระวาจาและส่งทกุสิ้นเดือน มิ.ย.59-ก.พ. 60  

3. ขั้นติดตามและประเมินผล   

3.1 ติดตามและประเมินผลกจิกรรม ก.พ. 60  

3.2 แบบประเมนิกจิกรรม ก.พ. 60  

3.ขั้นติดตามและประเมนิผล   
1. แบบประเมนิความพึงพอใจของบุคลากรคร ู   
2. แบบสอบถามจากการปฏิบัติกจิกรรมของ   

บุคลากรคร ู   
 
5. สถานท่ีด าเนินงาน โรงเรียนซางตาครู้สศึกษาและหน่วยงานภายนอก 
6. ระยะเวลาในการด าเนินงาน เมษายน  2559 –  มีนาคม  2560 
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7. งบประมาณ          

รายการ 
งบประมาณ 

2559 
ประมาณการงบประมาณ 
  2560   2561   2562 

1.กิจกรรมธรรมมะสัญจร     
รายรับ     
-จากโรงเรียน 65,000 70,000 75,000 80,000 

-อ่ืนๆ     

รวม 65,000 70,000 75,000 80,000 
รายจ่าย     
ค่าวัสด ุ     

-กระดาษ A4 2,000 2,100 2,200 2,300 

-น้ าหมกึ 1,000 1,100 1,200 1,300 
ค่าใช้สอย     

-ค่าอาหาร 25,000 27,500 30,200 32,800 
ค่าตอบแทน     

-ค่าวิทยากร 35,000 37,000 39,000 41,000 
ค่าพาหนะ 2,000 2,200 2,400 2,600 
-ค่าวิทยากร     
-ค่ายานพาหนะ     

รวม 65,000 70,000 75,000 80,000 
2.กิจกรรมคุณธรรมน าชีวติ     
รายรับ     
-จากโรงเรียน 500  600 700 800 

รวม 500  600 700 800 
รายจ่าย     
ค่าวัสด ุ     

-กระดาษ A4 100 150 200 250 

-น้ าหมกึ 200 220     250 280 
-ค่าเข้าเล่มเอกสาร 200 230 250 270 

รวม 500  600 700 800 
3.กิจกรรมอบรมหน้าเสาธง     
รายรับ     
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-จากโรงเรียน 200 300 400 500 
รวม 200 300 400 500 

รายจ่าย     
ค่าวัสดุ      

-กระดาษ A4  100 150 200 250 

-น้ าหมกึ 100 150 200 250 
ค่าใช้สอย     

                            รวม 200 300 400 500 

4.กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมด้วย     

คุณค่าทางพระวรสาร     

รายรับ     
-จากโรงเรียน 600  700 800 900 

รวม 600  700 800 900 
รายจ่าย     
ค่าวัสด ุ     

-กระดาษ A4 100 150 200 250 

-น้ าหมกึ 300 320     350 380 
-ค่าเข้าเล่มเอกสาร 200 230 250 270 

รวม 600  700 800 900 
รวมท้ังสิ้น 66,300 71,600 76,900 82,200 

     8. เคร่ืองมือการติดตามและประเมินผล 
 - แบบประเมินโครงการ  
 -  แบบประเมินความพึงพอใจของบคุลากรคร ู
 -  แบบสอบถามจากการปฏิบัตกิิจกรรมของบุคลากรคร ู
     9. ผลท่ีคาดวา่จะได้รับ 
 1. ครูทุกคนมีคณุธรรม และจริยธรรม 
10. ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข 
……………………………………………………………………….……………………………………… 

ผู้เสนอโครงการ      

   
       (นางสาวบรรจง  หลาวเงิน) 

ผู้พิจารณาโครงการ 

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

( นางดวงกมล  แสงอุไร ) 

 
 

ผู้อนุมัติโครงการ 

……………………………                                                       

(เซอร์เรมอนด์     พิเศษศักดิ)์ 



449 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปี 2559                                                                                               โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 
 

แผนงานตามโครงสร้าง  ฝ่ายบุคคล 
แผนงานตามมาตรฐาน  แผนงานด้านคุณภาพผู้เรียน แผนงานด้านการจัดการศึกษา 
    แผนงานด้านสังคมแห่งการเรียนรู้ 

แผนงานด้านอัตลักษณ์(จติตาภิบาล) 
แผนงานด้านมาตรการส่งเสริม  

ชื่อโครงการ/งาน  ส่งเสริมและพัฒนาศกัยภาพครูและบุคลากร 

ลักษณะโครงการ  ประจ า ต่อเน่ือง ใหม่    
หน่วยงาน   งานพัฒนาบุคลากร 
ผู้รับผิดชอบ   นางดวงกมล   แสงอุไร 
ตอบสนอง    พันธกิจท่ี   4      ยุทธศาสตร์ท่ี   7     กลยุทธท่ี์  7.1 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษาEDBA มาตรฐานท่ี   7  ตัวบ่งชี้ทางตรง  7.7,7.8  ทางอ้อม - 
ประเด็นพิจารณา / เกณฑ์ทางตรง    7.7.2    ทางอ้อม  - 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษาโรงเรียนมาตรฐานท่ี    - ตัวบ่งชี้หลัก  -   ร่วม  –  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล 

  การที่สถานศึกษาจะจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามนโยบายในการปฏิรูปการศึกษานั้น สิ่งที่เป็น
หัวใจส าคัญคือการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญที่สุดและบุคคลที่สามารถท าให้
การศึกษาเกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดคือครูผู้สอนเพราะครูผู้สอนเป็นตัวก าหนดประสิทธิภาพ
ของนักเรียน ภารกิจหลักที่ส าคัญของสถานศึกษาคือการด าเนินการให้มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ใน
สถานศึกษาให้สามารถสร้างเสริมนักเรียนให้มีพัฒนาการทุกด้าน  

 ดังนั้นฝ่ายบุคคล จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรขึ้น  

เพื่อให้บรรลุผลตามนโยบายของการจัดการศึกษาภายในโรงเรียน ฝ่ายบุคคลจึงได้จัดการอบรม
พัฒนาบุคลากรด้านเทคนิคการจัดการเรียนการสอนและการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ ถือว่าเป็นยุทธศาสตร์ส าคัญควบคู่กับการปฏิรูปการเรียนรู้และแผนพัฒนาโรงเรียน ที่มุ่งส่งเสริมให้
ครูผู้สอนได้รับการพัฒนาเป็นครูมืออาชีพอย่างจริงจัง เพื่อให้บุคลากรครูมีการพัฒนาในวิชาชีพได้รับการ
เพิ่มพูนประสบการณ์ ตลอดจนประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา 
2.วัตถุประสงค์ 

 2.1 เพื่อใหบุ้คลากรครูผู้สอนเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัเทคนิคการจัดการเรียนรูท้ี่เน้นผูเ้รียน
เป็นส าคญั 

 2.2 เพื่อใหบุ้คลากรครูผู้สอนเกิดความรู้ความเข้าใจการเขยีนแผนการจัดการเรียนรูท้ี่เน้นผูเ้รียน
เป็นส าคญั 

 2.3 เพื่อใหบุ้คลากรครูพัฒนาการจดัการเรยีนรู้ในวิชาทีต่นรับผิดชอบและใช้ผลในการปรับการสอน
(7.7) 

 2.4 เพื่อใหบุ้คลากรครูและบคุลากรสนบัสนุนได้รับการเพิม่พูนความรู้และประสบการณ์ (7.7.2) 
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 2.5 เพื่อให้บุคลากรครูประพฤติปฏิบตัิตนเป็นแบบอย่างทีด่ีและเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา
(7.8) 
3.  เป้าหมาย 

3.1  เชิงปริมาณ  

          บุคลากรครูและบุคลากรสนบัสนนุจ านวน 67  คน  
3.2  เชิงคุณภาพ  

    1. บุคลากรครูผู้สอนเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคการจัดการเรยีนรู้ทีเ่นน้ผู้เรยีนเป็นส าคญั 
    2. บุคลากรครูผู้สอน เกิดความรู้ความเข้าใจการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ทีเ่น้นผูเ้รียนเปน็ส าคัญ 
    3. บุคลากรครูผู้สอน มีพัฒนาการจัดการเรียนรูใ้นวิชาทีต่นรับผิดชอบและใช้ผลในการปรับการสอน 

(7.7) 
     4. บุคลากรครูและบุคลากรสนับสนนุ ได้รับการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ (7.7.2) 

           5. บุคลากรครูประพฤติปฏิบัติตนเปน็แบบอย่างทีด่ีและเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา(7.8) 

  3.3  ตัวชี้วัดความส าเร็จ   

1. บุคลากรครูผู้สอนร้อยละ 85 เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

2. บุคลากรครูผู้สอนร้อยละ 85 เกิดความรู้ความเข้าใจการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ทีเ่น้นผูเ้รียน
เป็นส าคญั 

3. บุคลากรครูผู้สอนร้อยละ 85 มีพัฒนาการจัดการเรียนรูใ้นวิชาที่ตนรับผดิชอบและใช้ผลในการ
ปรับการสอน 

4. บุคลากรครูและบุคลากรสนบัสนุนร้อยละ 85 ได้รับการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์  

 5. บุคลากรครูประพฤติปฏิบตัิตนเป็นแบบอย่างทีด่ีและเปน็สมาชิกที่ดีของสถานศกึษา(7.8) 
4. ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั้นเตรียมการ   

1.1 ด าเนนิการเพื่ออนุมตั ิ พ.ค. 59 นางดวงกมล แสงอุไร 

1.2 ประชุมบุคลากรทีเ่กี่ยวข้อง   

1.3 ชี้แจงให้คณุครูรับทราบ   

2. ขั้นด าเนินการ/กิจกรรมท่ีจัด   

2.1การอบรมภายในโรงเรียน   

2.1.1 ติดต่อวิทยากร มี.ค. 59 นางดวงกมล แสงอุไร 

2.1.2 ก าหนดวันเวลาที่อบรม มิ.ย. 59  

  2.2การอบรมจากหน่วยงานภายนอกโรงเรียน มิ.ย. 59  

  2.2.1พิจารณาจดหมายเชิญจากหน่วยงาน มิ.ย. 59-มี.ค.60  
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  2.2.2 คัดเลือกบุคลากรทีเ่กีย่วข้อง   

  2.2.3ด าเนินการอบรมตามวันเวลาทีห่น่วยงาน   

ก าหนด   

 2.2.4 รายงานการอบรมและแบ่งปันตามเนื้องานที ่   

เกี่ยวข้อง   
3. ขั้นติดตามและประเมินผล   

3.1 แบบบันทึกการอบรม ตลอดปีการศึกษา นางดวงกมล แสงอุไร 

3.2 สรุปรายงานการอบรม   

5. สถานท่ีด าเนินงาน  โรงเรียนซางตาครู้สศึกษาและหน่วยงานภายนอก 

6. ระยะเวลาในการด าเนินงาน พฤษภาคม 2559 – มีนาคม 2560 
7. งบประมาณ   

รายการ งบประมาณ 
2559 

ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

รายรับ     
-จากสถานศึกษา 400,000 440,000 484,000 532,400 
-อ่ืนๆ     

รวม 400,000 440,000 484,000 532,400 
รายจ่าย     

ค่าวัสด ุ     

-ค่าจัดท าเอกสาร  2.000 2.300 2.500 2.700 

-ค่าอุปกรณ ์ 1,000 1,400 1,500 1,600 

 -ค่าวุฒิบัตร 2,000 2,300 2,500 2,700 
ค่าใช้สอย     

-ค่าของที่ระลึก / รางวัล 15,000 16,000 17,000 18,000 

-ค่าลงทะเบียน 200,000 226,000 246,500 289,400 

-ค่าอาหาร 80,000 90,000 110,000 112,000 
ค่าตอบแทน     

-ค่าวิทยากร 70,000 71,000 72,000 73,000 
ค่าพาหนะ 30,000 31,000 32,000 33,000 
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รวม 400,000 440,000 484,000 532,400 
8. เคร่ืองมือการติดตามและประเมินผล 

1. แบบบันทึกการอบรม 

2. แบบประเมินโครงการ 
9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. บุคลากรครูมกีารพัฒนาการในเรื่องการเรียนการสอนและแผนการจัดการเรียนรู้ที่ถกูต้อง 

2. บุคลากรครูมกีารพัฒนาการจัดบรรยากาศทีเ่อ้ือต่อการเรียนรู้ และดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้เกิด
การ เรียนรู ้

3. บุคลาครแูละบุคลากรสนับสนุนได้รับการเพิ่มพนูความรู้และประสบการณ ์
10. ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข 
............................................................................................................................. ....................................................
............................................................................................................................. .................................................... 
 

ผู้เสนอโครงการ      
   

……………………………………                                              
( นางดวงกมล  แสงอุไร ) 

ผู้พิจารณาโครงการ 
  

……………………………………                                              
( นางดวงกมล  แสงอุไร ) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้อนุมัติโครงการ 

 

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

(เซอร์เรมอนด์     พิเศษศักดิ)์ 
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แผนงานตามโครงสร้าง  ฝ่ายบุคคล 
แผนงานตามมาตรฐาน   แผนงานด้านคุณภาพผู้เรียน  

 แผนงานด้านการจัดการศึกษา  
 แผนงานด้านสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  

     แผนงานด้านอัตลักษณ์(จติตาภบิาล)  
 แผนงานด้านมาตรการส่งเสริม  

ชื่อโครงการ  ซ.ศ.พอเพียง    
ลักษณะโครงการ     ประจ า    ต่อเน่ือง    ใหม่  
หน่วยงาน                       พัฒนาบุคลากร  
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวเพลินทิพย์      วชิรภูชยั 
ตอบสนอง                         พันธกิจท่ี  8      ยุทธศาสตร์ท่ี   9       กลยุทธท่ี์ 9.1 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษา EDBA  มาตรฐานท่ี 7,10   ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ทางตรง 
7.1,7.7,7.8,10.1.10.2    ตัวบ่งชี้ทางอ้อม -        เกณฑ์ท่ีทางตรง  -     เกณฑ์ท่ีทางอ้อม - 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษาโรงเรียน  มาตรฐานท่ี -      ตัวบ่งชี้  -  เกณฑ์ท่ี  - 
 
 

1. หลักการและเหตุผล 
จากยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียนซางตาครู้สศึกษาปีการศึกษา 2557-2561  ยุทธศาสตร์ที่17 

สนับสนุนให้บุคลากรด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบุคลากรจึงควรรู้จักการด าเนินชีวิตที่ดี 
รู้จักพอเพียง รู้จักการใช้จ่ายเงิน และรู้จักการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

ทางฝ่ายบุคคลจึงได้จดัท าโครงการ ซ.ศ.พอเพียงเพื่อให้บคุลากรครูประพฤตตินเป็นแบบอย่างที่ดี
และเป็นสมาชิกทีด่ีของสถานศกึษา และเป็นคนดี   มีคุณธรรม และจริยธรรมในความเปน็คร ู
2.วัตถุประสงค์  

2.1 เพื่อให้ครูประพฤติตนเป็นแบบอย่างทีด่ีและเปน็สมาชกิที่ดีของสถานศึกษา 
2.2 เพื่อให้ครูเปน็คนดี   มีคุณธรรม และจรยิธรรมในความเป็นคร ู

3. เป้าหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ   
บุคลากรครูจ านวน   67 คน 
3.2 เชิงคุณภาพ    
1. บุคลากรครปูระพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา 
2. บุคลากรครเูป็นคนดีมีคณุธรรมและจริยธรรมในความเป็นครูอย่างมีประสิทธิภาพ 
3.3 ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
1. บุคลากรครรู้อยละ 85 ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศกึษา 
2. บุคลากรครรู้อยละ 85 เป็นคนดมีีคุณธรรมและจริยธรรมในความเป็นครูอย่างมปีระสิทธิภาพ 
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4. ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 
กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ   
1.1ประชุมคณะกรรมการ เม.ย.59 นางสาวเพลินทิพย์  วชิรภูชยั 
1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ   
1.3 แบ่งหน้าที่รับผิดชอบ   
2. ขั้นด าเนินการ/กิจกรรมท่ีจัด พ.ค.59  
 2.1 ประชาสัมพันธค์ร ู   
2.2 แจกบันทึกครู ซ.ศ.ให้บุคลากรครูทุกคน   
 2.3 ส่งบันทึกทุกสิน้เดือน   
3. ขั้นติดตามและประเมินผล ก.พ.59  
  3.1 ติดตามและประเมนิผลตามโครงการ   
  3.2 แบบประเมนิ   
   

 

5. สถานท่ีด าเนินงาน โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 
6. ระยะเวลาในการด าเนินงาน เมษายน 2559–กุมภาพันธ์ 2560 
7. งบประมาณ 

 

รายการ 
งบประมาณ
ป2ี559 

ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2662 

รายรับ     

- จากโรงเรยีน 1,300 1,400 1,500 1,600 

- อ่ืน ๆ     

รวม 1,300 1,400 1,500 1,600 

รายจ่าย     

- ค่าวัสดุ     

     -ค่ากระดาษ 500 550 600 650 
     -ค่าน้ าหมึก 800 850 900 950 
- ค่าใช้สอย     

- ค่าตอบแทน     

- ค่าพาหนะ     

- ค่าครุภัณฑ ์     

รวม 1,300 1,400 1,500 1,600 
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8. เคร่ืองมือการติดตามและประเมินผล 
 1.  แบบประเมินโครงการของบคุลากรคร ู

2.  สมุดบันทึกครู ซ.ศ. 
9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1. บุคลากรครูมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง 
 2. บุคลากรครูทุกคนน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใ์ชใ้นการเรียนการสอนและใน 
ชีวิตประจ าวัน  
10. ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข 
............................................................................................................................. ....................................................
............................................................................... .................................................................................................. 
 

ผู้เสนอโครงการ      
  

……………………………………                                              
( นางสาวเพลนิทิพย์      วชิรภูชยั ) 

ผู้พิจารณาโครงการ  
 

……………………………………                                                    
( นางดวงกมล  แสงอุไร   ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       
 
 

 

ผู้อนุมัติโครงการ 

 

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

(เซอร์เรมอนด์     พิเศษศักด์ิ) 
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ล าดบัท่ี 3  แผนงานหน่วยงาน   งานสวัสดกิาร 
แผนงานตามโครงสร้าง   ฝ่ายบุคคล 
แผนงานตามมาตรฐาน  แผนงานด้านคุณภาพผู้เรียนแผนงานด้านการจดัการศึกษา 
    แผนงานด้านสังคมแห่งการเรียนรู้  

แผนงานด้านอัตลักษณ์(จติตาภิบาล)  
แผนงานด้านมาตรการส่งเสริม  

ผู้รับผิดชอบ   นางธนพร   เปี่ยมอยู ่  
ตอบสนอง   พันธกิจข้อ                ยุทธศาสตร์ข้อ              กลยุทธ์ข้อ 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษาEDBA มาตรฐานท่ี   -    ตัวบ่งชี้ /เกณฑ์ หลกั  -     ร่วม - 
ประเด็นพิจารณา /เกณฑ์ย่อยที่ หลกั   -    ร่วม    - 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษาโรงเรียนมาตรฐานท่ี    - ตัวบ่งชี้หลัก  -   ร่วม  –  

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

วัตถุประสงค์ 1.ขั้นวางแผน   
1. เพื่อจัดสวัสดิการทีเ่หมาะสมให้แกบุ่คลากร 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ มี.ค.59 
ในโอกาสต่างๆ 2.ประชุมคณะกรรมการ มี.ค.59 
2. เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศที่ดีในการท างาน 3.ประชุมชี้แจงการด าเนินงาน มี.ค.59 
ร่วมกันมีความรักสามัคคใีนหมู่คณะ   

เปา้หมายเชิงปริมาณ 2. ขั้นด าเนินการ(ภาระงานประจ า/ภาระงานร่วม/  
 ครูจ านวน 67คนและพนักงานจ านวน 31คน โครงการ) เม.ย.59 
 2.1 ภาระงานประจ า  

  1.วางแผนการจัดสวัสดิการต่างๆให้แก ่  

เปา้หมายเชิงคุณภาพ บุคลากร เม.ย.59 

1. จัดสวัสดิการที่เหมาะสมให้แก่บุคลากร  2.ด าเนนิการจัดสวัสดิการให้แก่บคุลากร ตลอดปีการศึกษา 
ในโอกาสต่างๆ  3.งานสร้างขวัญและก าลังใจ ต.ค.59 
2. เสริมสร้างบรรยากาศที่ดใีนการท างาน  4.โครงการโลกทัศน์สู่การเรียนรู ้ ปลายปีการศึกษา 
ร่วมกันมีความรักสามัคคใีนหมู่คณะ 2.2 ภาระงานตาม  ตบช/เกณฑ์ (ใบงานที่ 2)  
 -             
 2.3 ภาระงานร่วม (ใบงานที่ 5)  
 -  
 2.4 โครงการ (ใบงานที่ 6)  
 -  
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วัตถุประสงค์/เปา้หมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 
(วัน/เดือน/ป)ี 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 2.5 โครงการตามแผนพัฒนาฯ  
1. ครแูละพนักงานร้อยละ100 ได้รับการจัด -  
สวัสดิการต่างๆ 3. ขั้นตรวจสอบ/ตดิตาม/ประเมินผล  
2. ครูและพนักงานร้อยละ100มีการท างานร่วมกนั 3.1 ตรวจสอบ ติดตาม การด าเนนิงาน  
มีความรักสามัคคีในหมู่คณะมีบรรยากาศที่ด ี ตามแผน  
 3.2 ประเมินผลโครงการ  
   

   
   

เคร่ืองมือการติดตาม/ประเมินผล 4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา มี.ค 59 
1.แบบสรุปการประเมนิโครงการของบุคลากรคร ู 4.1 สรุปผลจากแบบประเมนิโครงการ  
2.แบบประเมินความพึงพอใจของบุคลากรคร ู 4.2 สรุปผลจากแบบสอบถาม  
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ตารางท่ี 6.5 แบบแสดงประมาณการค่าใช้จา่ยแผนงานหน่วยงาน ประจ าปีการศึกษา 2558 ของ 
ฝ่ายบุคคล 

6.5.3 แผนงานหน่วยงาน    งานสวัสดิการ ฝ่าย บุคคล 
ล าดบั
ท่ี 

รายการ 
แผนงานตาม
มาตรฐาน 

จ านวนเงิน ประเภทงบ 
บาท ส.ต.  

1  งานสร้างขวัญและก าลังใจ 2   135,000 - ด าเนินการ 

2  โครงการโลกทัศน์สูก่ารเรียนรู ้ 2   510,000 - พัฒนา 
      
      

      
รวมประมาณการค่าใช้จา่ย 

( หกแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน ) 
 

645,000   - 
 

 สรุปประเภทงบประมาณ  
ด าเนินการ 645,000บาท     งบลงทุน    -   บาท      งบพัฒนา      -       บาท 
 
                     ลงชื่อ…………………………….            ลงชื่อ…………………………….  

                              ( นางธนพร     เปีย่มอยู่ )                               ( นางดวงกมล  แสงอุไร ) 
                                          ผู้เสนองาน       ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบุคคล 
   
        ผูอ้นุมัติ 

                    ลงชื่อ …………………………………. 
                         ( เซอรเ์รมอนด์ พเิศษศักดิ)์ 

                                                                                  ผู้อ านวยการ 
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แบบแสดงประมาณคา่ใช้จ่ายงาน/กจิกรรม 
7.5.3.1  งาน/กิจกรรม   สร้างขวัญและก าลังใจ 
แผนงานตามมาตรฐานท่ี 1  2 34 5 
แผนงานหน่วยงาน   งานสวัสดิการ ฝ่าย  บุคคล 

รายการ 
งบประมาณ 
ปี 2559 

ประมาณการงบประมาณ 
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 
รายจ่าย     

1.ค่าวัสดุ      

- ค่ากระดาษ/น้ าหมกึ 2,000 2,300 2,500 2,700 
2.ค่าใช้สอย     

- ค่าของขวัญวันเกดิ 20,000 25,000 27,000 30,000 
- ค่าดอกไม้/ของขวัญแสดงความยินดี 30,000 30,000 34,000 37,000 
- ค่าใบประกาศ/โล ่ 10,000 13,000 13,500 15,000 
- ค่าเคลอืบกรอบวิทยาศาสตร ์ 2,000 2,500 2,700 2,900 
- ค่าของขวัญวันปใีหม่ 30,000 36,000 40,000 45,000 
- ค่าอาหาร 40,000 40,000 44,000 46,000 
3.ค่าตอบแทน     
4.ค่าพาหนะ     
- ค่ารถ 1,000 1,200 1,300 1,400 

5.ค่าครุภัณฑ์     
     

รวม       135,000 150,000 160,000 170,000 
 
           ลงชื่อ.......................................................... ลงชื่อ.......................................................... 

           (นางธนพร   เปีย่มอยู่)                                                (นางดวงกมล  แสงอุไร) 
                    ผู้เสนองาน                                                             ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบุคคล 

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

(เซอร์เรมอนด์ พเิศษศกัดิ)์ 
ผู้อ านวยการ 
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แผนงานตามมาตรฐาน   แผนงานด้านคุณภาพผู้เรียน แผนงานด้านการจัดการศึกษา 
    แผนงานด้านสังคมแห่งการเรียนรู้  

แผนงานด้านอัตลักษณ์(จติตาภิบาล) 
แผนงานด้านมาตรการส่งเสริม  

ชื่อโครงการ            โลกทัศน์สู่การเรียนรู้  
ลักษณะโครงการ  ประจ า   ต่อเน่ือง ใหม่  
หน่วยงาน   สวัสดกิาร 
ผู้รับผิดชอบ   นางธนพร   เปี่ยมอยู ่
ตอบสนอง     พันธกิจท่ี          ยุทธศาสตร์ท่ี         กลยุทธ์ท่ี  
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษา EDBA มาตรฐานท่ี 7 ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ทางตรง    -   ทางอ้อม  - 
ประเด็นพิจารณา / เกณฑ์ทางตรง    - ทางอ้อม  - 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษาโรงเรียนมาตรฐานท่ี    - ตัวบ่งชี้/เกณฑ์หลกั  -     ร่วม  –  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.หลักการและเหตุผล 
             จากกลยุทธ์ของโรงเรียนข้อที่ 8  พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพสามารถปฏิบัติหน้าที่ตามภาระงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยให้บุคลากรได้มีโอกาสแสวงหาความรู้  ประสบการณ์ใหม่ๆจากภายนอก
องค์กรเพื่อพัฒนาครูให้มีองค์ความรู้ในสาระการเรียนรู้ที่สอน มีเทคนิคและหลักจิตวิทยาในการจัดการ
เรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีความสุขอีกทั้งการเปิดโลกทัศน์ทางการศึกษาให้กับผู้บริหาร ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาสามารถน าประสบการณ์ที่ได้รับมาปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนางาน
ให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นและเพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีและสร้างวิสัยทัศน์ให้กับบุคลากรของโรงเรียน  
              ฝ่ายบุคคลจึงได้จัดโครงการโลกทัศน์สู่การเรียนรู้  เป็นการเพิ่มพูนความรู้  เพื่อสานสายใยสัมพันธ์
ระหว่างครูและเป็นการเสริมสร้างขวัญและก าลังใจในชีวิตความเป็นครูให้มากขึ้น 
2.วัตถุประสงค์ 
           2.1 ส่งเสริมและสนับสนนุให้บุคลากรไดเ้พิ่มพูนความรู้ 
 2.2 เพื่อเปน็การสร้างความสัมพนัธ์อันดีและความรักความสามัคคีในหมู่คณะภายในองคก์ร 
3. เป้าหมาย 

3.1เชิงปริมาณ   
จ านวนครู67คน 
จ านวนพนักงาน 31 คน  
3.2เชิงคุณภาพ   

 1. บุคลากรครูมเีพิ่มพนูความรู้   
             2. บุคลากรสัมพันธ์อันดีและความรักความสามัคคีในหมู่คณะภายในองค์กร 

3.3ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
 บุคลากรร้อยละ 95 มีมีการเพิ่มพูนความรู้ 
             บุคลากรร้อยละ 95 มีความสัมพันธ์อันดีและมีความรักความสามัคคีในหมู่คณะภายในองค์กร 



461 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปี 2559                                                                                               โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 
 

 
4. ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั้นเตรียมการ  นางธนพร   เปีย่มอยู ่
    1.1 ประชุมวางแผน เม.ย.59  
    1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนนิงาน   
2. ขั้นด าเนินการ/กิจกรรมท่ีจัด   
    2.1ติดต่อประสานงานกบัวิทยากร พ.ค.59  
    2.2 ก าหนดวันเวลาและสถานท ี   
    2.3 ด าเนินการตามโครงการ   

     -กิจกรรมทศันศึกษาสถานที่ส าคัญ   
ของจังหวัด   

     -กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ ์   
3. ขั้นติดตามและประเมินผล   
    3.1 ติดตามและประเมินผลตามโครงการ มี.ค.60  
    3.2 แบบประเมิน   

 
5. สถานท่ีด าเนินงาน จังหวัดนครราชสีมา 
6. ระยะเวลาในการด าเนินงาน  ตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560 
7. งบประมาณ  

รายการ 
งบประมาณป ี

2559 
ประมาณการงบประมาณ 

  2560   2561   2562 
รายรับ     
-จากโรงเรียน 510,000 535,000 560,000 585,000 

รวม 510,000 535,000 560,000 585,000 
รายจ่าย     
ค่าวัสด ุ     
   -     
ค่าใช้สอย     
-ค่าที่พัก 170,000 180,000 190,000 200,000 
-ค่าอาหาร 280,000 290,000 300,000 310,000 
-ค่าพาหนะ         60,000  65,000  70,000  75,000 

รวม 510,000 535,000 560,000 585,000 
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8. เคร่ืองมือการติดตามและประเมินผล 
 1. แบบประเมินความประเมนิความพึงพอใจของบุคลากรครู 
9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
            1.บุคลากรมีความรัก ความสามัคคีและร่วมมือกนัในการพัฒนาองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
            2. บุคลากรมีขวัญและก าลังใจรักและสามคัคีกนัในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ 
10. ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข 
      
………………………………………………………………….…………………………………………… 
………..………………………………………………………………………………………..…………… 
 
                      ผู้เสนอโครงการ                                                       ผู้พิจารณาโครงการ 

 

   ลงชื่อ …………………………….                                      ลงชื่อ……………………………. 
                ( นางธนพร   เปี่ยมอยู่ )                       ( นางดวงกมล  แสงอุไร ) 

   
  

                         ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 

        ......................................................... 
                                                           (เซอร์เรมอนด์     พิเศษศกัดิ์)  
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ตารางท่ี 4.6 สรุปรายรับ-รายจ่ายตามแผนงานหน่วยงาน ปีการศกึษา 2559 
ฝ่ายบริการ 

 

 
ท่ี 

 
แผนงานหน่วยงาน 

แผนงาน
ตาม

มาตรฐาน 

สรุปรายรบั 
สรุป

รายจ่าย 
จาก

โรงเรียน 
จากท่ี
อ่ืน 

รวม 

1 งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา      
1.1 ผลิตและให้บริการสื่อ-สิ่งพิมพ์- 2 230,000  230,000 230,000 

 เอกสารประกอบการเรียนการสอน      

1.2 ตรวจสอบเช็คบ ารุงอุปกรณ์ 2 5,200  5,200 5,200 

 เทคโนโลยี      

1.3 ซ่อมแซมและจัดซื้ออุปกรณ์สื่อ 2 1,325,000  1,325,000 1,325,000 

 เทคโนโลยีให้สามารถใช้งานได้      

 ตลอดเวลา      

2 งานอาคารสถานท่ี      

2.1 จัดระบบและดูแลการซ่อมแซม  2 132,000  132,000 132,000 

 อาคารเรียนอาคารประกอบ  และ      

 สถานที่ต่างๆของ  สถานศึกษา      

 เพื่อให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้      

2.2 ดูแลการใช้อุปกรณ์และซ่อมบ ารุง  2 227,000  227,000 227,000 

 อุปกรณ์ต่างๆ                                                                  

2.3 จัดท าแผนงานการดูแลความมั่นคง  2 306,000  306,000 306,000 

 ความปลอดภัยของผู้ใช้ของอาคาร      

 และสถานที่ต่างๆ                                                           

2.4 จัดท าแผนการซ้อมแผนฉุกเฉิน 2 11,100  11,100 11,100 

2.5 จัดอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม                                        2 151,000  151,000 151,000 

 ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ถูก      

 สุขลักษณะและเอ้ือต่อการใช้งาน                 

2.6 จัดภูมิสถาปัตย์ ให้มีความ 2  20,200  20,200 20,200 

 สอดคล้องกับธรรมชาติเป็นมิตรกับ      

 สิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม      

2.7 โครงการพัฒนาอาคารสถานที่ 1 150,000  150,000 150,000 

 สิ่งแวดล้อมสู่สังคมแห่งการเรียนรู ้      
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 กับสิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม      

3.1 จัดท าทะเบียนพัสดุครุภัณฑ์ 2 2,100  2,100 2,100 

3.2 ซ่อมและจัดซื้อพัสดุครุภัณฑ์  2 190,000  190,000 190,000 

 ให้บริการเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์      

3.3 ตรวจสอบและบ ารุงรักษาพัสดุ 2 5,100  5,100 5,100 

 ครุภัณฑ์      

4 งานสิ่งแวดล้อม      

4.1 จัดให้มีแหล่งเรียนรู้ภายในที่ 3 20,500  20,500 20,500 

 สถานศึกษาและสามารถใช้      

 ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้เพื่อ      

 พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและ      

 บุคลากรของสถานศึกษารวมทั้ง        

 ผู้เกี่ยวข้อง      

4.2 สร้างความตระหนักให้ความรู้เรื่อง  4,100  4,100 4,100 

 การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม      

4.3 ส่งเสริมการ Reuse & Recycle  6,100  6,100 6,100 

4.4 รณรงค์ทิ้งขยะใหถู้กถัง  1,100  1,100 1,100 

5 งานอนามัยและโภชนาการ      
5.1 จัดบริการเกี่ยวกับห้องน้ า ห้องสุขา  2 25,500  25,500 25,500 

 ที่สะอาดและถูกสุขลักษณะ      

5.2 จัดบริการตู้น้ าดื่มไว้บริการแก่ 2 10,100  10,100 10,100 

 ผู้เรียนอย่างพอเพียงและทั่วถึง      

5.3 โครงการฉลาดรู้ ฉลาดเลือก  ฉลาดกิน      

 -กิจกรรมให้และรับความรู้จาก 1,2 13,000  13,000 13,000 

 หน่วยงานภายในและภายนอก      

 -กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีน้ าหนัก   30,000 30,000 30,000 

 เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน      

 -กิจกรรมตรวจสอบมาตรฐาน  5,000  5,000 5,000 

 อาหารและผู้สัมผัสอาหาร      

 2,834,000 36,100 2,870,100 2,870,100 

 ลงชือ่...................................................ผู้รับรอง 
             (นางจันทนา  หวังสมนึก)      
         ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริการ 
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ตารางท่ี 5.6 สรุปรายรับ-รายจ่ายตามแผนงานหน่วยงาน (งาน/กิจกรรม/โครงการ) ปีการศึกษา 2559 
ของ ฝ่ายบริการ 

5.6.1 แผนงานหน่วยงาน     งานเทคโนโลยีเพื่อการศกึษา  ฝ่าย บริการ 
 
ท่ี 

 
แผนงานหน่วยงาน 

แผนงาน
ตาม

มาตรฐาน 

สรุปรายรบั 
สรุปรายจ่าย จาก

โรงเรียน 
จากท่ีอ่ืน รวม 

1. ผลิตและให้บริการสื่อ-สิ่งพิมพ์- 2 230,000   230,000 

 เอกสารประกอบการเรียนการสอน      

2. ตรวจสอบเช็คบ ารุงอุปกรณ์ 2 5,200   5,200 

 เทคโนโลยี      

3. ซ่อมแซมและจัดซื้ออุปกรณ์สื่อ 2 1,325,000   1,325,000 

 เทคโนโลยีให้สามารถใช้งานได้      

 ตลอดเวลา      

รวม 1,560,200   1,560,200 

5.6.2 แผนงานหน่วยงาน    งาน อาคารสถานท่ี       ฝ่าย บริการ 
 
ท่ี 

 
แผนงานหน่วยงาน 

แผนงาน
ตาม

มาตรฐาน 

สรุปรายรบั 
สรุปรายจ่าย จาก

โรงเรียน 
จากท่ีอ่ืน รวม 

1. จัดระบบและดูแลการซ่อมแซม  2 132,000   132,000 

 อาคารเรียนอาคารประกอบ  และ      

 สถานที่ต่างๆของ  สถานศึกษา      

 เพื่อให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้      

2. ดูแลการใช้อุปกรณ์และซ่อมบ ารุง  2 227,000   227,000 

 อุปกรณ์ต่างๆ                                                                  

3. จัดท าแผนงานการดูแลความมั่นคง  2 306,000   306,000 

 ความปลอดภัยของผู้ใช้ของอาคาร      

 และสถานที่ต่างๆ                                                           

4. จัดท าแผนการซ้อมแผนฉุกเฉิน 2 11,100   11,100 

5. จัดอาคารสถานที่และ                                        2 151,000   151,000 

 สภาพแวดล้อมให้เป็นระเบียบ      

 เรียบร้อย ถูกสุขลักษณะ และเอ้ือ      

 ต่อการใช้งาน                 

6. จัดภูมิสถาปัตย์ ให้มีความ 2  20,200   20,200 
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 สอดคล้องกับธรรมชาติเป็นมิตรกับ      

 สิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม      

7. โครงการพัฒนาอาคารสถานที่ 1 150,000   150,000 

 สิ่งแวดล้อมสู่สังคมแห่งการเรียนรู ้      

 กับสิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม      

รวม 997,300   997,300 

5.6.3 แผนงานหน่วยงาน    งาน พัสดุครุภณัฑ์   ฝ่าย บริการ 
 
ท่ี 

 
แผนงานหน่วยงาน 

แผนงาน
ตาม

มาตรฐาน 

สรุปรายรบั 
สรุปรายจ่าย จาก

โรงเรียน 
จากท่ีอ่ืน รวม 

1. จัดท าทะเบียนพัสดุครุภัณฑ์ 2 2,100   2,100 

2. ซ่อมและจัดซื้อพัสดุครุภัณฑ์  2 190,000   190,000 

 ให้บริการเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์      

3. ตรวจสอบและบ ารุงรักษาพัสดุ 2 5,100   5,100 

 ครุภัณฑ์      

รวม 197,200   197,200 
5.6.4 แผนงานหน่วยงาน  งาน สิ่งแวดล้อม  ฝ่าย บริการ 

 
ท่ี 

 
แผนงานหน่วยงาน 

แผนงาน
ตาม

มาตรฐาน 

สรุปรายรบั 
สรุปรายจ่าย จาก

โรงเรียน 
จากท่ีอ่ืน รวม 

1. จัดให้มีแหล่งเรียนรู้ภายในที่ 3 20,500   20,500 

 สถานศึกษาและสามารถใช้      

 ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้เพื่อ      

 พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและ      

 บุคลากรของสถานศึกษารวมทั้ง        

 ผู้เกี่ยวข้อง      

2. โครงการ ซ.ศ. ร่วมอนุรักษ์และและ 1     
 พัฒนาส่ิงแวดล้อม      
 -กิจกรรมสร้างความตระหนักให้ 1 4,100   4,100 

 ความรู้เรื่องการอนุรักษ์และพัฒนา      
 สิ่งแวดล้อม      
 -กิจกรรม Reuse Recycle 1 1,100   1,100 

 -กิจกรรมรณรงค์ทิ้งขยะให้ถูกถัง 1  6,100  6,100 
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รวม 25,700 6,100  6,100  31,800 
5.6.5 แผนงานหน่วยงาน    งาน อนามัยและโภชนาการ   ฝ่าย บริการ 

 
ท่ี 

 
แผนงานหน่วยงาน 

แผนงาน
ตาม

มาตรฐาน 

สรุปรายรบั 
สรุปรายจ่าย จาก

โรงเรียน 
จากท่ีอ่ืน รวม 

1. จัดบริการเกี่ยวกับห้องน้ า ห้องสุขา  2 25,500   25,500 

 ที่สะอาดและถูกสุขลักษณะ      

2. จัดบริการตู้น้ าดื่มไว้บริการแก่ 2 10,100   10,100 

 ผู้เรียนอย่างพอเพียงและทั่วถึง      

3. โครงการฉลาดรู้ ฉลาดเลือก        

 ฉลาดกิน      

 -กิจกรรมให้และรับความรู้จาก 1,2 13,000   13,000 

 หน่วยงานภายในและภายนอก      

 -กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีน้ าหนกั         30,000  30,000 

 เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน      

 -กิจกรรมตรวจสอบมาตรฐาน  5,000   5,000 

 อาหารและผู้สัมผัสอาหาร      

       

รวม 53,600 30,000   30,000  83,600 
 
 
 

                                                               ลงชื่อ...................................................ผู้รับรอง 
                                               (นางจันทนา  หวังสมนึก) 

                                                                                           ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริการ 
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ล าดบัท่ี   1   แผนงานหน่วยงาน  งานเทคโนโลยีเพื่อการศกึษา 
แผนงานตามโครงสร้าง  ฝ่ายบริการ 
แผนงานตามมาตรฐาน   แผนงานด้านคุณภาพผู้เรียน  

 แผนงานด้านการจัดการศึกษา  
 แผนงานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
 แผนงานด้านอัตลักษณ์ (จติตาภบิาล)   
 แผนงานด้านมาตรการส่งเสริม 

ผู้รับผิดชอบ             นางสาวพรพรหม เข้มตระกลู 
ตอบสนอง             พันธกิจท่ี            ยุทธศาสตร์ท่ี        กลยทุธ์ท่ี 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษา EDBA :  มาตรฐานท่ี    11    ตวับ่งชี้/เกณฑ์ หลกัท่ี   -  ร่วม   - 
ประเด็นการพิจารณา/เกณฑ์ย่อยที่ หลกั11.1  ข้อ  2  ร่วม 11.3 ข้อ 2 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษาโรงเรียน    : มาตรฐานท่ี    -     ตัวบ่งชี้หลักท่ี   -   ร่วม  - เกณฑ์ท่ี  - 

 วัตถุประสงค์ / เปา้หมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ป)ี 
วัตถุประสงค์ 1. ข้ันวางแผน  

1.เพื่อให้ผู้เรียนมีส่ือ – สิ่งพิมพ์ – เอกสาร 1. ก าหนดขั้นตอนการบริการสิ่งพิมพ์และ พ.ค.59 

ประกอบการเรยีนการสอนพอเพียง เอกสารต่างๆ  

ครบถ้วน 2.ก าหนดขั้นตอนการบริการตรวจเช็คอุปกรณ ์ พ.ค.59 

2 เพื่อให้มีการตรวจสอบเช็คอุปกรณ์และ และข้ันตอนการแจ้งซ่อม  

ซ่อมบ ารุงอุปกรณเ์ทคโนโลยีอย่างสม่ า  3. น าเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณาอนุมัต ิ มิ.ย.59 

เสมอสามารถใช้งานได้ 4. ประชุมคณะกรรมการมอบหมายหน้าที ่ มิ.ย.59 
 รับผิดชอบ  

   
   
   

เป้าหมายเชิงปรมิาณ 2. ข้ันด าเนินการ (ภาระงานประจ า/ภาระงาน  

1. ผู้เรียนทุกคนได้รับสื่อสิ่งพิมพ์และ ร่วม/โครงการ)  

เอกสารประกอบการเรยีนการสอนพอเพียง 2.1 ภาระงานประจ า  

ครบถ้วน 1.จัดให้บรกิารสื่อ ส่ิงพิมพ์ เอกสาร  ตลอดปี 
2. อุปกรณ์เทคโนโลยีอยู่ในสภาพที่พร้อม ประกอบการเรยีนการสอนพอเพียงครบถ้วน การศึกษา 
ใช้งานได้ตลอดเวลา ตามจ านวนผูเ้รียน  

 2.ด าเนินการตรวจสอบเช็คอุปกรณ์และซ่อม 2 เดือนครั้ง 
 บ ารุงอุปกรณเ์ทคโนโลยีอย่างสม่ าเสมอ  

 สามารถใช้งานได้   
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 วัตถุประสงค์ / เปา้หมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ป)ี 
 2.2  ภาระงานตาม ตบช  

 -  
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 2.3 ภาระงานร่วม (ใบงานที5่)  

1. ผู้เรียน จ านวน  1,070 คน 1.สิ่งอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้    

2.เครื่องคอมพิวเตอร์จ านวน 137เครื่อง    พอเพียงกบัจ านวนผู้เรยีนและอยูใ่นสภาพใช ้  

3.เครื่องโปรเจ็คเตอร์จ านวน  34  เครื่อง การได้ดีทุกครั้ง (11.1.2)  

 2.ให้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอ้ือ  

 ให้ผู้เรยีนเรียนรู้ด้วยตนเองและเรยีนรู้แบบม ี  

 ส่วนร่วม(11.3.2)  

 2.4  โครงการ  

 -  
 (ต่อด้วยโครงการตามแผนพัฒนาฯ ถ้ามี)  
   

   

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 3.  ข้ันตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล  

1. ผู้เรียนร้อยละ 100 ได้รับสื่อสิ่งพิมพ์และ 1.ตรวจแบบบันทึกการตรวจซ่อมบ ารุง ภาคเรียนละ1คร้ัง 

เอกสารประกอบการเรียนการสอนพอเพียง อุปกรณ์เทคโนโลยี  

ครบถ้วน 2.ประเมินความพึงพอใจ ปีละ 1 ครั้ง 

2. อุปกรณ์เทคโนโลยีร้อยละ 90 อยู่ใน   

สภาพที่พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา   
 4. ข้ันสรุป/รายงาน/ปรบัปรุง/พัฒนา  

 1.ตรวจแบบบันทึกการตรวจซ่อมบ ารุง ภาคเรียนละ1คร้ัง 

เครื่องมือการตดิตาม/ประเมินผล อุปกรณ์เทคโนโลยี  สรุปปัญหาและแก้ไข  

1.แบบบันทึกการตรวจซ่อมบ ารุง 2.สรุปแบบประเมินความพึงพอใจและ ปีละ 1ครั้ง 
อุปกรณ์เทคโนโลย ี ปรับปรุงแก้ไข  
2.แบบประเมินความพึงพอใจ   
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แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่ายหน่วยงาน 

6.6.1 แผนงานหน่วยงาน งานเทคโนโลยีเพื่อการศกึษา   ฝ่ายบริการ 

ล าดบั
ท่ี 

รายการ 
แผนงาน
ตาม

มาตรฐาน  

จ านวนเงิน 
ประเภท

งบประมาณ บาท 
ส.ต
. 

1. ผลิตและให้บรกิารสื่อสิ่งพิมพ์ เอกสารประกอบ  2 230,000 - ด าเนินการ 
  การเรียนการสอน     

2. ตรวจสอบเช็คบ ารุงอุปกรณ์เทคโนโลยี 2 5,200 - ด าเนินการ 
3. ซ่อมแซมและจดัซื้ออุปกรณ์สื่อเทคโนโลยีให้  2 477,200 - ด าเนินการ 
   สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา     

 - จัดซื้อคอมพิวเตอร์  800,000 -  ลงทุน 

 - จัดซื้อโปรเจคเตอร ์  250,000 - ลงทนุ 

 - จัดซื้อป้ายไฟว่ิงประชาสัมพนัธ ์  33,000 - ลงทนุ 

      

รวมประมาณการค่าใช้จา่ย 
(หน่ึงล้านห้าแสนหกหมื่นสองร้อยบาทถ้วน) 

 
1,795,400 - 

 
สรุปประเภทงบประมาณ 
  ด าเนนิการ    712,400   บาท       งบลงทุน 1,083,000 บาท     งบพัฒนา..................บาท  

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

      (นางสาวพรพรหม  เข้มตระกูล)                                (นางจันทนา  หวังสมนึก) 
                                 ผู้เสนองาน                                                       ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริการ 
                                              
                                         ผู้อนุมัต ิ

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

ผู้อ านวยการ 
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แบบแสดงประมาณคา่ใช้จ่ายงาน/กจิกรรม 
7.6.1.1  งาน/กิจกรรม   ผลติและให้บริการสื่อ – สิ่งพิมพ์ – เอกสารประกอบการเรียนการสอน 
แผนงานตามมาตรฐานท่ี 1  2 34 5 
แผนงานหน่วยงาน งานเทคโนโลยีเพื่อการศกึษา    ฝ่าย  บริการ 

รายการ 
งบประมาณ 
ปี 2559 

ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

รายรับ     
1.จากโรงเรียน 230,000 240,000 250,000 260,000 
2.อื่น ๆ     

รวม 230,000 240,000 250,000 260,000 
รายจ่าย     

1.ค่าวัสดุ      
- กระดาษ 208,000 218,000 228,000 238,000 
- หมึกพิมพ ์ 22,000 22,000 22,000 22,000 
2.ค่าใช้สอย     
3.ค่าตอบแทน     

     

4.ค่าพาหนะ     
     

5.ค่าครุภัณฑ์     
     

รวม 230,000 240,000 250,000 260,000 
 
           ลงชื่อ.......................................................  ลงชื่อ.......................................................... 

        (นางสาวพรพรหม เข้มตระกูล)                                (นางจันทนา หวังสมนึก) 
                    ผู้เสนองาน                                                        ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริการ 

 
                                         ผู้อนุมัต ิ

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

ผู้อ านวยการ 
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แบบแสดงประมาณคา่ใช้จ่ายงาน/กจิกรรม 
 7.6.1.2  งาน/กิจกรรม    ตรวจสอบเช็คบ ารุงอุปกรณ์เทคโนโลยี   
แผนงานตามมาตรฐานท่ี 1  2 34 5 
แผนงานหน่วยงาน งานเทคโนโลยีเพื่อการศกึษา    ฝ่าย  บริการ 

รายการ 
งบประมาณ 
ปี 2559 

ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

รายรับ     

1.จากโรงเรียน  5,200 5,400  5,600  5,800  
     

รวม 5,200  5,400  5,600  5,800  
รายจ่าย     

1. ค่าวัสดุ      

- เครื่องมือช่าง 2,000 2,000 2,000 2,000  
- น้ ายาท าความสะอาด 1,200 1,400 1,600 1,800  
- อุปกรณ์ท าความสะอาดเครื่อง 1,500 1,500 1,500 1,500 

2. ค่าใช้สอย     
     

3. ค่าตอบแทน     
     

4. ค่าพาหนะ 500 500 500  500 
     

6. ค่าครุภัณฑ์     
รวม  5,200 5,400  5,600  5,800  

 
 
           ลงชื่อ....................................................                    ลงชื่อ.................................................. 
                  (นางสาวพรพรหม เข้มตระกูล)                                (นางจันทนา หวังสมนึก) 

                    ผู้เสนองาน                                                        ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริการ 
 

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

(เซอร์เรมอนด์ พเิศษศกัดิ)์ 
ผู้อ านวยการ 
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แบบแสดงประมาณคา่ใช้จ่ายงาน/กจิกรรม 
7.6.1.3  งาน/กิจกรรม     ซ่อมแซมอุปกรณส์ื่อเทคโนโลยีให้สามารถใช้งานไดต้ลอดเวลา 
แผนงานตามมาตรฐานท่ี 1  2 34 5 
แผนงานหน่วยงาน งานเทคโนโลยีเพื่อการศกึษา    ฝ่าย  บริการ 

รายการ 
งบประมาณ 
ปี 2559 

ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

รายรับ     

1.จากโรงเรียน 1,322,000 251,100 253,200 273,000 
รวม 1,322,000 251,100 253,200 273,000 

รายจ่าย     
1.ค่าวัสดุ      

- ค่าหมึกพิมพ ์ 29,000 29,200 29,400 29,600 
2. ค่าใช้สอย        

- ค่าซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร ์ 53,000 63,500  64,000  64,500   
- ค่าซ่อมปริ้นเตอร์ 20,000 20,200  20,400  20,600   
- ค่าซ่อมบ ารุงและอุปกรณเ์ครื่องขยาย 20,000 20,200  20,400  20,600   

เสียงและไมโครโฟน      
- ค่าซ่อมบ ารุงโปรเจ็คเตอร์ 20,000 20,200  20,400  20,600   
- ค่าวัสดุกล้องถ่ายรูปและวีดิโอ 15,000 15,100 15,200 15,300 
- ค่าซ่อมบ ารุงระบบNetworkและServer 60,000 60,500 61,000 61,500 
- ค่าจ้างติดตั้งระบบไฟฟ้า 20,000 20,200  20,400  20,600   

3. ค่าตอบแทน         
4. ค่าพาหนะ 2,000 2,000 2,000 2,000 
5. ค่าครุภัณฑ์     

- ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ 50 เครื่อง 800,000    

- ค่าจัดซื้อโปรเจคเตอร์ 20 เครื่อง 250,000    

- ค่าจัดซื้อป้ายไฟว่ิงประชาสัมพนัธ ์ 33,000    

     

รวม 1,322,000 251,100 253,200 273,000 

        ลงชื่อ..........................................................  ลงชือ่.......................................................... 
        (นางสาวพรพรหม เข้มตระกูล)                                                (นางจันทนา หวังสมนึก)  
                    ผู้เสนองาน                                                        ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝา่ยบริการ 

                                 
 

             ผู้อนุมัติ 
ลงชือ่......................................................... 

(เซอร์เรมอนด์ พเิศษศกัดิ)์ 
ผู้อ านวยการ 
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ล าดบัท่ี   2  แผนงานหน่วยงาน งานอาคารสถานท่ี 
แผนงานตามโครงสร้าง  ฝ่ายบริการ 
แผนงานตามมาตรฐาน   แผนงานด้านคุณภาพผู้เรียน  

 แผนงานด้านการจัดการศึกษา  
 แผนงานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
 แผนงานด้านอัตลักษณ์ (จติตาภบิาล)   
 แผนงานด้านมาตรการส่งเสริม 

ผู้รับผิดชอบ            นายอโนดา     คนพดูเพราะ 
ตอบสนอง            พันธกิจท่ี    -     ยุทธศาสตร์ท่ี    5   กลยุทธท่ี์    5.1 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษา EDBA :  มาตรฐานท่ี    10, 11 ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ หลกัท่ี11.1ร่วม   - 
ประเด็นการพิจารณา/เกณฑ์ย่อยที่ หลกั   10.3.4   ขอ้  1.2ร่วม 7.3.2ข้อ 1-2 , 16.2  ข้อ  3, 16.3  
ข้อ 2 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษาโรงเรียน    : มาตรฐานท่ี    -     ตัวบ่งชี้หลักท่ี   -   ร่วม  - เกณฑ์ท่ี  - 

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

วัตถุประสงค์ 1. ข้ันวางแผน  

1.เพื่อให้อาคารสถานที่เปน็ระเบียบ  1. ก าหนดนโยบาย ขอบเขตความ ม.ค.59 
เรียบร้อยเอ้ือ ต่อการใช้งาน(10.3.4)                                               ความรับผิดชอบ  
2.เพื่อให้ภูมิสถาปัตย์ มีความสอดคล้อง 2. น าเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณาอนุมัต ิ พ.ค.59 
กับธรรมชาตเิป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่าง 3. ประชุมคณะกรรมการมอบหมายหน้าที ่ พ.ค.59 
เหมาะสม(10.3.4) รับผิดชอบ  
3.เพื่อให้มีสภาพแวดล้อมสะอาด  2. ขั้นด าเนินการ (ภาระงานประจ า/ภาระ  
สุขลักษณะสวยงาม  (10.3.4) งานร่วม/โครงการ)  
4.เพื่อให้มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคาร 2.1 ภาระงานประจ า  
เรียนมัน่คง สะอาด และปลอดภัย มีส่ิง 1.จัดระบบและดูแลการซ่อมแซมอาคารเรียน   เม.ย.59 
อ านวยความสะดวกพอเพยีง อยู่ในสภาพ อาคารประกอบ  และสถานที่ต่างๆของ  
ใช้การได้ดีสภาพแวดล้อมร่มร่ืน และมี สถานศึกษาเพื่อให้อยู่ในสภาพพร้อมใช ้  
แหล่งเรียนรู้ส าหรับผูเ้รียน (11.1) 2.ดูแลการใช้อุปกรณ์และซ่อมบ ารุงอุปกรณ ์ ตลอดปีการศึกษา 
5.เพื่อให้บุคลากรมีประสบการณ์ตรงใน ต่างๆ  
การซ้อมแผนฉุกเฉิน 3.จัดท าแผนงานการดูแลความมั่นคงความ มิ.ย.59 
เปา้หมายเชิงปริมาณ ปลอดภัยของผู้ใช้ของอาคาร และสถานที ่  
1.อาคาร 2 อาคารเป็นระเบยีบ  ต่างๆ  
เรียบร้อยเอ้ือ ต่อการใช้งาน                                             4.จัดท าแผนการซ้อมแผนฉุกเฉิน มิย.59 
2.ภูมิสถาปัตย์  1 แห่ง มีความสอดคล้อง 2.2  ภาระงานตาม ตบช.  
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 วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย กิจกรรม/ข้ันตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 
(วัน/เดือน/ป)ี 

กับธรรมชาตเิป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่าง 1.อาคารสถานที่เป็นระเบยีบเรยีบร้อยเอ้ือ ต่อ ตลอดปีการศึกษา 
เหมาะสม การใช้งาน(10.3.4)                                                
3.สภาพแวดล้อม  2 อาคาร สะอาด  2.ภูมิสถาปัตย์มีความสอดคล้องกับธรรมชาต ิ ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
สุขลักษณะสวยงาม   เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม  
4.ห้องเรียน ห้องปฏิบตัิการจ านวน 65 ห้อง (10.3.4)  
เรียนมัน่คง สะอาด และปลอดภัย มีส่ิง 3. สภาพแวดล้อมสะอาด ถูกสุขลักษณะ  ตลอดปีการศึกษา 
อ านวยความสะดวกพอเพยีง อยู่ในสภาพ สวยงาม  (10.3.4)                                                       
ใช้การได้ดีสภาพแวดล้อมร่มร่ืน และมี 4.จัดอาคารสถานที่  ห้องเรียนห้องปฏิบัติการ   ตลอดปีการศึกษา 
แหล่งเรียนรู้ส าหรับผูเ้รียน  สะอาดเป็นระเบียบ เรียบร้อย ถูกสุขลักษณะ    
5.บุคลากรจ านวน  1381  มีประสบการณ ์ เอ้ือต่อการใช้งาน(11.1)  
ตรงในการซ้อมแผนฉุกเฉิน   
ตัวชี้วัดความส าเร็จ   
1.  อาคาร ร้อยละ  85   เป็นระเบียบ  2.3  ภาระงานร่วม  
เรียบร้อยเอ้ือ ต่อการใช้งาน                                             1.ครูสร้างสรรค์ห้องเรียน  แหล่งเรียนรู ้ ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
2.ภูมิสถาปัตย์ร้อบละ 85   มีความ คุณภาพ (7.3.2.1)  
สอดคล้องกับธรรมชาตเิป็นมิตรกับ 2.ห้องเรียน / แหล่งรึยนรู้คุณภาพที่เปน็  ปีละ 1 ครั้ง 
สิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม ต้นแบบ(7.3.2.2)  
3.สภาพแวดล้อม  2 อาคาร สะอาด  3.จัดบรรยากาศสถานศึกษาตามตามจิตตา ตลอดปีการศึกษา 
สุขลักษณะสวยงาม   รมณ์พระวรสาร   โดยมีชุมชนเครือข่าย  
4.ห้องเรียน ห้องปฏิบตัิการร้อยละ 85 ที่เกีย่วข้องมีส่วนร่วม(16.2,16.3)  
เรียนมัน่คง สะอาด และปลอดภัย มีส่ิง 2.2 โครงการ  (ใบงานที่  6)  
อ านวยความสะดวกพอเพยีง อยู่ในสภาพ -  
ใช้การได้ดีสภาพแวดล้อมร่มร่ืน และมี 2.3 โครงการตามแผนพัฒนาฯ  
แหล่งเรียนรู้ส าหรับผูเ้รียน  โครงการพัฒนาอาคาร  สถานที่  สิ่งแวดล้อม มิ.ย.59 
5.บุคลากรร้อยละ 85  มีประสบการณ ์ สู่สังคมแห่งการเรียนรู ้  
ตรงในการซ้อมแผนฉุกเฉิน   
เคร่ืองมือการติดตาม/ประเมินผล 3.  ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล  
1.ระบบการดูแลการซ่อมแซมอาคารต่างๆ 1.ตรวจระบบการดูแลการซ่อมแซมอาคาร เดือนละ 1 ครั้ง 
2.แบบสังเกตการใช้อุปกรณ์ต่างๆ 2.แบบสังเกตการใช้อุปกรณ์ต่างๆ ปีละ 1 ครั้ง 
3.แบบส ารวจความมั่นคงของอาคาร 3.แบบส ารวจความมั่นคงของอาคาร ปีละ 1 ครั้ง 
4.แบบสังเกตการจัดสถานที่ความสะอาด 4.แบบสังเกตการจัดสถานที ่ เดือนละ 1 ครั้ง 
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 วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย กิจกรรม/ข้ันตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 
(วัน/เดือน/ป)ี 

ความสวยงามความร่มร่ืน ความสะอาด ความสวยงามความร่มร่ืน  
 4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา  
 1.สรุปการตรวจระบบการดูแลการซ่อมแซม เดือนละ 1 ครั้ง 
 อาคาร  
 2.สรุปแบบสังเกตการใช้อุปกรณต์่างๆ ปีละ 1 ครั้ง 
 3.สรุปแบบส ารวจความมั่นคงของอาคาร ปีละ 1 ครั้ง 
 4.สรุปแบบสังเกตการจัดสถานที ่ เดือนละ 1 ครั้ง 
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แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่ายหน่วยงาน 
6.6.2 แผนงานหน่วยงาน  งานอาคารสถานท่ี  ฝ่ายบริการ 

ล าดบั
ท่ี 

รายการ 
แผนงาน
ตาม

มาตรฐาน 

จ านวนเงิน 
ประเภท

งบประมาณ บาท ส.ต. 

1. จัดระบบและดูแลการซ่อมแซมอาคารเรียน   2 132,000 - ด าเนินการ 
 อาคารประกอบ  และสถานที่ต่างๆของ     
 สถานศึกษาเพื่อให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้     
2. ดูแลการใช้อุปกรณ์และซ่อมบ ารุงอุปกรณต์่างๆ 2 227,000 - ด าเนินการ 
3. จัดท าแผนงานการดูแลความมัน่คงความ 2 156,000 - ด าเนินการ 
 ปลอดภัยของผู้ใช้ของอาคาร และสถานที ่     
 ต่างๆ     
4.  จัดท าแผนการซ้อมแผนฉกุเฉนิ 2 11,100 - ด าเนินการ 
5. จัดอาคารสถานที่  ห้องเรียนห้องปฏิบัตกิาร   2 51,000 - ด าเนินการ 
 สะอาดเป็นระเบียบ เรียบร้อย ถูกสุขลักษณะ       
 เอ้ือต่อการใช้งาน     
6 ภูมิสถาปัตย์มีความสอดคล้องกับธรรมชาต ิ 2 20,200 - ด าเนินการ 
 เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม     
7 โครงการพัฒนาอาคาร  สถานที่  สิ่งแวดล้อม 2    
 สู่สังคมแห่งการเรียนรู ้     
 - ปรับปรุงหลังคาทางเดิน  50,000 - ลงทุน 
 - ท าห้องอาเซีย่น  100,000 - ลงทุน 
 - ติดกล้องวงจรปดิ  150,000 - ลงทุน 

รวมประมาณการค่าใช้จ่าย 
(แปดแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาทถว้น) 

 
897,300 - 

สรุปประเภทงบประมาณ 
 ด าเนินการ 597,300 บาท  งบลงทุน    300,000 บาท  งบพัฒนา..................บาท  
           ลงชื่อ..............................................  ลงชื่อ................................................. 

       ( นายอโนดา     คนพูดเพราะ )                                     ( นางจันทนา    หวังสมนึก) 
                                 ผู้เสนองาน                                                    ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริการ 

         
 

 
 

             ผู้อนุมัติ 
ลงชือ่......................................................... 

(เซอร์เรมอนด์ พเิศษศกัดิ)์ 
ผู้อ านวยการ 
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แบบแสดงประมาณคา่ใช้จ่ายงาน/กจิกรรม 
7.6.2.1งาน/กิจกรรม จัดระบบและดูแลการซ่อมแซมอาคารเรียน  อาคารประกอบ  และสถานท่ี
ต่างๆของสถานศกึษาเพื่อให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้    
แผนงานตามมาตรฐานท่ี 1 234 5 
แผนงานหน่วยงาน       งานอาคารสถานท่ี       ฝ่ายบริการ 

รายการ 
งบประมาณ 
ปี 2559 

ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

รายรับ     
1.จากโรงเรียน 132,000 134,800 137,600 141,600 
2.อ่ืน ๆ     

รวม 132,000 134,800 137,600 141,600 
รายจ่าย     
       1. ค่าวัสดุ      

- ค่ากระดาษท าใบแจ้งซ่อม 200 200 200 200 
       2. ค่าใช้สอย     
            -อุปกรณ์ซ่อมบ ารุงพื้นกระเบี้อง 20,700 21,400 22,100 23,100 
            -อุปกรณ์ซ่อมบ ารุงประตูหน้าต่าง 30,700 31,400 32,100 33,100 
            -อุปกรณ์ซ่อมบ ารุงพื้นสนาม 30,700 31,400 32,100 33,100 
            -อุปกรณ์ซ่อมบ ารุงฝ้าและผนัง 30,700 31,400 32,100 33,100 
            -เครื่องมือซ่อมบ ารุง 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.....................................................  ลงชื่อ....................................................... 

           ( นายอโนดา     คนพูดเพราะ)                              ( นางจันทนา    หวังสมนึก ) 
                                    ผู้เสนองาน                                          ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริการ 
 
                            ผู้อนุมัต ิ

ลงชื่อ......................................................... 
( เซอรเ์รมอนด์    พิเศษศักดิ์ ) 

ผู้อ านวยการ 
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แบบแสดงประมาณคา่ใช้จ่ายงาน/กจิกรรม 
7.6.2.2งาน/กิจกรรม ดูแลการใช้อุปกรณ์และซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ตา่งๆ 
แผนงานตามมาตรฐานท่ี 1 234 5 
แผนงานหน่วยงาน       งานอาคารสถานท่ี       ฝ่ายบริการ 

รายการ 
งบประมาณ 
ปี 2559 

ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

รายรับ     
        1. จากโรงเรียน 221,800 227,600 233,400 234,400 
        2. อ่ืนๆ     

รวม 221,800 227,600 233,400 234,400 
รายจ่าย     
         1. ค่าวัสดุ     
     
          2. ค่าใช้สอย     
               -อุปกรณ์ซ่อมเครื่องปรับอากาศ 153,000 156,000 159,000 160,000 
               -อุปกรณ์ซ่อมเคร่ืองใช้ไฟฟ้า/ไฟฟ้า 21,000 22,000 23,000 23,000 
               -อุปกรณ์ซ่อมประปา 6,700 7,400 8,100 8,100 
               -อุปกรณ์ซ่อมสุขภัณฑ์ 21,000 22,000 23,000 23,000 
               -เครื่องมือช่าง 10,100 10,200 10,300 10,300 

2. ค่าตอบแทน     
                -ค่าเบี้ยเลี้ยง 5,000 5,000 5,000 5,000 
          4. ค่าพาหนะ 5,000 5,000 5,000 5,000 
          5. ค่าครุภัณฑ์     

รวม 221,800 227,600 233,400 234,400 
 

ลงชื่อ..............................................        ลงชื่อ................................................ 
          ( นายอโนดา    คนพูดเพราะ )                                      ( นางจนัทนา    หวังสมนึก ) 

                                 ผู้เสนองาน                                                      ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริการ 
 
                                  ผู้อนุมัติ 

ลงชื่อ................ ......................................... 
                 ( เซอร์เรมอนด์    พิเศษศกัดิ์ ) 

               ผู้อ านวยการ 
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แบบแสดงประมาณคา่ใช้จ่ายงาน/กจิกรรม 
7.6.2.3งาน/กิจกรรมจัดท าแผนงานการดูแลความมั่นคงความปลอดภยัของผู้ใช้ของอาคาร และ
สถานท่ีต่างๆ 
แผนงานตามมาตรฐานท่ี 1 234 5 

แผนงานหน่วยงาน      งานอาคารสถานท่ี       ฝ่ายบริการ 

รายการ 
งบประมาณ 
ปี 2559 

ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

รายรับ     
      1. จากโรงเรียน 306,000 22,400 23,400 23400 
      2. อ่ืนๆ     

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 
         -น้ ายาดับเพลิง 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                                                       ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริการ 
                                  ผู้อนุมัต ิ

ลงชื่อ......................................................... 
                        (เซอร์เรมอนด์    พิเศษศักดิ์ ) 
                                  ผู้อ านวยการ 
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แบบแสดงประมาณคา่ใช้จ่ายงาน/กจิกรรม 
7.6.2.4งาน/กิจกรรม จัดท าแผนการซ้อมแผนฉุกเฉิน 
แผนงานตามมาตรฐานท่ี 1 234 5 
แผนงานหน่วยงาน       งานอาคารสถานท่ี           ฝ่ายบริการ 

รายการ 
งบประมาณ 
ปี 2559 

ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

รายรับ     
     1. จากโรงเรียน 11,100 11,200 11,300 11,300 
     2. อ่ืนๆ     

รวม 11,100 11,200 11,300 11,300 
รายจ่าย     
        1. ค่าวัสดุ     
              -ค่ากระดาษท าเอกสารต่างๆ 1,100 1,200 1,300 1,300 
              -ค่าอุปกรณ์สถานการณ์จ าลอง 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..............................................                  ลงชื่อ................................................ 
            ( นายอโนดา    คนพดูเพราะ )                                                ( นางจันทนา    หวังสมนึก ) 
                      ผู้เสนองาน                                                     ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริการ 
 
                                 ผู้อนุมัติ 

ลงชื่อ......................................................... 
     (เซอร์เรมอนด์    พิเศษศักดิ์ ) 
      ผู้อ านวยการ 
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แบบแสดงประมาณคา่ใช้จ่ายงาน/กจิกรรม 
7.6.2.5 งาน/กิจกรรม จัดอาคารสถานท่ี  ห้องเรียนห้องปฏบิัตกิาร  สะอาดเป็นระเบียบ    
เรียบร้อย ถูกสุขลักษณะ  เอ้ือต่อการใช้งาน 
แผนงานตามมาตรฐานท่ี 1 234 5 
แผนงานหน่วยงาน      งานอาคารสถานท่ี       ฝ่ายบริการ 

รายการ 
งบประมาณ 
ปี 2559 

ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

รายรับ     
     1. จากโรงเรียน 51,000 52,000 53,000 53,000 
     2. อ่ืนๆ     

รวม 51,000 52,000 53,000 53,000 
รายจ่าย     
     1. ค่าวัสดุ     
          -อุปกรณ์ท าความสะอาด 13,300 13,600 13,900 13,900 
          -น้ ายาท าความสะอาด 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......................................................  ลงชื่อ.......................................................... 
                       ( นายอโนดา     คนพูดเพราะ )                            ( นางจนัทนา    หวังสมนึก ) 
                                 ผู้เสนองาน                                                    ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริการ 
 
                                               ผู้อนุมัติ 
                                                   ลงชื่อ......................... ................................ 
                                                                   ( เซอร์เรมอนด์    พิเศษศกัดิ์ ) 
                                                                                 ผู้อ านวยการ 
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แบบแสดงประมาณคา่ใช้จ่ายงาน/กจิกรรม 
7.6.2.6 งาน/กิจกรรม จัดภูมสิถาปตัยม์ีความสอดคล้องกับธรรมชาตเิป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม          
อย่างเหมาะสม 
แผนงานตามมาตรฐานท่ี 1 234 5 
แผนงานหน่วยงาน       งานอาคารสถานท่ี       ฝ่ายบริการ 

รายการ 
งบประมาณ 
ปี 2559 

ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

รายรับ     
     1. จากโรงเรียน 20,200 20,400 20,600 20,600 
     2. อ่ืนๆ     

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......................................................  ลงชื่อ.......................................................... 
                       ( นายอโนดา     คนพูดเพราะ )                              ( นางจนัทนา    หวังสมนึก ) 
                                   ผู้เสนองาน                                          ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริการ 
 
                                               ผู้อนุมัติ 
                                                   ลงชื่อ......................................................... 
                                                                   ( เซอร์เรมอนด์    พิเศษศกัดิ์ ) 
                                                                                ผู้อ านวยการ 
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แผนงานตามโครงสร้าง  งานอาคารสถานท่ี 
แผนงานตามมาตรฐาน  แผนงานด้านคุณภาพผู้เรียน  แผนงานด้านการจัดการศึกษา 

แผนงานด้านสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
แผนงานด้านอัตลักษณ์(จติตาภิบาล) 
แผนงานด้านมาตรการส่งเสริม  

ชื่อโครงการ  พัฒนาอาคารสถานท่ี สิ่งแวดล้อมสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ 
ลักษณะโครงการ  ประจ า ต่อเน่ือง    ใหม่  
หน่วยงาน  ฝ่ายบริการ 
ผู้รับผิดชอบ  นายอโนดา       คนพูดเพราะ 
ตอบสนอง   พันธกิจท่ี    -     ยุทธศาสตร์ท่ี    5    กลยุทธ์ท่ี      5.1 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษา EDBA :  มาตรฐานท่ี 11,13 ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ หลกัท่ี  11.1  ร่วม   
10.3  ประเด็นการพิจารณา/เกณฑ์ย่อยที่ หลกั   -  ร่วม 7.3.2 ข้อ 1-2 , 16.2  ข้อ 3, 10.3.4  ข้อ  
1.2 ,16.3 ข้อ 2 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษาโรงเรียน    : มาตรฐานท่ี    -     ตัวบ่งชี้หลักท่ี  -   ร่วม  - เกณฑ์ท่ี-   
1.หลักการและเหตุผล 

การจัดการเรียนการสอนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน    ได้ตระหนักถึงความส าคัญในการพัฒนา
ผู้เรียนตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 4 มาตรา 22 การจัดการศึกษาต้องยึด
หลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด 
กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ มาตรา
24(5) ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และอ านวยความ
สะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ จากสื่อการสอนและแหล่งวิทยาการประเภทต่างๆ  
เพื่อให้โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา  มีห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ  อาคารเรียนมั่นคง  สะอาดและปลอดภัย มี
สิ่งอ านวยความสะดวกพอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดี  สภาพแวดล้อมร่มรื่นและมีแหล่งเรียนรู้ส าหรับ
ผู้เรียน                                                                                                                                           

ฝ่ายอาคารสถานที่เห็นถึงความส าคัญของบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  จึงเห็น
ควรพัฒนาปรับปรุงแหล่งเรียนรู้และจัดท าห้องสมุดอาเซี่ยนขึ้นภายใต้  โครงการพัฒนาอาคาร  สถานที่  
สิ่งแวดล้อมสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ 
2.วัตถุประสงค์ 

2.1.เพื่อให้มหี้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียน มั่นคง สะอาด และปลอดภัย มีส่ิงอ านวยความ
สะดวกพอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดี    
2.2 เพื่อให้มสีภาพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้ส าหรบัผู้เรียน  
2.3. เพื่อให้มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรยีนรู้
ภายในสถานศึกษา 
2.4 เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผูเ้รียนและบุคลากรของสถานศึกษา รวมทั้ง  ผูท้ี่เกีย่วข้อง 

3. เป้าหมาย 
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 3.1 เชิงปริมาณ 
3.1.1 อาคารเรียน  ห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการจ านวน 65  ห้อง   มั่นคง สะอาด และปลอดภัย มีส่ิง
อ านวยความสะดวกพอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดี    
3.1.2  สภาพแวดล้อม  1   แห่งร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้แหง่ ส าหรับผู้เรียน  
3.1.3 มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา   3  จุดและใช้ประโยชนจ์ากแหลง่เรียนรู้
ภายในสถานศึกษา 
3.1.4 ผู้เรียนจ านวน  1288   คน   บุคลากรของสถานศึกษา รวมทั้ง  ผู้ที่เกีย่วข้อง จ านวน 200 คน มี
การพัฒนาการการเรียนรู ้  

 3.2 เชิงคุณภาพ 
3.2.1 อาคารเรียน  ห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ   ทุกห้อง   มั่นคง สะอาด และปลอดภัย มีส่ิงอ านวยความ
สะดวกพอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดี ถูกต้องตามสุขอนามัย   
3.2.2  สภาพแวดล้อมร่มรื่นสวยงาม    และมีแหล่งเรียนรู้คณุภาพ   ส าหรับผู้เรียน    
3.2.3 มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา   3  จุดมีคุณภาพ   และผู้เรียนไดใ้ช้
ประโยชนจ์ริง   จากแหล่งเรยีนรู้ภายในสถานศึกษา 
3.2.4 บุคลากรของสถานศึกษา    มีการพัฒนาการการเรียนรู้อย่างยั่งยนืมีคุณภาพ  

 3.3 ตัวชี้วดัความส าเร็จ 
3.3.1 อาคารเรียน  ห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ     ร้อยละ   85 มั่นคง สะอาด และปลอดภัย มีส่ิงอ านวย
ความสะดวกพอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดี ถูกต้องตามสุขอนามัย   
3.3.2  สภาพแวดล้อมร้อยละ  85  ร่มรื่นสวยงาม    และมีแหล่งเรียนรู้คุณภาพ   ส าหรับผูเ้รียน   
3.3.3 ร้อยละ  85  ของพื้นที่  มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศกึษา มีคุณภาพ   และ
ผู้เรียนไดใ้ช้ประโยชนจ์ริง   จากแหล่งเรยีนรู้ภายในสถานศกึษา 
3.3.4   บุคลากรของสถานศึกษา ร้อยละ   85 มีการพัฒนาการการเรียนรู้อย่างยั่งยนืมีคุณภาพ  

4. ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 
กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ   
1.1 ก าหนดขั้นตอนการพัฒนาพื้นที่จัดท าแหล่งเรียนรู ้ มี.ค. 59 นางจันทนา หวังสมนึก 

1.2 น าเสนอผู้บริหารเพื่อพจิารณาอนุมัต ิ มี.ค. 59 นางจันทนา หวังสมนึก 

1.3 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน มี.ค. 59 นางจันทนา หวังสมนึก 

1.4 ประชุมคณะกรรมการมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ มี.ค. 59 นางจันทนา หวังสมนึก 

   
2. ขั้นด าเนินการ/กิจกรรมที่จดั   
2.1 ปรับปรุงพื้นที่สวนต่างๆรอบบริเวณโรงเรียน  นายอโนดาคนพูดเพราะ 

- จัดท าป้ายชื่อต้นไมทุ้กชนิดเป็นป้ายพิวเจอร์บอร์ด   
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พิมพ์สี   
- เพิ่มต้นไม้พร้อมทัง้ใส่ปุย๋เติมดิน   

2.2 ปรับปรุงสวนอาเซี่ยน ซ่อมแซมรูปปั้นสัตว์  นางสาวนารี นักปี ่
2.3 ปรับปรุงสวนนักวิทยาศาสตร์ ใหดู้มีชีวิต สดชื่นสวยงาม  นายปัญญา ปราบเสียง 

- จัดตั้งคอมพิวเตอร์บอกเล่าประวัติแต่ละท่าน   
2.4 ปรับปรุงห้องสมุดเล็กเปน็ห้องสมุดอาเซี่ยน  นางสาวกิตติยา 

- เสริมชั้นวางหน้งสือเกี่ยวกับ 10 ประเทศในอาเซี่ยน   
- ติดตั้งเคาเตอร์วางคอมศึกษาเฉพาะเรื่องอาเซี่ยน   
- ตกแต่งห้องด้วยภาพและตุ๊กตาประจ าชาต ิ   
- ปรับปรุงเบาะรองนั่งเก่าให้สวยงาม   

3. ขั้นติดตามและประเมนิผล   
3.1 แบบตรวจสอบข้อมูล  นางจันทนา หวังสมนึก 

3.2 แบบสอบถาม  นางจันทนา หวังสมนึก 

3.3 แบบประเมินความพึงพอใจ  นางจันทนา หวังสมนึก 

   
 
5. สถานท่ีด าเนินงาน     
      โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา    
6. ระยะเวลาในการด าเนินงาน 
     1  เมษายน – 31 พฤษภาคม  2559 

รายการ 
งบประมาณ 

2559 
ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

รายรับ     
- จากโรงเรยีน 150,000 151,000 152,000 153,000 
- อ่ืน ๆ     

รวม 150,000 151,000 152,000 153,000 
รายจ่าย     
- ค่าวสัด ุ     
1.ท าป้ายชื่อต้นไม ้ 5,000 5,000 5,000 5,000 
2.ซื้อต้นไม้ – ดิน – ปุ๋ย 10,000 10,100 10,200 10,300 
3. บอร์ดความรู้ 8 กลุ่มสาระและอุปกรณ์ตบแต่งสวน 25,000 25,200 25,400 25,600 
4.เคาเตอร์และชัน้วางหนังสือ 26,000 26,200 26,400 26,600 
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7. งบประมาณ 
8. เคร่ืองมือการติดตามและประเมินผล 
 8.1 แบบตรวจสอบข้อมูล 
 8.2 แบบสอบถาม  
 8.3 แบบประเมินความพึงพอใจ 
9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

9.1 ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง  รู้จกัแสวงหาความรู้จากแหล่งที่พบเหน็ 
9.2 ผู้ปกครองได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลต่างๆ  จากแหล่งเรียนรู้ในบรเิวณโรงเรียน 
 

10. ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข 
.......................................................................................................................................................... 

ผู้เสนอโครงการ   
      

…………………………………… 
( นายอโนดา    คนพูดเพราะ ) 

ผู้พิจารณาโครงการ 
  

…………………………………… 
    ( นางจันทนา    หวังสมนึก) 

 
 
 
 

5.ตบแต่งห้องและอุปกรณ ์ 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.จัดท าสถานที่วางคอมพิวเตอร ์ 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 
ช่างท าโปรแกรม  2 เรี่องนกัวิทยาศาสตร์,อาเซียน 5,000 5,000 5,000 5,000 
- ค่าพาหนะ 2,000 2,000 2,000 2,000 
- ค่าครุภัณฑ์     
คอมพิวเตอร์บอกเล่าประวัตินักวทิยาศาสตร์ 2 เครื่อง 5,000 5,000 5,000 5,000 
ปรับปรุงคอมพิวเตอร์เก่า     

รวม 150,000 151,000 152,000 153,000 

ผู้อนุมัติโครงการ 

……………………………………  
( เซอรเ์รมอนด์    พิเศษศักดิ)์ 
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ล าดบัท่ี   3   แผนงานหน่วยงาน งานพัสดุครุภัณฑ์ 
แผนงานตามโครงสร้าง  ฝ่ายบริการ 
แผนงานตามมาตรฐาน   แผนงานด้านคุณภาพผู้เรียน  

 แผนงานด้านการจัดการศึกษา  
 แผนงานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
 แผนงานด้านอัตลักษณ์ (จติตาภบิาล)   
 แผนงานด้านมาตรการส่งเสริม 

ผู้รับผิดชอบ            นางประทุมทิพย์    ศรีเผด็จ 
ตอบสนอง             พันธกิจท่ี    2     ยุทธศาสตร์ท่ี        กลยุทธ์ท่ี 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษา EDBA :  มาตรฐานท่ี    12    ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ หลกัท่ี   -  ร่วม   - 
ประเด็นการพิจารณา/เกณฑ์ย่อยที่ หลกั -  ข้อ  -  ร่วม 12.3 ข้อ - 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษาโรงเรียน    : มาตรฐานท่ี    -     ตัวบ่งชี้หลักท่ี   -   ร่วม  - เกณฑ์ท่ี  - 

 วัตถุประสงค์ / เปา้หมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ป)ี 
วัตถุประสงค์ 1. ขั้นวางแผน  

1.เพื่อให้ทะเบียนพัสดุ ครุภัณฑ์ถูกต้อง 1.ประชุมคณะกรรมการ เม.ย.59 
เป็นระบบ 2.ศึกษาข้อมูลจากทะเบียนพัสดุครุภัณฑ ์  
2.เพื่อให้ พัสดุ ครุภัณฑ์ของสถานศกึษา ของปีการศึกษา 2558  
อยู่ในสภาพใช้งานได้เสมอและเพียงพอ 3.ศึกษาข้อมูลพัสดุครุภัณฑท์ี่ต้องการใช ้  
3.เพื่อให้ มีเอกสารการเบิกจ่ายพัสดุ ในการเรียนการสอน  
ครุภัณฑ์ถูกต้อง  เน้นความประหยัดเป็น 4.ตรวจสอบจ านวนพัสดุครุภัณฑท์ี่ม ี  
ส าคัญ 5.น าเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ พ.ค. 59 
4.เพื่อให้มีเอกสารการตรวจสอบและ   
จ าหน่าย พัสดุ ครุภัณฑถ์ูกต้อง   
5.สถานศึกษามีการประกันคณุภาพ   
ภายในของสถานศกึษาตามที่ก าหนดใน   
กฎกระทรวง   
   
เปา้หมายเชิงปริมาณ 2. ขั้นด าเนินการ (ภาระงานประจ า  
1. ผู้เรียนจ านวน    1,070     คน /ภาระงานร่วม/โครงการ)  
2. บุคลากรครู  จ านวน   67   คน 2.1 ภาระงานประจ า  
3. พนักงาน-พี่เลี้ยงจ านวน   34    คน 1.จัดท าทะเบียนควบคุมพัสดุครุภัณฑ์ของ มี.ค. 59 
 สถานศึกษาใหเ้ป็นหมวดหมู่อย่างเปน็ระบบ   
 และง่ายต่อการตรวจสอบ  
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 วัตถุประสงค์ / เปา้หมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ป)ี 
เปา้หมายเชิงคุณภาพ 2.จัดท ารายงานเสนอการจัดซื้อ   จัดจ้าง    พ.ค. 59  
1.ทะเบียนพัสดุ ครุภัณฑ์ถูกต้อง พัสดุครุภัณฑ์และการขนย้าย  จดัวาง  จัดตั้ง  
เป็นระบบ พัสดุครุภัณฑใ์ห้เหมาะสมกบัการใช้งาน     
2.พัสดุ ครุภัณฑ์ของสถานศึกษาอยู่ใน 3.ให้บริการเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์ให้กับฝ่าย ภาคเรียนละ1ครั้ง  
สภาพใช้งานไดเ้สมอและเพียงพอ หรือหมวดต่างๆ และควบคุมการใชง้านให ้  
3.มีเอกสารการเบิกจ่ายพัสดุ ครุภัณฑ์  ถูกต้องโดยเน้นความประหยัดเป็นส าคญั  
ถูกต้อง  เนน้ความประหยัดเป็นส าคญั 4.ส ารวจพัสดุครุภัณฑ์ที่คงเหลือในแต่ละปี    ภาคเรียนละ1ครั้ง 
4.มีเอกสารการตรวจสอบและ เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและ  
จ าหน่าย พัสดุ ครุภัณฑถ์ูกต้อง จ าหน่ายพัสดุครุภัณฑจ์ากบัญชีทะเบียน  
5.มีการประกันคุณภาพภายในของ 2.2  ภาระงานตาม ตบช(ใบงานที2่)  
ของสถานศึกษาตามที่ก าหนดใน 1.จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ (เกีย่วกับพัสด ุ  
กฎกระทรวงเกี่ยวกับพัสดุครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์)  ในสถานศึกษาโดยการก าหนด  
 ผู้รับผิดชอบและจดัท าระบบสารสนเทศให ้  
ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป็นหมวดหมูถู่กต้อง ครอบคลุม  ทนัสมัย    
1.ทะเบียนพัสดุ ครุภัณฑ์ถูกต้อง และพร้อมใช้  (12.3.1)  
เป็นระบบร้อยละ 90 2.3 ภาระงานร่วม (ใบงานที5่)  
2.พัสดุ ครุภัณฑ์ของสถานศึกษาร้อยละ  -  
90อยู่ในสภาพใช้งานไดเ้สมอและเพยีงพอ 2.4  โครงการ (ใบงานที6่)  
3.ร้อยละ 90 ของเอกสารการเบิกจ่ายพัสดุ   -  
ครุภัณฑ์ถูกต้อง  เนน้ความประหยัดเป็น          
ส าคัญ  3.  ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล  
4.เอกสารการตรวจสอบและจ าหน่าย  1.ตรวจสอบทะเบียนพัสดุครุภัณฑ์ ภาคเรียนละ1คร้ัง 

 พัสดุ ครุภัณฑ์ร้อยละ 90 ถูกต้องเป็นจริง  2.แบบประเมินความพึงพอใจ ปีละ 1 ครั้ง 
5.มีการประกันคุณภาพภายในของ    
สถานศึกษาตามที่ก าหนดใน   
กฎกระทรวงเกี่ยวกับพัสดุครุภัณฑ ์ 4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา  

ร้อยละ  90 1.สรุปข้อมูลจากแบบตรวจสอบทะเบียน ภาคเรียนละ1คร้ัง 

 พัสดุครุภัณฑ ์  
เคร่ืองมือการติดตาม/ประเมินผล 2.สรุปแบบประเมินความพึงพอใจ ปีการศึกษาละ 1ครั้ง 
1.แบบตรวจสอบทะเบียนพัสดุครุภัณฑ ์   
2.แบบประเมินความพึงพอใจ   
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แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่ายหน่วยงาน 

6.6.3 แผนงานหน่วยงาน  งานพัสดุครุภัณฑ์    ฝ่ายบริการ 

ล าดบั
ท่ี 

รายการ 
แผนงาน
ตาม

มาตรฐาน  

จ านวนเงิน 
ประเภท

งบประมาณ บาท ส.ต. 

1. จัดท าทะเบยีนพัสดคุรุภัณฑ ์ 2 2,100 - ด าเนินการ 

2.  ซ่อมและจัดซื้อพัสดุครุภัณฑ์ ให้บรกิารเบกิจ่าย 2 130,000 - ลงทนุ 

 พัสดุครุภัณฑ ์     

3. ตรวจสอบและบ ารุงรักษาพัสดุครุภัณฑ ์ 2 5,100  - ด าเนินการ  
       
      

รวมประมาณการค่าใช้จา่ย 
(หน่ึงแสนเกา้หมื่นเจด็พันสองร้อยบาทถ้วน) 

 
197,200 - 

 
สรุปประเภทงบประมาณ 

  ด าเนนิการ 137,200 บาท  งบลงทุน 60,000 บาท  งบพัฒนา..................บาท  
 
 

         ลงชื่อ.........................................................  ลงชื่อ.......................................................... 
            (นางประทุมทิพย์  ศรีเผดจ็)                                 (นางจันทนา  หวังสมนึก) 

                                 ผู้เสนองาน                                                       ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริการ  
 
                                         ผู้อนุมัติ 

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

ผู้อ านวยการ 
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แบบแสดงประมาณคา่ใช้จ่ายงาน/กจิกรรม 
7.6.3.1  งาน/กิจกรรม    จัดท าทะเบยีนพัสดุครุภัณฑ์ 
แผนงานตามมาตรฐานท่ี 1  2 34 5 
แผนงานหน่วยงาน งานพัสดุครุภัณฑ์      ฝ่าย  บริการ 

รายการ 
งบประมาณ 
ปี 2559 

ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

รายรับ     
1.จากโรงเรียน 2,100 2,200 2,300 2,400 

2.อื่น ๆ     

รวม 2,100 2,200 2,300 2,400 
รายจ่าย     

1.ค่าวัสดุ      

- ค่าเอกสารส ารวจ 500 500 500 500 

- ค่าสติ๊กเกอร์เพื่อลงทะเบียน 1,600 1,700 1,800 1,900 

2.ค่าใช้สอย     
     

3.ค่าตอบแทน     
     

4.ค่าพาหนะ     
     

5.ค่าครุภัณฑ์     
     

รวม 2,100 2,200 2,300 2,400 
 
           ลงชื่อ......................................................  ลงชื่อ.......................................................... 

          (นางประทุมทิพย์  ศรเีผด็จ)                                             (นางจันทนา  หวังสมนึก) 
                      ผู้เสนองาน                                               ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริการ 

 
                                         ผู้อนุมัติ 

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

ผู้อ านวยการ 
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แบบแสดงประมาณคา่ใช้จ่ายงาน/กจิกรรม 
 7.6.3.2  งาน/กิจกรรม   ซ่อมและจดัซ้ือพัสดุครุภัณฑ์ ให้บริการเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์ 
แผนงานตามมาตรฐานท่ี 1  2 34 5 
แผนงานหน่วยงาน  งานพัสดุครุภณัฑ์    ฝ่าย  บริการ 

รายการ 
งบประมาณ 
ปี 2559 

ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

รายรับ     
1.จากโรงเรียน 190,000  195,000 200,000 205,000 

     

รวม 190,000  195,000 200,000 205,000 
รายจ่าย     

1.ค่าวัสดุ      

ค่าอุปกรณ์ของใช้ในห้องเรยีน  169,000 174,000 179,000 184,000 

ไวท์บอร์ด หมึกเติม  แปรงลบกระดาน     

ไม้กวาด ไมถู้พื้น ผ้าถพูื้น ถังน้ า      
ถังขยะ  ยาฆ่าเชื้อโรค  ถุงขยะ       

       ยาฉีดยุง  สบู่เหลวล้างมือ     
     

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

           5.ค่าครุภัณฑ์     

- ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์ต่างๆ 20,000 20,000 20,000 20,000 
     

รวม 190,000  195,000 200,000 205,000 
 
           ลงชื่อ......................................................     ลงชื่อ................................ .................... 

             (นางประทุมทิพย์   ศรีเผดจ็)                                    (นางจันทนา  หวังสมนกึ) 
                                ผู้เสนองาน                                                    ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริการ 

 
                                         ผู้อนุมัติ 

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

ผู้อ านวยการ 
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แบบแสดงประมาณคา่ใช้จ่ายงาน/กจิกรรม 
7.6.3.3  งาน/กิจกรรม     ตรวจสอบและบ ารุงรักษาพัสดุครุภัณฑ์ 
แผนงานตามมาตรฐานท่ี 1  2 34 5 
แผนงานหน่วยงาน  งานพัสดุครุภณัฑ์    ฝ่าย  บริการ 

รายการ 
งบประมาณ 
ปี 2559 

ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

รายรับ     
1.จากโรงเรียน  5,100 5,200  5,300 5,400 

     

รวม  5,100 5,200  5,300 5,400 
รายจ่าย     

    1.ค่าวัสดุ      

- ค่าเอกสารส ารวจ   500 500   500  500    
     

     

2.ค่าใช้สอย     
-  ค่าอุปกรณ์บ ารุงรักษา 3,600  3,700   3,800   3,900    
3.ค่าตอบแทน     

     
4.ค่าพาหนะ 1,000 1,000 1,000 1,000 
5.ค่าครุภัณฑ์     

     

รวม  5,100 5,200  5,300 5,400 
 
  
        ลงชื่อ........................................................  ลงชื่อ.......................................................... 

        (นางประทุมทิพย์   ศรีเผด็จ)                                              (นางจันทนา  หวังสมนึก) 
                        ผู้เสนองาน                                               ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริการ 

 
                                         ผู้อนุมัติ 

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

   ผู้อ านวยการ 
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ล าดบัท่ี  4   แผนงานหน่วยงาน งานสิ่งแวดล้อม 
แผนงานตามโครงสร้าง  ฝ่ายบริการ 
แผนงานตามมาตรฐาน   แผนงานด้านคุณภาพผู้เรียน  

 แผนงานด้านการจัดการศึกษา  
 แผนงานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
 แผนงานด้านอัตลักษณ์ (จติตาภบิาล)   
 แผนงานด้านมาตรการส่งเสริม 

ผู้รับผิดชอบ            นางสาวทรงศรี  สีฟา้ 
ตอบสนอง            พันธกิจท่ี         ยุทธศาสตร์ท่ี   5      กลยุทธ์ท่ี  5.1 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษา EDBA :  มาตรฐานท่ี    2 , 13  ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ หลักท่ี 2.4, 13.1   
ร่วม 11.1 
ประเด็นการพิจารณา/เกณฑ์ย่อยที่ หลกั 2.4 ข้อ 1,2 , 13.1 ข้อ 1  ร่วม  11.1 ข้อ 3 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษาโรงเรียน    : มาตรฐานท่ี    -     ตัวบ่งชี้หลักท่ี   -   ร่วม  - เกณฑ์ท่ี  - 

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

วัตถุประสงค์ 1. ขั้นวางแผน  
1. เพื่อให้บุคลากรตระหนกั รู้คุณค่า  1 แต่งตั้งคณะกรรมด าเนนิการ เม.ย.59 
ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 2 ประชุมชี้แจง  
(2.4) 3 น าเสนอผู้บริหารเพื่อขออนุมัติ  
2.เพื่อให้มีแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศกึษา   
และสามารถใช้ประโยชนจ์ากแหล่งเรยีนรู ้   
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผูเ้รียนและ    
บุคลากรของสถานศกึษารวมทั้ง   
ผู้ที่เกีย่วข้อง(13.1)   
   
เปา้หมายเชิงปริมาณ 2. ขั้นด าเนินการ (ภาระงานประจ า/ภาระ  
1. ผู้เรียนจ านวน    1,288    คน งานร่วม/โครงการ)  
2. บุคลากรครู  จ านวน   67    คน 2.1 ภาระงานประจ า ตลอดปี 
3. พนักงาน-พี่เลี้ยงจ านวน   34     คน 1.บ ารุงรักษาพันธุ์ไม้รอบบริเวณโรงเรียน  
4. ผู้ปกครองและชุมชนจ านวน 100 คน 2.ดูแลรับผิดชอบเรื่องความสะอาดและความ   
 เป็นระเบียบเรียบร้อยในบริเวณโรงเรียน  

 รวมถึงการก าจัดขยะมูลฝอย  
  3.จัดระบบการอนุรักษ์พลังงานภายใน  
 สถานศึกษา     
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 วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย กิจกรรม/ข้ันตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 
(วัน/เดือน/ป)ี 

  4.ดูแลรับผิดชอบตกแต่งสนามและบริเวณ  

เปา้หมายเชิงคุณภาพ ที่ว่างใหเ้รียบร้อยสวยงาม  พร้อมที่จะใชเ้ป็น  

1. บุคลากรตระหนัก รู้คณุค่า ร่วมอนุรักษ ์ แหล่งเรียนรู้ได้อยู่เสมอ  

และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 5. สร้างความตระหนักให้ความรู้เรื่อง ก.ค.59  
2.มีแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม  
และสามารถใช้ประโยชนจ์ากแหล่งเรยีนรู ้ 6. รณรงค์ทิ้งขยะให้ถกูถัง มิ.ย.59 
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผูเ้รียนและ 7. ส่งเสริมการ Reuse & Recycle พ.ย.59 
บุคลากรของสถานศกึษารวมทั้งผูท้ี ่ 2.2  ภาระงานตาม ตบช(ใบงานที2่)  

เกี่ยวข้อง   1.สร้างความตระหนักบุคลากรให้    รู้คุณค่า      

 ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม (2.4 )  

  2.มีการสร้างและพัฒนาแหลง่เรียนรู้ภายใน  

 สถานศึกษาและใชป้ระโยชน์จากแหล่งเรียนรู ้  

 ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเพื่อ  

 พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรของ  

ตัวชี้วัดความส าเร็จ สถานศึกษารวมทั้งผู้ทีเ่กี่ยวข้อง (13.1)  

 1. บุคลากรร้อยละ 90  ตระหนัก รู้คุณค่า  2.3 ภาระงานร่วม (ใบงานที5่)  

 ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม  -  

 2.แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาร้อยละ  2.4  โครงการ (ใบงานที6่)  

90  -  

   3.  ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล  
เคร่ืองมือการติดตาม/ประเมินผล 1.แบบสอบถามเรื่องการอนุรักษ ์ ส.ค.59 
1. สรุปแบบประเมินโครงการ 2.ประเมินการใช้ประโยชนจ์ากแหลง่เรียนรู ้  ภาคละ1ครั้ง 
2.สรุปแบบประเมนิการใช้ประโยชนจ์าก 3.แบบทดสอบความรู้จากแหล่งเรยีนรู ้ ปีละ 1 ครั้ง 
แหล่งเรียนรู ้   

3.สรุปแบบทดสอบความรู้จากแหล่ง  4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา  

เรียนรู ้ 1. สรุปแบบสอบถาม ก.ย.59  
 2.สรุปแบบประเมนิการใช้ประโยชนจ์ากแหล่ง  
 เรียนรู ้ ภาคเรียนละ1ครั้ง 
 3.สรุปแบบทดสอบความรู้จากจากแหล่ง  ปีการศึกษาละ 1ครั้ง 
 เรียนรู ้  
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แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่ายหน่วยงาน 
6.6.4 แผนงานหน่วยงาน  งานสิ่งแวดล้อม    ฝ่ายบริการ 

ล าดบั
ท่ี 

รายการ 
แผนงาน
ตาม

มาตรฐาน  

จ านวนเงิน 
ประเภท

งบประมาณ บาท 
ส.ต
. 

1. จัดให้มีแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา 3 20,500 - ด าเนินการ 

 และสามารถใช้ประโยชนจ์ากแหล่งเรยีนรู้เพื่อ       

 พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรของ     

 สถานศึกษารวมทั้ง  ผู้ที่เกี่ยวข้อง     
2. สร้างความตระหนักให้ความรู้เรื่อง 1 4,100   - ด าเนินการ 
 การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม     

3. กิจกรรม Reuse & Recycle  1 6,100 - พัฒนา 
4. กิจกรรมรณรงค์ทิ้งขยะให้ถูกถัง 1 1,100 - ด าเนินการ  

      
      

รวมประมาณการค่าใช้จา่ย 
(สามหมื่นหน่ึงพันแปดร้อยบาทถ้วน) 

 
 31,800 - 

 
สรุปประเภทงบประมาณ 

  ด าเนนิการ 25,700 บาท  งบลงทุน …………บาท   งบพัฒนา 6,100 บาท  
 

                           

         ลงชื่อ.........................................................  ลงชื่อ.......................................................... 
           (นางสาวทรงศรี  สีฟ้า)                                             (นางจันทนา  หวังสมนึก) 

                                ผู้เสนองาน                                                       ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริการ  
                                         
                                        ผู้อนุมัติ 

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

ผู้อ านวยการ 
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แบบแสดงประมาณคา่ใช้จ่ายงาน/กจิกรรม 
7.6.4.1  งาน/กิจกรรม จัดให้มีแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและสามารถใช้ประโยชน์จากแหล่ง
เรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษารวมท้ังผู้ท่ีเกี่ยวข้อง  
แผนงานตามมาตรฐานท่ี 1 2 3 4 5 
แผนงานหน่วยงาน งานสิ่งแวดล้อม     ฝ่าย  บริการ 

รายการ 
งบประมาณ 
ปี 2559 

ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

รายรับ     

1.จากโรงเรียน 20,500 21,000 21,500 22,000 
2.อ่ืน ๆ     

รวม 20,500 21,000 21,500 22,000 
รายจ่าย     

1.ค่าวัสดุ      
- อุปกรณ์ตกแตง่ตุ๊กตา กระถาง น้ าพ ุ 7,500  8,000  8,500  9,000  
- ไม้ดอก / ไม้ประดับ   5,000 5,000 5,000 5,000 
- แผ่นป้ายความรู้ 6,000 6,000 6,000 6,000 
- เอกสารประเมนิการใช้แหล่งเรียนรู ้ 500 500 500 500 
- เอกสารทดสอบความรู้ 500 500 500 500 
2.ค่าใช้สอย     
3.ค่าตอบแทน     
4.ค่าพาหนะ 1,000 1,000 1,000 1,000 
5.ค่าครุภัณฑ์     

     

รวม 20,500 21,000 21,500 22,000 
 
           ลงชื่อ......................................................  ลงชื่อ.......................................................... 

             (นางสาวทรงศรี  สีฟ้า)                                              (นางจันทนา  หวังสมนึก) 
                           ผู้เสนองาน                                                 ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริการ 

 
                                         ผู้อนุมัติ 

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

ผู้อ านวยการ 
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แบบแสดงประมาณคา่ใช้จ่ายงาน/กจิกรรม 
7.6.4.2  งาน/กิจกรรม  สร้างความตระหนักให้ความรู้เร่ืองการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
ผนงานตามมาตรฐานท่ี 1 2  3 4 5 
แผนงานหน่วยงาน   งานสิ่งแวดล้อม    ฝ่าย  บริการ 

รายการ 
งบประมาณ 
ปี 2559 

ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

รายรับ     
      1.จากโรงเรียน 4,100 4,200 4,300 4,400  

2.อ่ืนๆ     
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         
- เอกสารประเมนิความรู้ 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      ค ามี)                                             (นางจันทนา  หวังสมนึก) 
                    ผู้เสนองาน                                                        ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริการ 

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

(เซอร์เรมอนด์ พเิศษศกัดิ)์ 
ผู้อ านวยการ 
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แบบแสดงประมาณคา่ใช้จ่ายงาน/กจิกรรม 
7.6.4.3  งาน/กิจกรรม     ส่งเสริม Reuse & Recycle 
แผนงานตามมาตรฐานท่ี 1 2  3 4  5 
แผนงานหน่วยงาน  งานสิ่งแวดล้อม    ฝ่าย  บริการ 

รายการ 
งบประมาณ 
ปี 2559 

ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

รายรับ     
1.จากผู้เรียน 6,100 6,200 6,300 6,400  

     
รวม   6,100 6,200 6,300 6,400  

รายจ่าย     
1.ค่าวัสดุ      

          -อุปกรณ์ส าหรับประดิษฐ์ 3,600 3,700 3,800 3,900 
          -สี / กระดาษสี / กาว / กรรไกร /ปืนกาว      
          /กระดาษแข็งเทาขาว / ลวดเย็บกระดาษ     
          -อุปกรณ์ตกแต่งต่างๆ     
      2.ค่าใช้สอย           
          -ของรางวัล 2,000 2,000 2,000 2,000 
     3.ค่าตอบแทน     
     4.ค่าพาหนะ 500 500 500 500 
     5.ค่าครุภัณฑ์     

     

รวม   6,100 6,200 6,300 6,400  
 
         ลงชื่อ........................................................               ลงชื่อ.......................................................... 

             (นางจันทนา  หวังสมนกึ)                                  (นางจันทนา  หวังสมนกึ) 
                                 ผู้เสนองาน                                                       ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริการ 

 
                                         ผู้อนุมัต ิ

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

ผู้อ านวยการ 
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แบบแสดงประมาณคา่ใช้จ่ายงาน/กจิกรรม 
7.6.4.4  งาน/กิจกรรม       รณรงค์ท้ิงขยะให้ถูกถัง  
แผนงานตามมาตรฐานท่ี 1 2  3 4  5 
แผนงานหน่วยงาน  งานสิ่งแวดล้อม       ฝ่าย  บริการ 

รายการ 
งบประมาณ 
ปี 2559 

ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

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

     
รวม 1,100 1,200 1,300 1,400   

รายจ่าย     
     1.ค่าวัสดุ      

- เอกสารประชาสัมพันธ์ 900 1,000 1,100 1,200  
- เอกสารประเมินพฤติกรรม 200 200 200 200 
2.ค่าใช้สอย     
3.ค่าตอบแทน     
4,ค่าพาหนะ     
5.ค่าครุภัณฑ์     

     

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

           (นางสาวทรงศรี  สีฟ้า)                                              (นางจันทนา  หวังสมนึก) 
                                ผู้เสนองาน                                                       ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริการ 

 
                                         ผู้อนุมัต ิ

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

     ผู้อ านวยการ 
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ล าดบัท่ี   5   แผนงานหน่วยงาน   งานอนามัยและโภชนาการ 
แผนงานตามโครงสร้าง  ฝ่ายบริการ 
แผนงานตามมาตรฐาน   แผนงานด้านคุณภาพผู้เรียน  

 แผนงานด้านการจัดการศึกษา  
 แผนงานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
 แผนงานด้านอัตลักษณ์ (จติตาภบิาล)   
 แผนงานด้านมาตรการส่งเสริม 

ผู้รับผิดชอบ            นางธนพรรณ     มงคลสกลุฤทธิ์ 
ตอบสนอง            พันธกิจท่ี   -        ยุทธศาสตร์ท่ี  -    กลยุทธท่ี์   - 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษา EDBA :  มาตรฐานท่ี 11ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ หลกัท่ี11.2   ร่วม - 
ประเด็นการพิจารณา/เกณฑ์ย่อยที่ หลกั    -   ร่วม   10.3.4     ข้อ    2.2.3,  11.1.1   
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษาโรงเรียน    : มาตรฐานท่ี  -   ตัวบ่งชี้หลักท่ี   -  ร่วม   -เกณฑ์ท่ี    - 

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

วัตถุประสงค์ 1. ขั้นวางแผน  
1.เพื่อให้มีบริการเกีย่วกับห้องน้ า ห้องสุขา  1.เสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิ ม.ค.59 
ที่สะอาดและถูกสุขลักษณะ 2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนนิงาน เม.ย.59 
2.เพื่อให้บริการด้านโภชนาการที่สะอาด  3. ประชุมชี้แจงคณะกรรมการ พ.ค.59 
ปลอดภัยและถูกหลกัอนามัย ด าเนินงานที่ รับผดิชอบกจิกรรมใน  
3. เพื่อให้มีสถานที่นั่งที่จ าหน่ายและตูน้้ า โครงการ     
ดื่มไว้บริการแก่ผู้เรียนอย่างพอเพยีงและ 2. ขั้นด าเนินการ (ภาระงานประจ า/ภาระ  
ทั่วถึง งานร่วม/โครงการ)  
4. เพื่อให้มีโครงการ/กจิกรรมที่สง่เสริม 2.1 ภาระงานประจ า  
สุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของ 1.จัดบริการเกี่ยวกับห้องน้ า ห้องสุขาที่สะอาด พ.ค.59 
ผู้เรียน (11.2) และถูกสุขลักษณะ  
เปา้หมายเชิงปริมาณ 2.ให้บริการด้านโภชนาการที่สะอาด  พ.ค.59 
1. ห้องน้ า ห้องสุขา   ร้อยละ  90  สะอาด ปลอดภัยและถูกหลกัอนามัย  
และถูกสุขลักษณะ 3. ให้บริการสถานที่นั่งที่จ าหน่ายและตูน้้ า พ.ค.59 
2.ร้อยละ  90  ของอาหารที่ให้บริการ  ดื่มไว้บริการแก่ผู้เรียนอย่างพอเพยีงและ  
สะอาด ปลอดภัยและถูกหลักอนามัย ทั่วถึง  
3. ร้อยละ 90 ของสถานที่นั่ง  ทีจ่ าหน่าย  2.2  ภาระงานตาม ตบช.  
และตู้น้ าดื่มทีใ่ห้บรกิารแก่ผู้เรยีนพอเพยีง 1.จัดให้มีโครงการ / กิจกรรม ที่สง่เสริม  
และทั่วถึง สุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน  
4. ร้อยละ  90  ของโครงการและกิจกรรมที ่ (11.2)  
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 วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย กิจกรรม/ข้ันตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 
(วัน/เดือน/ป)ี 

ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย โครงการ ฉลาดรู้ ฉลาดเลือก ฉลาดกิน ส.ค.59 
ของผู้เรียนมีคุณภาพ 2.3  ภาระงานร่วม  
เปา้หมายเชิงคุณภาพ 1.ดูแลห้องเรียน ห้องปฎิบัติการ  ห้องน้ า  โรง  
1. ห้องน้ า ห้องสุขา   ร้อยละ  90  สะอาด อาหาร  หอประชุม  ครบทุกแห่งสะอาด  เปน็  
และถูกสุขลักษณะ ระเบียบเรียบร้อย  สวยงามมีความมั่นคง  
2.ร้อยละ 90 ของอาหารที่ให้บริการสะอาด  แข็งแรงและปลอดภัย  (11.1.1)  
ปลอดภัยและถูกหลกัอนามัย (ต่อด้วยโครงการตามแผนพัฒนาฯ ถ้าม)ี  
3. ร้อยละ 90  ของสถานที่นั่งทีจ่ าหน่าย  -  
และตู้น้ า ดื่มทีใ่ห้บริการแก่ผู้เรียนพอเพยีง 3.  ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล  
และทั่วถึง 1.แบบส ารวจสถานที ่ สัปดาห์ละ1ครั้ง 
4. ร้อยละ  90  ของโครงการและกิจกรรมที ่ 2. แบบประเมินความพึงพอใจ ปีละ1ครั้ง 
ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย 4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา  
ของผู้เรียนมีคุณภาพ 1. ค่าเฉล่ียจากแบบประเมินสถานที ่ มี.ค.60 
เคร่ืองมือการติดตาม/ประเมินผล 2. สรุปจากแบบประเมินความพึงพอใจของ มี.ค.60 
1.แบบส ารวจสถานที ่ ผู้รับบริการ  
2.แบบประเมินความพึงพอใจ   
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แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่ายหน่วยงาน 

6.5.5 แผนงานหน่วยงาน  งานอนามัยและโภชนาการ    ฝ่ายบริการ 

ล าดบั
ท่ี 

รายการ 
แผนงาน
ตาม

มาตรฐาน 

จ านวนเงิน 
ประเภท

งบประมาณ บาท ส.ต. 

1 จัดบริการเกี่ยวกับห้องน้ า ห้องสุขา 2 25,500 - ด าเนินการ 

 ที่สะอาดและถูกสุขลักษณะ     

2 จัดบริการสถานทีน่ั่งและตู้น้ าดื่มไว้บรกิารแก ่ 2 10,100 - ด าเนินการ 

 ผู้เรียนอย่างพอเพียงและทั่วถึง     

3 โครงการฉลาดรู้ ฉลาดเลือก  ฉลาดกิน 1 , 2    

 -กิจกรรมให้และรับความรู้จากหน่วยงานภายใน  13,000 - พัฒนา 

 และภายนอก     

 -จัดกิจกรรมใหก้ับผู้เรยีนทีม่ีน้ าหนักไม่เป็นไป  30,000 - พัฒนา 

 ตามเกณฑ์มาตรฐาน     

 -ตรวจสอบมาตรฐานอาหารและผู้สัมผัสอาหาร  5,000 - พัฒนา 

รวมประมาณการค่าใช้จา่ย 
(แปดหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน) 

 
83,600 - 

 
สรุปประเภทงบประมาณ 
 ด าเนินการ    53,600   บาท  งบลงทุน..................บาท  งบพัฒนา   30,000   บาท  

 
 

           ลงชื่อ.......................................................... ลงชื่อ.......................................................... 
        ( นางธนพรรณ    มงคลสกุลฤทธิ์ )                           ( นางจันทนา    หวังสมนกึ ) 

                                 ผู้เสนองาน      ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบรกิาร 
 
 
                                         ผู้อนุมัต ิ

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

    ผู้อ านวยการ 
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แบบแสดงประมาณคา่ใช้จ่ายงาน/กจิกรรม 
7.5.5.1  งาน/กิจกรรม   จดับริการเกีย่วกบัห้องน้ า ห้องสุขาท่ีสะอาดและถูกสุขลกัษณะ 
แผนงานตามมาตรฐานท่ี 1  2 3 4  5 
แผนงานหน่วยงาน  งานอนามัยและโภชนาการ    ฝ่ายบริการ 

รายการ 
งบประมาณ 
ปี 2559 

ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

รายรับ     
1. จากโรงเรียน 25,500 25,700 25,900 26,100 
2. อ่ืน ๆ     

รวม 25,500 25,700 25,900 26,100 
รายจ่าย     

1. ค่าวัสดุ      
- น้ ายาท าความสะอาด 21,200 21,400 21,600 21,800 
- อุปกรณ์ท าความสะอาด  2,600 2,600 2,600 2,600 
-  โปสเตอร์ประชาสัมพนัธ ์ 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.......................................................... ลงชื่อ.......................................................... 

       ( นางธนพรรณ    มงคลสกุลฤทธิ์ )                 ( นางจันทนา    หวังสมนกึ ) 
                                 ผูเ้สนองาน         ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบรกิาร 
 
                                         ผู้อนุมัติ 

ลงชื่อ......................................................... 
( เซอรเ์รมอนด์     พิเศษศักดิ์ ) 

ผู้อ านวยการ 
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แบบแสดงประมาณคา่ใช้จ่ายงาน/กจิกรรม 
7.5.5.2  งาน/กิจกรรม จดัให้บริการท่ีน่ัง ท่ีจ าหน่ายและ ตู้น้ าดืม่ไว้บริการแก่ผู้เรียนอยา่งพอเพียง
และท่ัวถึง   
แผนงานตามมาตรฐานท่ี 1  2 3 4  5 
แผนงานหน่วยงาน  อนามัยและโภชนาการ    ฝ่ายบริการ 

รายการ 
งบประมาณ 
ปี 2559 

ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

รายรับ     
1. จากโรงเรียน 10,100 10,200 10,300 10,400 
2. อ่ืน ๆ     

รวม 10,100 10,200 10,300 10,400 
รายจ่าย     

1. ค่าวัสดุ      
         -เปลี่ยนไส้กรองน้ า 8,600 8,700 8,800 8,900 
         -อุปกรณ ์– น้ ายาท าความสะอาด  600 600 600 600 
         -แก้วน้ า 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.......................................................... ลงชื่อ.......................................................... 

       ( นางธนพรรณ    มงคลสกุลฤทธิ์ )                ( นางจันทนา    หวังสมนึก ) 
                                 ผู้เสนองาน        ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริการ 
 
                                         ผู้อนุมัติ 

ลงชื่อ......................................................... 
( เซอรเ์รมอนด์     พิเศษศักดิ์ ) 

ผู้อ านวยการ 
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แผนงานตามโครงสร้าง  ฝ่ายบริการ 
แผนงานตามมาตรฐาน  แผนงานด้านคุณภาพผู้เรียน  แผนงานด้านการจัดการศึกษา 

แผนงานด้านสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
    แผนงานด้านอัตลักษณ์(จติตาภิบาล) 
                                        แผนงานด้านมาตรการส่งเสริม 
ชื่อโครงการ  ฉลาดรู้   ฉลาดเลือก    ฉลาดกิน 
ลักษณะโครงการ  ประจ า ต่อเน่ือง    ใหม่  
หน่วยงาน  อนามัยและโภชนาการ  
ผู้รับผิดชอบ  นางธนพรรณ    มงคลสกลุฤทธิ ์
ตอบสนอง     พันธกิจที      6    ยุทธศาสตร์ท่ี      8     กลยุทธ์ท่ี       8.1 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษา EDBA มาตรฐานท่ี    11      ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ ทางตรง  11.2  
ทางอ้อม   - ประเด็นการพิจารณา/เกณฑ์ย่อยที่ ทางตรง     -     ทางอ้อม    2.2.3 ,  11.1.1 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษาโรงเรียน มาตรฐานท่ี     -       ตัวบ่งชี ้     -      เกณฑ์ท่ี    - 
 

1. หลักการและเหตุผล   
อาหารและสุขภาพเป็นสิ่งส าคัญส าหรับมนษุย์ทกุคน    การให้ความรู้ด้านสุขภาพและโภชนาการที่

ดีเป็นสิง่จ าเป็นส าหรบัมนุษย์    เนื่องจากปจัจุบนัอาหารส าเร็จรูปและอาหารถุงเปน็ที่นยิม และมีราคาถูก  
ท าให้มีความเสี่ยงที่ผู้ค้าบางรายอาจใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพต่ ามาประกอบอาหาร   อาหารเหล่านัน้ไม่มี
คุณภาพ   ไม่ถูกสุขลักษณะ   ผู้บริโภคอาจได้รับอันตรายเมื่อต้องรับประทานติดต่อกันเป็นเวลานาน  เพื่อ
ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรยีน 
 ด้วยความจ าเป็นและความส าคญัดังกล่าว  จงึเหน็ควรใหค้วามรู้ด้านสุขภาพและโภชนาการที่ดี    
อีกทั้งด าเนินการให้ผูเ้รียนมนี้ าหนกัเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน รวมทั้ง ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ผู้ปกครอง  ชุมชน และบุคลากรในสถานศึกษา  ให้มีส่วนรว่มในกจิกรรมด้านการรักษา สุขภาพ
อนามัย  แก่ผู้เรียน   บุคลากรของโรงเรียน   รวมทั้งผู้ปกครองและชุมชน     ดังนัน้งานอนามยัและ
โภชนาการ   จึงขอจัดโครงการ  ฉลาดรู้   ฉลาดเลือก  ฉลาดกิน  ขึ้นภายในโรงเรียนซางตาครู้สศึกษา   
2.วัตถุประสงค์ 
 2.1.เพื่อให้ผูเ้รียนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการดูแลสุขภาพ   และการเลือกรับประทานอาหารที่
มีประโยชน์และถูกสุขลักษณะ 
 2.2. เพื่อให้ผูเ้รียนมีน้ าหนักเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 2.3. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง  ชุมชน และบุคลากรในสถานศกึษา มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมด้านการรักษา สุขภาพอนามัย   
3. เป้าหมาย 
  3.1 เชิงปริมาณ 
   3.1.1 ผู้เรียนจ านวน   1,088  คน 
   3.1.2 ผู้ปกครอง  ชุมชน  จ านวน  100 คน  
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  3.2 เชิงคุณภาพ 
 3.2.1.ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการดูแลสุขภาพ   และการเลือกรับประทานอาหารที่มี
ประโยชน์และถูกสุขลักษณะ 
 3.2.2 ผู้เรียนมีน้ าหนักเปน็ไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 3.2.3 ผู้ปกครอง  ชุมชน และบุคลากรในสถานศึกษา มีส่วนร่วมและให้ความร่วมมือ ในกิจกรรม
ด้านการรักษา สุขภาพอนามัย   

   
  3.3 ตัวชี้วดัความส าเร็จ 
 3.3.1 ผู้เรียนร้อบละ  85   มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการดูแลสุขภาพ   และการเลือกรับประทาน
อาหารที่มีประโยชน์และถูกสุขลกัษณะ 
 3.2. ผู้เรียนร้อยละ  85   มีน้ าหนกัเปน็ไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 2.3. ผู้ปกครอง  ชุมชน และบุคลากรในสถานศึกษาร้อยละ  85   มีส่วนร่วมและให้ความร่วมมือ ใน
กิจกรรมด้านการรักษา สุขภาพอนามัย   
 
4. ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั้นเตรียมการ   

1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน พ.ค. 59 นางธนพรรณ 
1.2 ประชุมชี้แจงคณะกรรมการด าเนนิงานที ่ พ.ค. 59 นางธนพรรณ 
รับผิดชอบกจิกรรมในโครงการ     
1.3 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิ มิ.ย. 59  
2. ขั้นด าเนินการ/กิจกรรมที่จดั   

2.1 ให้และรับความรู้จากหน่วยงานภายในและภายนอก มิ.ย. 59  
-สาธิตการล้างมือ 7 ขั้นตอน มิ.ย. 59 กลุ่ม อย. น้อย 
-จัดบอร์ดให้ความรู้ เดือนละ 1 ครั้ง กลุ่ม อย. น้อย 
-เสียงตามสาย ทุกวันพฤหัส กลุ่ม อย. น้อย 
-ลงเว็บไซด์ของโรงเรียน เดือนละ 1ครั้ง ม.ชาญสกล 
-วิทยชุุมชน เดือนละ 1ครั้ง ครูธนพรรณ 

- แผ่นพับความรู้ ภาคเรียนละ1คร้ัง ครูธนพรรณ 
-นิทรรศการแสดงผลสัมฤทธิ์ด้านสุขภาพโดยกลุ่ม อย.น้อย ร่วมกับวันวิชาการ กลุ่ม อย. น้อย 
2.2จัดกจิกรรมให้กบัผู้เรียนที่มนี้ าหนกัไม่เปน็ไปตามเกณฑ์   
-คัดกรองผูเ้รียน มิ.ย. 58 ครูพละศึกษา 
-จัดตารางด้านโภชนาการและการออกก าลังกาย ให้กับ ก.ค. 58 ครูธนพรรณ 
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ผู้เรียนกลุ่มเป้าหมาย   
-ตรวจประเมินกลุ่มเป้าหมาย ทุก 2  เดือน ครูธนพรรณ 
2.3 ตรวจสอบมาตรฐานอาหารและผู้สัมผัสอาหาร   
- ตรวจสารปนเปื้อนของอาหารทั้งภายในและภายนอก ภาคเรียนละ1คร้ัง กลุ่ม อย. น้อย 
- ตรวจอุปกรณ์ปรุงอาหาร ภาคเรียนละ1คร้ัง กลุ่ม อย. น้อย 
- ตรวจผู้สัมผัสอาหาร ภาคเรียนละ1คร้ัง กลุ่ม อย. น้อย 
3. ขั้นติดตามและประเมินผล   

1. แบบทดสอบความรู้ด้านสุขภาพ ก.พ. 59 ครูประจ าชัน้ 
2. แบบสังเกตพฤติกรรม ภาคเรียนละ1คร้ัง ครูพละศึกษา 
3. แบบสรุปผลการตรวจตรวจสอบมาตรฐานอาหารและ   
สัมผัสอาหาร ภาคเรียนละ1คร้ัง ครูธนพรรณ 
   

 

5. สถานท่ีด าเนินงาน 
 โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา  และร้านอาหารใกล้บรเิวณโรงเรียน 
6. ระยะเวลาในการด าเนินงาน 
 ตลอดปีการศึกษา 
7. งบประมาณ 

รายการ 
งบประมาณ

2559 
ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

รายรับ     

- จากโรงเรยีน 18,000 18,100 18,200 18,300 
- อ่ืน ๆ 30,000 35,000 40,000 45,000 

รวม 48,000 53,100 58,200 63,300 
รายจ่าย     
- ค่าวัสดุ 13,000 13,100 13,200 13,300 
-กระดาษโปสเตอร ์     
-ภาพจากการพร้ินท ์     
-ซีด ี     
-ไวนิล     
-แผ่นพับ     
-น้ ายาตรวจอาหาร / น้ ายาตรวจผู้สัมผัสอาหาร     
- ค่าใช้สอย     
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8. เคร่ืองมือการติดตามและประเมินผล 
 1.  แบบทดสอบความรู้ด้านสุขภาพ 
 2.  แบบสังเกตพฤติกรรมด้านสุขภาพของผู้เรยีน 
 3. แบบสรุปผลการตรวจตรวจสอบมาตรฐานอาหารและผู้สัมผัสอาหาร 
9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1. ผู้เรียนจะมีร่างกายที่แข็งแรง  ไม่เจ็บป่วยง่าย 
 2. ผูป้กครองมีปฏิสัมพนัที่ดีต่อโรงเรียน  
  
10. ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข 
............................................................................................................................. ....................................................
.................................................................................................................................................................................  

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

       ( นางธนพรรณ    มงคลสกุลฤทธิ์ )              ( นางจันทนา    หวังสมนกึ ) 
                                 ผู้เสนองาน       ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบรกิาร 
 
                                         ผู้อนุมัติ 

ลงชื่อ......................................................... 
( เซอรเ์รมอนด์     พิเศษศักดิ์ ) 

ผู้อ านวยการ 
 
 
 
 
 
 
 
 

-จัดอาหารส าหรบักลุ่มเป้าหมายจัดครอสออกก าลังกาย 30,000 35,000 40,000 45,000 
- ค่าตอบแทน     
วิทยากร 5,000 5,000 5,000 5,000 
- ค่าพาหนะ     
- ค่าครุภัณฑ ์     

รวม 48,000 53,100 58,200 63,300 
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ตารางท่ี 4.7 สรุปรายรับ-รายจ่ายตามแผนงานหน่วยงาน ปีการศกึษา 2559 
ของ  ฝ่ายมาตรฐานคุณภาพการศกึษา 

 

 
ท่ี 

 
แผนงานหน่วยงาน 

แผนงาน
ตาม

มาตรฐาน 

สรุปรายรบั 
สรุปรายจ่าย จาก

โรงเรียน 
จากท่ีอ่ืน รวม 

1 งานมาตรฐานคุณภาพ      
 การศกึษา      

1.1 จัดท าแผนพัฒนาคณุภาพ 2 1,500  1,500 1,500 

 การศึกษา      

1.2 พัฒนามาตรฐานคุณภาพ 2 2,400  2,400 2,400 

 การศึกษา      

1.3 ตรวจสอบคุณภาพภายใน 2 2,400  2,400 2,400 

1.4 จัดท ารายงานประจ าป ี 2 125,000  125,000 125,000 

1.5 สัมมนาจัดท าแผนปฏิบัตกิาร 2 33,300  33,300 33,300 

1.6 การจัดท าแผนปฏิบัติการ 2 2,000  2,000 2,000 

       
2 งานสารสนเทศ      

2.1 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ส าหรับงาน 2 14,100  14,100 14,100 
 สารสนเทศ      

2.2 จัดท าเล่มสารสนเทศ 2 5,200  5,200 5,200 
 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ส าหรับงาน      

       
 185,900  185,900 185,900 

 
 
 

                                                               ลงชื่อ...................................................ผู้รับรอง 
                                               (นางสาวอมรรัตน์  มณีศิริสานต์) 

                                                                       ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายมาตรฐานคุณภาพการศกึษา 
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ตารางท่ี 5.7 สรุปรายรับ-รายจ่ายตามแผนงานหน่วยงาน (งาน/กิจกรรม/โครงการ) ปีการศึกษา 2559 
ของ ฝ่ายมาตรฐานคุณภาพการศกึษา 

5.7.1 แผนงานหน่วยงาน   งาน มาตรฐานคุณภาพการศึกษา   ฝ่าย มาตรฐานคุณภาพการศึกษา 

5.7.2 แผนงานหน่วยงาน    งาน สารสนเทศ   ฝ่าย มาตรฐานคุณภาพการศกึษา 

 
 
 

                                                               ลงชื่อ...................................................ผู้รับรอง 
                                               (นางสาวอมรรัตน์  มณีศริิสานต์) 

                                               ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายมาตรฐานคณุภาพการศึกษา 
 
 
 
 

 
ท่ี 

 
งาน/กิจกรรม/โครงการ 

แผนงาน
ตาม

มาตรฐาน 

สรุปรายรบั 
สรุปรายจ่าย จากโรงเรียน จากท่ี

อ่ืน 
รวม 

1. จัดท าแผนพัฒนาคณุภาพ 2 1,500   1,500 

 การศึกษา      

2. พัฒนามาตรฐานคุณภาพ 2 2,400   2,400 

 การศึกษา      

3. ตรวจสอบคุณภาพภายใน 2 2,400   2,400 

4. จัดท ารายงานประจ าป ี 2 125,000   125,000 

5. สัมมนาจัดท าแผนปฏิบัตกิาร 2 33,300   33,300 

6. การจัดท าแผนปฏิบัติการ 2 2,000   2,000 

       
รวม 166,600   166,600 

 
ท่ี 

 
งาน/กิจกรรม/โครงการ 

แผนงาน
ตาม

มาตรฐาน 

สรุปรายรบั 
สรุปรายจ่าย จากโรงเรียน จากท่ี

อ่ืน 
รวม 

1. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ส าหรับงาน 2 14,100   14,100 

 สารสนเทศ      

2. จัดท าเล่มสารสนเทศ 2 5,200   5,200 

 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ส าหรับงาน      

รวม 19,300   19,300 
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ล าดบัท่ี 1   แผนงานหน่วยงาน  งานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
แผนงานตามโครงสร้าง  ฝ่ายมาตรฐานคุณภาพการศกึษา 
แผนงานตามมาตรฐาน    แผนงานด้านคุณภาพผู้เรียน  

 แผนงานด้านการจัดการศึกษา  
 แผนงานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
 แผนงานด้านอัตลักษณ์ (จติตาภบิาล)   
 แผนงานด้านมาตรการส่งเสริม 

ผู้รับผิดชอบ            นางสาวอมรรัตน์  มณศีิริสานต ์
ตอบสนอง            พันธกิจท่ี   2     ยุทธศาสตร์ท่ี   2    กลยุทธท่ี์…………… 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษา EDBA :  มาตรฐานท่ี  8,9,12 ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ หลกัท่ี 
8.3,9.1,12.1,12.2,12.4,12.5,12.6 ร่วม 14.1 ประเด็นการพิจารณา/เกณฑ์ย่อยที่ หลกั – ร่วม 14.1.1 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษาโรงเรียน    : มาตรฐานท่ี...........ตัวบ่งชี้หลักท่ี............
ร่วม…..........................   เกณฑ์ท่ี........................................................................................................ 

 วัตถุประสงค์ / เปา้หมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ป)ี 
วัตถุประสงค์ 1. ข้ันวางแผน  

1.เพื่อน าผลประเมนิการปฏิบัติงานของ 1.1 แต่งตั้งกรรมการเพื่อก าหนดมาตรฐาน พ.ค.59 
หน้าที่ของผู้อ านวยการโดยคณะกรรมการ การศึกษาของสถานศึกษา  
สถานศึกษา(8.3.1 ข้อ2) 1.2 แต่งตั้งกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการ พ.ค.59 
2.เพื่อน าผลการประกันคุณภาพภายใน  1.3แต่งตั้งผู้รับผิดชอบมาตรฐานและ พ.ค.59 
และภายนอก มาพัฒนาการจดัการเรยีน ผู้ตรวจสอบคุณภาพภายใน  
การสอน(8.3.1 ข้อ4) 1.4 ประชุมชี้แจงเพื่อเตรยีมการด าเนินงาน มิ.ย.59 
3.เพื่อปฏิบัติงานตามรายงานผลการ   

ประเมินตนเองและการน าผลการประเมิน   

ไปใช้ในการพัฒนาสถานศกึษา   

(8.3.1 ข้อ5) 2. ข้ันด าเนินการ (ภาระงานประจ า/ภาระงาน  

4.เพื่อน าผลประเมนิตนเองของ ร่วม/โครงการ)  

สถานศึกษา ผลการประเมนิภายใน(IQA)  2.1 ภาระงานประจ า  

โดยต้นสังกดั และผลการประเมินภายนอก 1.ก าหนดมาตรฐานและตัวบ่งชี้ เกณฑ์ของ พ.ค.59 

(EQA)โดยสมศ. ไปใชป้รับปรุงคณุ สถานศึกษา  

ภาพการศึกษา(9.1.1 ข้อ5) 2.จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศกึษา  พ.ค.59 

5.เพื่อก าหนดมาตรฐานการศกึษาของ 3.ก ากับ ติดตามบุคลากรผู้เกีย่วข้องและ ตลอดปีการศึกษา 

สถานศึกษา(12.1ข้อ1-2) ผู้เรียนได้ปฏิบตัิตามกลยทุธ์โครงการหรือ  

6.เพื่อจัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนา กิจกรรมที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศกึษา  
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แผนปฏิบัติการประจ าปี 2559                                                                                               โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 
 

 วัตถุประสงค์ / เปา้หมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ป)ี 
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่ง ของโรงเรียนคณุภาพงาน เพื่อผลสัมฤทธิ์ทีด่ ี  

คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ ในการตรวจสอบ  

สถานศึกษา(12.2ข้อ1-9) 4.ประเมินและน าผลมาพัฒนาคุณภาพ เทอมละ 1 ครั้ง 

7.เพื่อติดตาม ตรวจสอบและประเมิน มาตรฐานและตัวบ่งชี้อย่างต่อเนื่อง  

คุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา 5.จัดท ารายงานประจ าปทีี่ครอบคลุมและ มี.ค.60 

ของสถานศึกษา(12.4ข้อ1-2) เผยแพร่สู่สาธารณะ  

8.เพื่อน าผลการประเมนิคุณภาพทั้ง 6.คัดกรองข้อมูลสารสนเทศจากการประเมิน  

ภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพฒันา ภายในเพื่อน าไปใชใ้นการพัฒนา  

คุณภาพการศึกษา(12.5) 7.ประชาสัมพันธ์แบ่งปันเรื่องการประเมนิแก ่  

9.เพื่อจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงาน คณะครู ผู้รับผิดชอบมาตรฐานและผู้ประเมิน  

การประเมินคุณภาพภายใน(12.6ข้อ1-3) 8.ด าเนินการเพื่อเตรยีมรับการประเมิน  

 ภายนอกเปน็ไปอย่างต่อเนื่อง  

 9.ด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา  

 ของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพ  

 10.ศึกษา วิเคราะห์ เป้าหมายวิสัยทัศน ์  

 ปรัชญาและจุดเน้นของสถานศึกษา  

เปา้หมายเชิงปริมาณ 11.จัดท าแผนปฏิบัติการที่มีแผนงานโครงการ ม.ค.60 

1. มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการของการจัด  

2. แผนพัฒนาการจัดการศึกษา การศึกษา  

3. รายงานประจ าป ี 12.การด าเนนิการตามแผนงานโครงการ ตลอดปีการศึกษา 

4. รายงานการตรวจสอบคุณภาพภายใน ครบถ้วน  

5, ผู้รับผิดชอบมาตรฐาน ตัวบง่ชี ้ 13.บุคลากร ผู้เรยีนและผูเ้กี่ยวข้องร่วมมือกัน  

6. ผู้ประเมนิมาตรฐานภายใน ในการด าเนินการตามแผนปฏิบตัิการของ  

7.เป้าหมาย วิสัยทศัน์ ปรัชญาและจุดเน้น สถานศึกษาอย่างเปน็ระบบ  

ของสถานศึกษา 14.ประเมนิและน าผลมาพัฒนาคุณภาพการ  

8. แผนปฏิบัติการประจ าป ี จัดการศึกษาต่อไป  

9. รายงานสรุปผลการด าเนนิงาน 2.2 ภาระงานตาม ตบช/เกณฑ(์ใบงานที่ 2)  

 1.ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษา  

 ให้บรรลเุป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ใน  

เปา้หมายเชิงคุณภาพ แผนปฏิบัติการ(8.3)    

1.น าผลประเมินการปฏิบัติงานของหน้าที ่ 1) การด าเนนิงานของผู้อ านวยการ ข้อ 2  
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แผนปฏิบัติการประจ าปี 2559                                                                                               โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 
 

 วัตถุประสงค์ / เปา้หมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ป)ี 
ของผู้อ านวยการโดยคณะกรรมการ ผลประเมินการปฏิบัติงานของหน้าที่ของ  

สถานศึกษา ผู้อ านวยการโดยคณะกรรมการ  

2.น าผลการประกันคณุภาพภายใน และ สถานศึกษา(8.3.1)    

ภายนอก มาพัฒนาการจดัการเรยีนการ  2) การด าเนินงานของผู้อ านวยการ ข้อ 4  

สอน การน าผลการประกนัคุณภาพภายในและ  

3.ปฏิบัติงานตามรายงานผลการประเมนิ ภายนอกมาพัฒนาการจัดการเรยีนการสอน  

ตนเองและการน าผลการประเมินไปใช้ใน 3) การด าเนนิงานของผู้อ านวยการ ข้อ 5  

การพัฒนาสถานศกึษา  การปฏิบัติงานตามรายงานผลการประเมิน  

4.น าผลประเมินตนเองของสถานศึกษา  ตนเองและการน าผลการประเมินไปใช้ในการ  

ผลการประเมินภายใน(IQA) โดยต้นสังกัด  พัฒนาสถานศกึษา(8.3.1)    

และผลการประเมินภายนอก(EQA) โดย 2.คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบตั ิ  

สมศ. ไปใช้ปรับปรุงคุณภาพการศกึษา หน้าที่ตามที่ระเบยีบก าหนด(9.1)  

5.ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ 1) การด าเนนิงานของคณะกรรมการ  

สถานศึกษา สถานศึกษาข้อ 5 มีการน าผล  

6.จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการ ประเมินตนเองของสถานศึกษา ผลการ  

จัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพ ประเมินภายใน(IQA) โดยต้นสังกัด และผล  

ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา การประเมินภายนอก(EQA) โดย สมศ. ไปใช ้  

7.ติดตาม ตรวจสอบและประเมนิคณุภาพ ปรับปรุงคุณภาพการศึกษา (9.1.1)    

ภายในตามมาตรฐานการศกึษา 3. ก าหนดมาตรฐานการศึกษา  

ของสถานศึกษา ของสถานศึกษา(12.1)    

8.น าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายใน 1)การจัดท ามาตรฐานการศึกษาของ  

และภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนา สถานศึกษา สถานศึกษามีมาตรฐาน  

คุณภาพการศึกษา การศึกษาของสถานศึกษาที่เกดิจาก  

9.จัดท ารายงานประจ าปทีี่เปน็รายงานการ การศึกษาวิเคราะห์มาตรฐานและตัวบ่งชี ้  

ประเมินคุณภาพภายใน ตามที่กระทรวงศกึษาธิการประกาศใช ้  

ตัวชี้วัดความส าเร็จ มาตรฐานและตัวบ่งชี้สะท้อนอัตลักษณ์และ  

1.น าผลประเมินการปฏิบัติงานของหน้าที ่ มาตรการส่งเสริมของสถานศึกษาที่เดน่ชัด   

ของผู้อ านวยการโดยคณะกรรมการ โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการ  

สถานศึกษา สถานศึกษา รวมทั้งมีการประกาศค่า  

2.น าผลการประกันคณุภาพภายใน และ เป้าหมายแต่ละมาตรฐานและตัวบ่งชี้ใหก้ลุ่ม  

ภายนอก มาพัฒนาการจดัการเรยีน ผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกรับทราบ  
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แผนปฏิบัติการประจ าปี 2559                                                                                               โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 
 

 วัตถุประสงค์ / เปา้หมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ป)ี 
การสอนร้อยละ 88 ทั่วถึงทกุกลุ่มเป้าหมาย  

3.ปฏิบัติงานตามรายงานผลการประเมนิ 2)ความชัดเจนของมาตรฐานการศกึษาของ  

ตนเองและการน าผลการประเมินไปใช้ใน สถานศึกษา ทุกมาตรฐานและตัวบ่งชี้มีการ  

การพัฒนาสถานศกึษาร้อยละ 88 ก าหนดค่าเป้าหมายความส าเรจ็ได้เหมาะสม  

4.น าผลประเมินตนเองของสถานศึกษา  4.จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการ  

ผลการประเมินภายใน(IQA) โดยต้นสังกัด  จัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพ  

และผลการประเมินภายนอก(EQA) โดย ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

สมศ. ไปใช้ปรับปรุงคุณภาพการศกึษา (12.2)  

ร้อยละ 88 1)ศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหา และความ   

5.ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ ต้องการจ าเปน็ของสถานศึกษา และก าหนด  

สถานศึกษา วิสัยทัศน์พนัธกจิ และเป้าหมายด้านต่างๆ  

6.จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการ โดยมีจุดเนน้ที่คณุภาพผู้เรียนสะท้อน  

จัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพ คุณภาพความส าเร็จที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม   

ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  

ร้อยละ 88 2)ก าหนดวิธีการด าเนินงานโครงการ กิจกรรม   

7.ติดตาม ตรวจสอบและประเมนิคณุภาพ ทุกโครงการ กิจกรรมสอดคล้องกบัมาตรฐาน  

ภายในตามมาตรฐานการศกึษาของ การศึกษาของสถานศึกษา  

สถานศึกษาร้อยละ 88 3)ใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิน่จาก  

8.น าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายใน ทั้งภายในและภายนอกทีใ่ห้การสนับสนนุทาง  

และภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคณุภาพ วิชาการ  

การศึกษา 4)ก าหนดบทบาทหน้าที่ให้บุคลากรของ  

9.จัดท ารายงานประจ าปทีี่เปน็รายงานการ สถานศึกษา ผู้เรียน ผู้ปกครอง องค์กร  

ประเมินคุณภาพภายในร้อยละ 88 หน่วยงาน ชุมชน และท้องถิ่น และด าเนินงาน  

เคร่ืองมือการติดตาม/ประเมินผล ตามที่ก าหนดไว้ครบถ้วน  

-แบบตรวจสอบคุณภาพตามตัวบ่งชี้และ 5)ก าหนดการใช้งบประมาณและทรัพยากร  

มาตรฐาน อย่างคุ้มค่า สอดคล้องกับเป้าหมายทุก  

-แบบรายงานผลการด าเนินงานและการ โครงการ กิจกรรม  

ปรับปรุง 6) จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีที่สอดคล้อง  

-รายงานประจ าปี ( ANNUAL  REPORT) กับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ  

-รายงานพัฒนาคุณภาพ( SAR ) สถานศึกษาติทีช่ัดเจน  

-แบบรายงานผลการตรวจสอบคณุภาพ 7) ก าหนดปฏิทินการน าแผนปฏิบัตกิาร  
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แผนปฏิบัติการประจ าปี 2559                                                                                               โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 
 

 วัตถุประสงค์ / เปา้หมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ป)ี 
ภายในของแต่ละมาตรฐาน ประจ าปีไปสู่การปฏิบัต ิ  

-แบบบนัทึกการประกนัคุณภาพภายใน 8) เสนอแผนพัฒนาการจัดการศึกษา และ   

-แผนปฏิบัตกิารประจ าป ี แผนปฏิบัติการประจ าปีต่อคณะกรรมการ  

-แบบรายงานผลการด าเนินงานของฝ่าย สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน และหรือ  

ต่างๆ คณะกรรมการสถานศึกษา และหรือ  

-แบบประเมินความพงึพอใจของบคุลากร คณะกรรมการบรหิารสถานศกึษาให้ความ  

ผู้เรียน ผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เห็นชอบ  

-แบบก ากบั ติดตาม ประเมินผล 9)น าแผนปฏิบัตกิารประจ าปีแต่ละปีสู่การ  

 ปฏิบัติ ตามกรอบระยะเวลา ที่โครงการ  

 กิจกรรมก าหนดไว้  

 10)ก ากับ ติดตาม ประเมินผล และรายงาน  

 ผลการด าเนนิงานตามแผนปฏิบัติการ  

 ประจ าป ี  

 5.ติดตามตรวจสอบ และประเมนิคณุภาพ  

 ภายในตามมาตรฐานการศกึษาของ  

 สถานศึกษา(12.4)  

 6.น าผลการประเมินคุณภาพ  

 ทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนา  

 คุณภาพการศึกษา(12.5)  

 7.จัดท ารายงานประจ าปทีี่เปน็รายงานการ  

  ประเมินคณุภาพภายใน (12.6)     

 2.3ภาระงานร่วม(ใบงานที่ 5)   

 1. จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผูเ้รียน  

 บรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และ  

 จุดเน้นของสถานศึกษา(14.1)    

   

 2.4โครงการ(ใบงานที่ 6)  

  -   

   

 2.5โครงการตามแผนพัฒนาฯ  
  -   
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 วัตถุประสงค์ / เปา้หมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ป)ี 
   

 3.  ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล  
 3.1 ตรวจสอบ ติดตามการด าเนนิงานตาม ตลอดปีการศึกษา 

 มาตรฐานและตัวบ่งชี ้  
 3.2 ปรับปรุง แก้ไข การด าเนินงานที่ยังไม ่ ตลอดปีการศึกษา 

 สมบูรณ ์  
 3.3 ประเมินผลการจัดท าแผนพัฒนา ปลายป ี
 คุณภาพการศึกษา การศึกษา 
 3.4 ตรวจสอบ ติดตามการด าเนินงานตามแผน หลังจากที ่
 3.5 ปรับปรุง แก้ไข การด าเนินงานที่ยังไม ่ กิจกรรม 
 สมบูรณ ์ โครงการ 
  ด าเนินการเสร็จ 
 4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา  
 4.1 สรุปผลการตรวจสอบคุณภาพในแต่ละ  

 มาตรฐานและตัวบ่งชี ้  

 4.2 จัดท ารายงานผลการด าเนินงานของ  

 มาตรฐานในรูปแบบของรายงานประจ าป ี  

 4.3 น าผลการประเมินมาปรับปรุงและ  

 พัฒนาในปีการศึกษาต่อไป  

 4.4 จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน  

 4.5 น าผลการประเมินมาปรับปรุงและ  

 พัฒนาใน ปีการศึกษาต่อไป  
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แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่ายหน่วยงาน 
6.7.1 แผนงานหน่วยงาน  งานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ฝ่าย มาตรฐานคุณภาพการศึกษา 

ล าดบั
ท่ี 

รายการ 
แผนงาน
ตาม

มาตรฐาน 

จ านวนเงิน 
ประเภท

งบประมาณ บาท ส.ต. 

1. จัดท าแผนพัฒนาคณุภาพการศึกษา 2 1,500 - ด าเนินการ 
2. พัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษา 2 2,400 - ด าเนินการ 
3. ตรวจสอบคุณภาพภายใน 2 2,400 - ด าเนินการ 
4.  จัดท ารายงานประจ าป ี 2 125,000 - พัฒนา 
5. การสัมมนาจัดท าแผนปฏิบัตกิาร 2 33,300 - ด าเนินการ 
6. การจัดท าแผนปฏิบัติการ 2 2,000 - ด าเนินการ 
      
      

รวมประมาณการค่าใช้จา่ย  
(หน่ึงแสนหกหมื่นหกพันบาทถ้วน) 

 
166,000 - 

 
สรุปประเภทงบประมาณ 
 ด าเนินการ  41,000   บาท    งบลงทนุ..................บาท  งบพัฒนา 125,000  บาท  

 
 

           ลงชื่อ..........................................................  ลงชือ่.......................................................... 

         (นางสาวอมรรัตน์  มณีศิริสานต์)                          (นางสาวอมรรัตน์  มณีศิริสานต)์ 
                                   ผู้เสนองาน                         ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
 
                                                                                           

                                           ผู้อนุมัติ 
ลงชื่อ.................. ....................................... 

  (เซอร์เรมอนด์   พิเศษศักดิ)์ 
 ผู้อ านวยการ 
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แบบแสดงประมาณคา่ใช้จ่าย งาน/กิจกรรม 
7.7.1.1  งาน/กิจกรรม  จดัท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
แผนงานตามมาตรฐานท่ี 1   2   3   4   5  
แผนงานหน่วยงาน  งานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา    ฝ่าย มาตรฐานคุณภาพการศึกษา 

รายการ 
งบประมาณ 
ปี 2559 

ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

รายรับ     
1.จากโรงเรียน 1,500 1,500 1,500 1,500 
2.อ่ืน ๆ     

รวม 1,500 1,500 1,500 1,500 
รายจ่าย     

1.ค่าวัสดุ      
              -ค่ากระดาษ 500 500 500 500 

2.ค่าใช้สอย     
              -ค่าจ้างท าเอกสารเล่มแผนพัฒนาฯ 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......................................................  ลงชื่อ.......................................................... 
         (นางสาวอมรรัตน์  มณีศิริสานต์)                          (นางสาวอมรรัตน์  มณีศิริสานต)์ 

                                      ผู้เสนองาน                   ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
 
                                         ผู้อนุมัติ 

ลงชื่อ.................... ..................................... 
 (เซอรเ์รมอนด์   พิเศษศักดิ์) 

ผู้อ านวยการ 
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แบบแสดงประมาณคา่ใช้จ่าย งาน/กิจกรรม 
7.7.1.2  งาน/กิจกรรม  พฒันามาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
แผนงานตามมาตรฐานท่ี 1   2   3   4   5  
แผนงานหน่วยงาน  งานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา    ฝ่าย มาตรฐานคุณภาพการศึกษา 

รายการ 
งบประมาณ 
ปี 2559 

ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

รายรับ     
1. จากโรงเรียน 2,400 2,600 2,800 3,000 
2. อ่ืน 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......................................................  ลงชื่อ.......................................................... 
         (นางสาวอมรรัตน์  มณีศิริสานต์)                         (นางสาวอมรรัตน์  มณีศิริสานต)์ 

                                      ผู้เสนองาน                   ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
 
                                         ผู้อนุมัติ 

ลงชื่อ......................... ................................ 
 (เซอรเ์รมอนด์   พิเศษศักดิ์) 

ผู้อ านวยการ 
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แบบแสดงประมาณคา่ใช้จ่าย งาน/กิจกรรม 
7.7.1.3  งาน/กิจกรรม  ตรวจคุณภาพภายใน 
แผนงานตามมาตรฐานท่ี 1   2   3   4   5  
แผนงานหน่วยงาน  งานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา    ฝ่าย มาตรฐานคุณภาพการศึกษา 

รายการ 
งบประมาณ 
ปี 2559 

ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

รายรับ     
1. จากโรงเรียน 2,400 2,600 2,800 3,000 
2. อ่ืน 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.....................................................  ลงชื่อ.......................................................... 
         (นางสาวอมรรัตน์  มณีศิริสานต์)                          (นางสาวอมรรัตน์  มณีศิริสานต)์ 

                                      ผู้เสนองาน                   ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
 
                                         ผู้อนุมัติ 

ลงชื่อ......................................................... 
 (เซอรเ์รมอนด์   พิเศษศักดิ์) 

ผู้อ านวยการ 
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แบบแสดงประมาณคา่ใช้จ่าย งาน/กิจกรรม 
7.7.1.4  งาน/กิจกรรม  จดัท ารายงานประจ าป ี
แผนงานตามมาตรฐานท่ี 1   2   3   4   5  
แผนงานหน่วยงาน  งานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา    ฝ่าย มาตรฐานคุณภาพการศึกษา 

รายการ 
งบประมาณ 
ปี 2559 

ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

รายรับ     
1. จากโรงเรียน 125,000 131,000 135,000 142,000 
2. อ่ืน ๆ     

รวม 125,000 131,000 135,000 142,000 
รายจ่าย     

1. ค่าวัสดุ      
-      

2. ค่าใช้สอย     
- ค่าจัดท าวารสารประจ าป ี 124,000 130,000 134,000 141,000 
- ค่าจัดส่งทางไปรษณีย ์ 1,000 1,000 1,000 1,000 

3. ค่าตอบแทน     
-      

4. ค่าพาหนะ     
-      

5. ค่าครุภัณฑ์     
-      

รวม 125,000 131,000 135,000 142,000 
 

           ลงชื่อ.....................................................  ลงชื่อ.......................................................... 
         (นางสาวอมรรัตน์  มณีศิริสานต์)                        (นางสาวอมรรัตน์  มณีศิริสานต์) 

                                      ผู้เสนองาน                   ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
 
                                         ผู้อนุมัติ 

ลงชื่อ................. ........................................ 
 (เซอรเ์รมอนด์   พิเศษศักดิ์) 

ผู้อ านวยการ 
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แบบแสดงประมาณคา่ใช้จ่าย งาน/กิจกรรม 
7.7.1.5  งาน/กิจกรรม  การสัมมนาการจดัท าแผนปฏบิัตกิาร 
แผนงานตามมาตรฐานท่ี 1   2   3   4   5  
แผนงานหน่วยงาน  งานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา    ฝ่าย มาตรฐานคุณภาพการศึกษา 

รายการ 
งบประมาณ 
ปี 2559 

ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

รายรับ     
1.จากโรงเรียน 33,300 33,500 33,700 33,300 
2.อ่ืน 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.....................................................  ลงชื่อ.......................................................... 
         (นางสาวอมรรัตน์  มณีศิริสานต์)                        (นางสาวอมรรัตน์  มณีศิริสานต์) 

                                      ผู้เสนองาน                   ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
 
                                         ผู้อนุมัติ 

ลงชื่อ......................................................... 
 (เซอรเ์รมอนด์   พิเศษศักดิ์) 

ผู้อ านวยการ 
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แบบแสดงประมาณคา่ใช้จ่าย งาน/กิจกรรม 
7.7.1.6  งาน/กิจกรรม  การจดัท าแผนปฏบิัตกิาร 
แผนงานตามมาตรฐานท่ี 1   2   3   4   5  
แผนงานหน่วยงาน  งานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา    ฝ่าย มาตรฐานคุณภาพการศึกษา 

รายการ 
งบประมาณ 
ปี 2559 

ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

รายรับ     
1.จากโรงเรียน 2,000 2,200 2,300 2,400 
2.อ่ืน 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.....................................................  ลงชื่อ.......................................................... 
         (นางสาวอมรรัตน์  มณีศิริสานต์)                        (นางสาวอมรรัตน์  มณีศิริสานต์) 

                                      ผู้เสนองาน                   ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
 
                                         ผู้อนุมัติ 

ลงชื่อ......................................................... 
 (เซอรเ์รมอนด์   พิเศษศักดิ์) 

ผู้อ านวยการ 
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ล าดบัท่ี   2   แผนงานหน่วยงาน  งานสารสนเทศ 
แผนงานตามโครงสร้าง  ฝ่ายมาตรฐานคุณภาพการศกึษา 
แผนงานตามมาตรฐาน    แผนงานด้านคุณภาพผู้เรียน  

 แผนงานด้านการจัดการศึกษา  
 แผนงานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
 แผนงานด้านอัตลักษณ์ (จติตาภบิาล)   
 แผนงานด้านมาตรการส่งเสริม 

ผู้รับผิดชอบ            นายชาญสกล  ทรัพยม์ีชัย 
ตอบสนอง            พันธกิจท่ี 1     ยุทธศาสตร์ท่ี  2     กลยุทธ์ท่ี…………… 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษา EDBA :  มาตรฐานท่ี 8, 12 ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ หลักท่ี 8.3,8.5,12.3 
ร่วม 8.1,9.2  ประเด็นการพิจารณา/เกณฑ์ย่อยที่ หลกั..................ร่วม.......................... 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษาโรงเรียน    : มาตรฐานท่ี...........ตัวบ่งชี้หลักท่ี............ร่วม
.............................   เกณฑ์ท่ี............................................................................................................. 

 วัตถุประสงค์ / เปา้หมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ป)ี 
วัตถุประสงค์ 1.ขั้นวางแผน   
1.จัดระบบฐานข้อมูลสารสนเทศทีเ่ป็น 1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการด้านงาน พ.ค. 59 
ปัจจบุัน(Regular Data Monitoring) สารสนเทศ  
และตรวจสอบได้(8.3.1ข้อ1) 1.2 ประชุมคณะกรรมการด าเนนิการด้านงาน พ.ค. 59 
2.สอบถามความพึงพอใจของผู้เรยีน สารสนเทศ  
ผู้ปกครองชุมชนต่อผลการจัดการศกึษา 1.3 ประชุมชี้แจงกบัหน่วยงานต่างๆ พ.ค. 59 
ของสถานศึกษา(8.5)   

3.การท าจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ และใช้   

สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนา   

คุณภาพสถานศึกษา(12.3)   

   

   

   
เปา้หมายเชิงปริมาณ 2. ข้ันด าเนินการ (ภาระงานประจ า/ภาระงาน  

1. ระบบสารสนเทศพืน้ฐานของ ร่วม/โครงการ)  

สถานศึกษา 1.ศึกษาข้อมูลระบบสารสนเทศพืน้ฐานของ   

2. เครือข่าย INTERNET สถานศึกษาสารสนเทศเกี่ยวกับผูเ้รียนและ   

 เพื่อการบริหารจัดการ  

เปา้หมายเชิงคุณภาพ 2.วางแผนการจัดท าระบบงานสารสนเทศ  
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 วัตถุประสงค์ / เปา้หมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ป)ี 
1.จัดระบบฐานข้อมูลสารสนเทศทีเ่ป็น 3.ด าเนินการจัดท าข้อมูลระบบสารสนเทศ ตลอดปีการศึกษา 

ปัจจบุัน(Regular Data Monitoring) และเผยแพร่ผ่านทางเครือข่าย INTERNET  

และตรวจสอบได้ 4.จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ส าหรับระบบงาน พ.ค.59 

2.สอบถามความพึงพอใจของผู้เรยีน 5.พัฒนาระบบเครือข่าย INTERNET ตลอดปีการศึกษา 

ผู้ปกครองชุมชนต่อผลการจัดการศกึษา 6.จัดท าเล่มรายงานผลสารสนเทศของ มี.ค.60 

ของสถานศึกษา สถานศึกษา  

3.การท าจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ และใช้ 7.การจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ส าหรับงาน พ.ค.59 

สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนา สารสนเทศ  

คุณภาพสถานศึกษา 8.ท าการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล  

 สารสนเทศต่างๆเพื่อน ามาใชใ้นการวาง  

 แผนการพัฒนาคณุภาพผู้เรียน  

 2.2 ภาระงานตาม ตบช/เกณฑ(์ใบงานที่ 2)  

 1.ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษา  

 ให้บรรลเุป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ใน  

 แผนปฏิบัติการ(8.3)    

 1)มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศทีเ่ป็น  

ตัวชี้วัดความส าเร็จ ปัจจบุัน(Regular Data Monitoring) และ  

1.จัดระบบฐานข้อมูลสารสนเทศทีเ่ป็น ตรวจสอบได้  

ปัจจบุัน(Regular Data Monitoring) และ 2. นักเรียน ผูป้กครอง และ ชุมชนพึงพอใจผล  

ตรวจสอบได้ การบริหารการจัด การศกึษา (8.5)    

2.สอบถามความพึงพอใจของผู้เรยีน 3.จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศ  

ผู้ปกครองชุมชนต่อผลการจัดการศกึษา ในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพ  

ของสถานศึกษาร้อยละ 88 สถานศึกษา(12.3)    

3.การท าจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ และใช้   

สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนา   

คุณภาพสถานศึกษาร้อยละ 88   

   
   
เคร่ืองมือการติดตาม/ประเมินผล 2.3ภาระงานร่วม(ใบงานที่ 5)   

-แบบบนัทึกข้อมูลงานของฝ่ายต่างๆ 1.ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น าและความคิด  

-เอกสารการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศเพื่อ ริเริ่มที่เน้นการพัฒนาผู้เรยีน(8.1)    
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 วัตถุประสงค์ / เปา้หมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ป)ี 
การบริหารและประชาสัมพนัธ์ทาง 2. คณะกรรมการสถานศกึษา ก ากบัติดตาม   

เครือข่าย INTERNET ดูแลและขับเคลื่อนการด าเนนิงานของ  

-เอกสารการทะเบยีนการเข้าใช้ล็อกอินใน สถานศึกษาใหบ้รรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย    

การในการใชเ้ครือข่าย   (9.2)    

(Authentication Wifi)   

-แบบประเมินความพงึพอใจผูเ้รียน และ 2.4โครงการ(ใบงานที่ 6)  

ผู้ปกครอง/ชุมชน -  

-รายงานสารสนเทศ 2.5โครงการตามแผนพัฒนาฯ   

 -  

   

 4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา  
 4.1 สรุปผลการประเมินงานสารสนเทศ มี.ค.-เม.ย.60 
 4.2 จัดท าเล่มรายงานสารสนเทศของโรงเรียน เม.ย. 60 
 4.3 น าผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนา เม.ย. 60 
 ในปีการศกึษาต่อไป  
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แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่ายหน่วยงาน 

6.7.2 แผนงานหน่วยงาน  งานสารสนเทศ  ฝ่าย มาตรฐานคุณภาพการศึกษา 

ล าดบั
ท่ี 

รายการ 
แผนงาน
ตาม

มาตรฐาน 

จ านวนเงิน 
ประเภท

งบประมาณ บาท ส.ต. 

1. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ส าหรับงานสารสนเทศ 2 14,100 - ด าเนินการ 
2. จัดท าเล่มสารสนเทศ 2 5,200 - ด าเนินการ 
      
      
      
      

รวมประมาณการค่าใช้จา่ย  
(หน่ึงหมื่นเกา้พันสามร้อยบาทถ้วน) 

 
19,300 - 

 
สรุปประเภทงบประมาณ 
 ด าเนินการ  19,300 บาท    งบลงทนุ..................บาท  งบพัฒนา..................บาท  

 
 

           ลงชื่อ..........................................................  ลงชือ่.......................................................... 

         (นายชาญสกล   ทรัพย์มชีัย)                         (นางสาวอมรรัตน์  มณีศิริสานต์) 
                                 ผู้เสนองาน                               ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายมาตรฐานคณุภาพการศึกษา 
 
                                                                                           

                                           ผู้อนุมัติ 
ลงชื่อ......................................................... 

  (เซอร์เรมอนด์   พิเศษศักดิ)์ 
 ผู้อ านวยการ 
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แบบแสดงประมาณคา่ใช้จ่าย งาน/กิจกรรม 
7.7.2.1  งาน/กิจกรรม  จดัซ้ือวัสดุอุปกรณ์ส าหรับงานสารสนเทศ 
แผนงานตามมาตรฐานท่ี 1   2   3   4   5  
แผนงานหน่วยงาน  งานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา    ฝ่าย มาตรฐานคุณภาพการศึกษา 

รายการ 
งบประมาณ 
ปี 2559 

ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

รายรับ     
1. จากโรงเรียน 14,100 14,400 14,700 15,000 
2. อ่ืน 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 หมกึพิมพ์ฯลฯ     
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   ทรัพยม์ีชัย)                             (นางสาวอมรรัตน์  มณีศิริสานต์) 
                                  ผู้เสนองาน                   ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
                                                              
                                         ผู้อนุมัต ิ

ลงชื่อ................ ......................................... 
  (เซอร์เรมอนด์   พิเศษศักดิ)์ 

                                                                    ผู้อ านวยการ 
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แบบแสดงประมาณคา่ใช้จ่าย งาน/กิจกรรม 
7.7.2.2  งาน/กิจกรรม  จดัท าเลม่สารสนเทศ 

แผนงานตามมาตรฐานท่ี 1   2   3   4   5  
แผนงานหน่วยงาน  งานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา   ฝ่าย มาตรฐานคุณภาพการศึกษา 

รายการ 
งบประมาณ 
ปี 2559 

ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

รายรับ     
      1.จากโรงเรียน 5,200 5,300 5,400 5,500 
      2.อ่ืน 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     
- ค่าจ้างท าเอกสารเล่มสารสนเทศ 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.....................................................  ลงชื่อ.......................................................... 
           (นายชาญสกล   ทรัพย์มชีัย)                          (นางสาวอมรรัตน์  มณีศิริสานต)์ 

                                 ผู้เสนองาน                               ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายมาตรฐานคณุภาพการศึกษา 
 
                                                                                           
                                        ผู้อนุมัต ิ

ลงชื่อ........................... .............................. 
  (เซอร์เรมอนด์   พิเศษศักดิ)์ 

  ผู้อ านวยการ 
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ตารางท่ี 4.8 สรุปรายรับ-รายจ่ายตามแผนงานหน่วยงาน ปีการศึกษา 2559 
ของ  ฝ่ายแผนกปฐมวัย 

 

 
ท่ี 

 
แผนงานหน่วยงาน 

แผนงาน
ตาม

มาตรฐาน 

สรุปรายรบั 
สรุปรายจ่าย จาก

โรงเรียน 
จากท่ีอ่ืน รวม 

1 งานส่งเสริมคุณธรรม 4 8,000  8,000 8,000 

 จริยธรรม      

1.1 โครงการเด็กดีมีคุณธรรม      

 - กิจกรรมหนนู้อยจติอาสา      

 - กิจกรรมหนนู้อยมารยาท      

 - กิจกรรมวันส าคัญ      

2 งานพัฒนาหลกัสตูร 2 5,000  5,000 5,000 

 สถานศึกษา      

2.1 โครงการพัฒนาหลักสตูรปฐมวัย      

3 งานพัฒนาและการจัดการ 2 3,000  3,000 3,000 

 เรียนการสอน      

3.1 - งานผลิตนวัตกรรม       

4 งานส่งเสริมให้มีการวิจัย 2 2,000  2,000 2,000 

 เพื่อพัฒนาคุณภาพการจดัการ      

 เรียนรู้      

4.1 -งานการวิจยัในชัน้เรียน          

5 งานนิเทศการ 2 5,000  5,000 5,000 

 เรียนรู้ในสถานศึกษา      

5.1 - งานนเิทศกัลยาณมติร (เขต3)      

6 งานประเมินพัฒนาการเด็ก 2 20,100  20,100 20,100 

 ปฐมวัย      

6.1 -งานประเมินพัฒนาการเด็ก      

 ปฐมวัย      

7 งานกิจกรรมพัฒนาเด็ก    1 50,000  50,000 50,000 

7.1 โครงการหนูน้อยสมองไว      

 - กิจกรรมรักการอ่าน      

 -กิจกรรมค่ายบูรณาการการ      

 จัดการเรยีนรู ้      
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ท่ี 

 
แผนงานหน่วยงาน 

แผนงาน
ตาม

มาตรฐาน 

สรุปรายรบั สรุปรายจ่าย 
จาก

โรงเรียน 
จากท่ีอ่ืน รวม 

 - กิจกรรมบ้านนกัวิทยาศาสตร์      
 น้อย      

 - กิจกรรมทัศนศึกษา      

8 งานสวัสดิภาพเด็ก 1 8,000  8,000 8,000 

8.1 โครงการสุขภาพดีมีสุข      

9 งานพัฒนาความสัมพันธ์กบั 3 1,000  1,000 1,000 

 ชุมชนและผู้ปกครอง      

10 งานบริหารท่ัวไป 2 3,200  3,200 3,200 

10.1 - งานจัดท าแผนปฏิบตัิการแผนก      

 ปฐมวัย      

11 งานพัฒนาบุคลากร 2 1,500  1,500 1,500 

11.1 โครงการส่งเสริมและพัฒนา      

 ศักยภาพครูและบุคลากร(ร่วมกับ      

 พื้นฐาน)      

12 งานจัดบรรยากาศส่งเสริม 3 25,000  25,000 25,000 

 การเรียนการสอน      

12.1 งานจัดบรรยากาศส่งเสริม      

 พัฒนาการและการจดัการเรยีน       

 การสอน ในเด็กปฐมวัย                

13 งานพัฒนาระบบการประกัน 2 2,500  2,500 2,500 

 คุณภาพในสถานศึกษา      

13.1 - งานจัดท าแบบประเมนิเพื่อ      
 พัฒนาระบบประกันคณุภาพใน      

 สถานศึกษา      
 134,300  134,300 134,300 

 
 

                                                               ลงชื่อ......................................................ผู้รับรอง 
                                               (นางสาวชนิดา  ณ  นคร) 

                                                                                    ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายแผนกปฐมวัย 



533 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปี 2559                                                                                               โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 
 

ตารางท่ี 5.8 สรุปรายรับ-รายจ่ายตามแผนงานหน่วยงาน (งาน/กิจกรรม/โครงการ) ปีการศึกษา 2559 
ของ ฝ่ายแผนกปฐมวัย 

5.8.1 แผนงานหน่วยงาน  งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม   ฝ่าย แผนกปฐมวัย 

 
ท่ี 

 
แผนงานหน่วยงาน 

แผนงาน
ตาม

มาตรฐาน 

สรุปรายรบั 
สรุปรายจ่าย จาก

โรงเรียน 
จากท่ีอ่ืน รวม 

1 โครงการเด็กดีมีคุณธรรม 4 8,000   8,000 

 - กิจกรรมหนนู้อยจติอาสา      

 - กิจกรรมหนนู้อยมารยาท      

 - กิจกรรมวันส าคัญ      

รวม 8,000   8,000 

5.8.2 แผนงานหน่วยงาน  งานพัฒนาหลกัสตูรสถานศึกษา  ฝ่าย แผนกปฐมวยั 

 
ท่ี 

 
แผนงานหน่วยงาน 

แผนงาน
ตาม

มาตรฐาน 

สรุปรายรบั 
สรุปรายจ่าย จาก

โรงเรียน 
จากท่ีอ่ืน รวม 

1 โครงการพัฒนาหลักสตูรปฐมวัย 2 5,000   5,000 

       

รวม 5,000   5,000 

5.8.3 แผนงานหน่วยงาน  งานพัฒนาและการจัดการเรียนการสอน ฝ่าย แผนกปฐมวัย 

 
ท่ี 

 
แผนงานหน่วยงาน 

แผนงาน
ตาม

มาตรฐาน 

สรุปรายรบั 
สรุปรายจ่าย จาก

โรงเรียน 
จากท่ีอ่ืน รวม 

1 งานผลิตนวัตกรรม 2 3,000   3,000 

       

รวม 3,000   3,000 

5.8.4 แผนงานหน่วยงาน งานส่งเสริมให้มีการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้  ฝ่ายแผนกปฐมวัย  

 
ท่ี 

 
แผนงานหน่วยงาน 

แผนงาน
ตาม

มาตรฐาน 

สรุปรายรบั 
สรุปรายจ่าย จาก

โรงเรียน 
จากท่ีอ่ืน รวม 

1 งานการวิจัยในชั้นเรียน     2 5,000   5,000 

       

รวม 5,000   5,000 

5.8.5 แผนงานหน่วยงาน งานนิเทศการเรียนรู้ในสถานศกึษา  ฝ่ายแผนกปฐมวัย 
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ท่ี 

 
แผนงานหน่วยงาน 

แผนงาน
ตาม

มาตรฐาน 

สรุปรายรบั 
สรุปรายจ่าย จาก

โรงเรียน 
จากท่ีอ่ืน รวม 

1 งานนิเทศกัลยาณมิตร (เขต3) 2 5,000   5,000 

       

รวม 5,000   5,000 

5.8.6 แผนงานหน่วยงาน งานประเมินพัฒนาการเดก็ปฐมวัย  ฝ่ายแผนกปฐมวยั 
 
ท่ี 

 
แผนงานหน่วยงาน 

แผนงาน
ตาม

มาตรฐาน 

สรุปรายรบั 
สรุปรายจ่าย จาก

โรงเรียน 
จากท่ีอ่ืน รวม 

1 งานประเมนิพัฒนาการเด็ก 2 20,100   20,100 

 ปฐมวัย      

       

รวม 20,100   20,100 

5.8.7 แผนงานหน่วยงาน งานกิจกรรมพัฒนาเดก็    ฝ่ายแผนกปฐมวัย 
 
ท่ี 

 
แผนงานหน่วยงาน 

แผนงาน
ตาม

มาตรฐาน 

สรุปรายรบั 
สรุปรายจ่าย จาก

โรงเรียน 
จากท่ีอ่ืน รวม 

1 โครงการหนูน้อยสมองไว 1 50,000   50,000 

 - กิจกรรมรักการอ่าน      

 -กิจกรรมค่ายบูรณาการการ      

 จัดการเรยีนรู ้      

 - กิจกรรมบ้านนกัวิทยาศาสตร์น้อย      

 - กิจกรรมทัศนศึกษา      

รวม 50,000   50,000 

5.8.8 แผนงานหน่วยงาน งานสวัสดิภาพเดก็   ฝ่ายแผนกปฐมวัย 
 
ท่ี 

 
แผนงานหน่วยงาน 

แผนงาน
ตาม

มาตรฐาน 

สรุปรายรบั 
สรุปรายจ่าย จาก

โรงเรียน 
จากท่ีอ่ืน รวม 

1 โครงการสุขภาพดีมีสุข 1 8,000   8,000 

รวม 8,000   8,000 
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5.8.9 แผนงานหน่วยงาน งานพัฒนาความสมัพันธก์บัชุมชนและผู้ปกครอง  ฝ่ายแผนกปฐมวัย 
 
ท่ี 

 
แผนงานหน่วยงาน 

แผนงาน
ตาม

มาตรฐาน 

สรุปรายรบั 
สรุปรายจ่าย จาก

โรงเรียน 
จากท่ีอ่ืน รวม 

1 งานพัฒนาความสัมพนัธ์กับ  3 1,000   1,000 

 ชุมชนและผู้ปกครอง        

       

รวม 1,000   1,000 

5.8.10 แผนงานหน่วยงาน งานบริหารท่ัวไป   ฝ่ายแผนกปฐมวัย 
 
ท่ี 

 
แผนงานหน่วยงาน 

แผนงาน
ตาม

มาตรฐาน 

สรุปรายรบั 
สรุปรายจ่าย จาก

โรงเรียน 
จากท่ีอ่ืน รวม 

1 - งานจัดท าแผนปฏิบตัิการแผนก 2 3,200   3,200 

 ปฐมวัย      

       

รวม 3,200   3,200 

5.8.11 แผนงานหน่วยงาน งานพัฒนาบุคลากร  ฝ่ายแผนกปฐมวยั 
 
ท่ี 

 
แผนงานหน่วยงาน 

แผนงาน
ตาม

มาตรฐาน 

สรุปรายรบั 
สรุปรายจ่าย จาก

โรงเรียน 
จากท่ีอ่ืน รวม 

1 โครงการส่งเสริมและพัฒนา 2 1,500   1,500 

 ศักยภาพครูและบุคลากร(ร่วมกับ      

 พื้นฐาน)      

รวม 1,500   1,500 

5.8.12 แผนงานหน่วยงาน งานจัดบรรยากาศส่งเสริมการเรียนการสอน  ฝ่ายแผนกปฐมวัย 
 
ท่ี 

 
แผนงานหน่วยงาน 

แผนงาน
ตาม

มาตรฐาน 

สรุปรายรบั 
สรุปรายจ่าย จาก

โรงเรียน 
จากท่ีอ่ืน รวม 

1 งานจัดบรรยากาศส่งเสริม 3 25,000   25,000 

 พัฒนาการและการจดัการเรยีน       

 การสอน ในเด็กปฐมวัย                

       

รวม 25,000   25,000 
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5.8.13 แผนงานหน่วยงาน งานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพในสถานศกึษา  ฝ่ายแผนกปฐมวัย 
 
ท่ี 

 
แผนงานหน่วยงาน 

แผนงาน
ตาม

มาตรฐาน 

สรุปรายรบั 
สรุปรายจ่าย จาก

โรงเรียน 
จากท่ีอ่ืน รวม 

1 งานจัดท าแบบประเมินเพื่อ 2 2,500   2,500 

 พัฒนาระบบประกันคณุภาพใน      

 สถานศึกษา      

       

รวม 2,500   2,500 

 
 

                                                          ลงชื่อ......................................................ผู้รับรอง 
                                               (นางสาวชนิดา  ณ  นคร) 

                                                                                  ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายแผนกปฐมวัย 
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ล าดบัท่ี 1   แผนงานหน่วยงาน  งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมผู้เรียน 
แผนงานตามโครงสร้าง ฝ่ายแผนกปฐมวยั(กลุม่งานจติตาภิบาล) 
แผนงานตามมาตรฐาน  แผนงานด้านคุณภาพผู้เรียน  

 แผนงานด้านการจดัการศึกษา  
 แผนงานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
 แผนงานด้านอัตลักษณ์ (จติตาภบิาล)   
 แผนงานด้านมาตรการส่งเสริม 

ผู้รับผิดชอบ  นางสาวปัทมกร   รัตนกสกิร 
ตอบสนอง  พันธกิจท่ี 3  ยุทธศาสตร์ท่ี 3  กลยุทธ์ท่ี 3 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษา EDBA : มาตรฐานท่ี 2 , 3    ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ หลกั   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 – 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษาโรงเรียน : มาตรฐานท่ี- ตัวบ่งชี้หลักท่ี–ร่วม- 
เกณฑ์ท่ี- 

 วัตถุประสงค์ / เปา้หมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ป)ี 
วัตถุประสงค์ 1. ขั้นวางแผน  

1.เพื่อส่งเสริมให้เด็กร่าเริงแจ่มใส  1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานตาม พ.ค.59 
มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง(2.1) แผนงาน  
2.เพื่อให้เด็กสามารถควบคุมอารมณ์ 1.2 ประชุมคณะกรรมการด าเนนิงาน พ.ค.59 
ตนเองได้เหมาะสมกับวัย ( 2.3 ) 1.3 ประชุมชี้แจงการด าเนนิงานแก่ผูท้ี ่ พ.ค.59 
3 .เพื่อปลูกฝังให้เด็กมีวินัย รับผิดชอบต่อ เกี่ยวข้อง  
ค าส่ังสอนของพ่อแม่ ครู อาจารย์(3.1) 1.4 จัดท าเอกสารและตารางเวลาและเนื้อหา พ.ค.59 
4 .เพื่อปลูกฝังให้เด็กมีความซื่อสัตย์สุจริต การอบรม Home  Room  
รู้จักช่วยเหลือแบ่งปัน (3.2)   
5.เพื่อปลูกฝังให้เด็กประพฤติตนตาม 2. ขั้นด าเนินการ (ภาระงานประจ า/ภาระ ตลอดปีการศึกษา 
วัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ  ร่วม/โครงการ)  
(3.4) 2.1 ภาระงานประจ า  
 1.ส่งเสริมคุณธรรมจรยิธรรมและค่านยิม  
เปา้หมายเชิงปริมาณ ที่พึงประสงคใ์หเ้ด็กเป็นคนดีมีมารยาทงามม ี  
1.เด็กระดับปฐมวัยจ านวน 200  คน จิตพิสัยที่สมวัย  
2.ครูระดับปฐมวัยจ านวน 6 คน 2.ส่งเสริมให้มกีารอบรมHome  Room  
3.เอกสารการอบรม Home Room เป็นไปในทศิทางเดียวกนั  
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 3.ให้ครูทราบพฤติกรรมเด็กเป็นรายบุคคล  
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 วัตถุประสงค์ / เปา้หมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ป)ี 
1.เด็กระดับปฐมวัยทุกคนร่าเริงแจ่มใส มี 4.ให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมกับสถานศึกษาใน  
ความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง การเสริมสร้าง พัฒนาคณุธรรม  จริยธรรม   
2.เด็กระดับปฐมวัยทุกคนสามารถควบคุม และค่านิยมที่พงึประสงคใ์หเ้ป็นไปในทิศทาง  
อารมณ์ตนเองได้เหมาะสมกับวัย เดียวกนั  
3.เด็กระดับปฐมวัยทุกคนมีวินัย   
รับผิดชอบต่อค าส่ังสอนของพ่อแม่ ครู 2.2  ภาระงานตาม ตบช.  
อาจารย์ 1. ร่าเริงแจ่มใส มีความรู้สึกที่  
4.เด็กระดับปฐมวัยทุกคน มีความซื่อสัตย์ ดีต่อตนเอง (2.1)  
สุจริต และรู้จักช่วยเหลือแบ่งปัน 2.ควบคุมอารมณ์ตนเองได้  
5.เด็กระดับปฐมวัยทุกคนประพฤติตนตาม เหมาะสมกับวัย (2.3)  
วัฒนธรรมไทยและศาสนา ที่ตนนับถือ 3 .มีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟัง  
 ค าส่ังสอนของพ่อแม่ ครูอาจารย์ (3.1)  
ตัวชี้วัดความส าเร็จ  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 เชื่อฟังค าส่ังสอนของพ่อแม่ ครู 2.4  โครงการ  
อาจารย์ 1. โครงการเด็กดีมีคณุธรรม  
4.เด็กปฐมวัยมีความซื่อสัตย์สุจริต และ -กิจกรรมหนนู้อยจติอาสา  
รู้จักช่วยเหลือแบ่งปัน คิดเป็นร้อยละ 93  -  กิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม  
5.ร้อยละ93ของเด็กปฐมวัยประพฤติตน  -  กิจกรรมวันส าคัญ  
ตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ (ต่อด้วยโครงการตามแผนพัฒนาฯ ถ้าม)ี  
   
เคร่ืองมือการติดตาม/ประเมินผล   
1.แบบประเมินพัฒนาการด้านสังคมของ   
เด็กปฐมวัย   
2.แบบประเมินโครงการเด็กดีมีคุณธรรม   
3.แบบสรุปผลการด าเนินงานโครงการเด็ก   
มีคุณธรรม   
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 วัตถุประสงค์ / เปา้หมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ป)ี 
 3.  ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล  
 3.1 ติดตาม ตรวจสอบการด าเนนิงานตาม  
 แผน  

 3.2ปรับปรุงแก้ไข การด าเนินงานทีย่ัง  
 ไม่สมบูรณ์ ให้ดีขึน้  
 3.3 ประเมินผลการด าเนินงานตามแผน  
   
 4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา  
 4.1 สรุปผลการด าเนินงานตามแผนงาน/  
 โครงการ  
 4.2 จัดท ารายงานผลการด าเนินงานแก่  
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
 4.3 น าผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไขและ  
 พัฒนาในปีการศึกษาต่อไป  
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แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่ายหน่วยงาน 

6.8.1 แผนงานหน่วยงาน งานส่งเสรมิคุณธรรมจริยธรรมผู้เรยีน  ฝ่ายแผนกปฐมวัย(กลุ่มงานจิตตาภิบาล) 

ล าดบั
ท่ี 

รายการ 
แผนงาน
ตาม

มาตรฐาน 

จ านวนเงิน 
ประเภท

งบประมาณ บาท ส.ต. 

1. โครงการเด็กดีมีคุณธรรม 3    
 - กิจกรรมหนูน้อยจิตอาสา     2,000 - พัฒนา 
 - กิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม  1,000 - พัฒนา 
 - กิจกรรมวันส าคัญ  5,000 - พัฒนา 
      
      

รวมประมาณการค่าใช้จา่ย 
( แปดพันบาทถ้วน) 

 
8,000 - 

 
สรุปประเภทงบประมาณ 
 ด าเนินการ...........................บาท  งบลงทุน..................บาท งบพัฒนา8,000 บาท  
 
ลงชื่อ..........................................................  ลงชื่อ....................................................... 
            (นางสาวปทัมกร  รัตนกสิกร )                                                ( นางสาวชนิดา  ณนคร  ) 
                      ผู้เสนองาน                                                       ผู้ช่วยผู้อ านวยการแผนกปฐมวัย 
 
 
                                         ผู้อนุมัต ิ

ลงชื่อ........................ ................................. 
( เซอรเ์รมอนด์  พิเศษศักดิ)์ 

ผู้อ านวยการ 
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แผนงานตามโครงสร้าง  ฝ่ายแผนกปฐมวัย(กลุ่มงานจิตตาภบิาลบาล) 
แผนงานตามมาตรฐาน  แผนงานด้านคุณภาพผู้เรียน   

 แผนงานด้านการจดัการศึกษา 
 แผนงานด้านสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  

     แผนงานด้านอัตลักษณ์(จติตาภิบาล)  
 แผนงานด้านมาตรการส่งเสริม  

ชื่อโครงการ  เดก็ดมีีคุณธรรม 
ลักษณะโครงการ  ประจ า ต่อเน่ือง    ใหม่  
หน่วยงาน                            งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมผู้เรียน  
ผู้รับผิดชอบ   นางสาวปัทมกร  รัตนกสกิร 
ตอบสนอง     พันธกิจท่ี  3    ยุทธศาสตร์ท่ี3  กลยุทธ์ท่ี   3 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษา EDBA มาตรฐานท่ี 2,3ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ ทางตรง2.1,2.3,3.1, 3.2,                                                                      
3.4    ทางอ้อม - ประเด็นการพจิารณา/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 - 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษาโรงเรียน มาตรฐานท่ี–ตัวบ่งชี้  -    เกณฑ์ท่ี  - 
1. หลักการและเหตุผล 
 การจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย นอกจากจะมุ่งปลูกฝังและพัฒนาการเด็กทางด้าน
สติปัญญาของเด็กแล้ว  เด็กยังต้องมีพัฒนาการทั้ง 4ด้าน ที่เหมาะสมและเป็นไปตามวัยทั้งทางด้าน
ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา  ซึ่งจ าเป็นอย่างยิ่งที่สถานศึกษาจะต้องส่งเสริมและปลูกฝังให้
เด็กมีความโดดเด่นทางด้านคุณธรรม  จริยธรรม และพร้อมที่จะเป็นพลเมืองดีของสังคมโลกได้ 
ทางแผนกอนบุาลเหน็ความส าคัญในเรื่องดังกล่าว จงึได้จดัท าโครงการ เดก็ดีมีคณุธรรม ใหก้ับเด็กปฐมวัย 
เพื่อปลูกฝังใหเ้ด็กเป็นผูท้ี่มีคณุธรรม จริยธรรม ใฝ่ดี ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนา 
มีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟังค าส่ังสอนของพ่อแม่ ครูอาจารยแ์ละสามารถใชช้ีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
2.วัตถุประสงค์ 

1.เพื่อส่งเสริมให้เดก็ร่าเริงแจ่มใสมีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง(2.1) 
2.เพื่อให้เด็กสามารถควบคุมอารมณ์ตนเองได้เหมาะสมกบัวัย ( 2.3 ) 

            3. เพื่อปลูกฝังให้เด็กมีวินยั รับผิดชอบต่อค าส่ังสอนของพ่อแม่ ครู อาจารย์(3.1)  
            4.เพื่อปลูกฝังให้เด็กมีความซื่อสัตย์สุจรติรู้จักช่วยเหลือแบ่งปนั (3.2) 
            5. เพื่อปลูกฝังให้เด็กประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ(3.4) 
3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ   
            1.ผู้เรียนระดบัชัน้อนุบาล 1 – 3  จ านวน  200 คน  
 3.2 เชิงคุณภาพ 

 1. เด็กปฐมวัยเปน็เดก็ร่าเริงแจ่มใสมีความรู้สกึที่ดีต่อตนเอง 
 2. เด็กปฐมวัยสามารถควบคุมอารมณ์ตนเองไดเ้หมาะสมกับวัย 
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            3. เด็กปฐมวัยมีวินยั รับผิดชอบต่อค าส่ังสอนของพ่อแม่ ครู อาจารย์  
            4.เด็กปฐมวัยมีความซื่อสัตย์สุจรติรู้จักช่วยเหลือแบ่งปัน  
            5. เด็กปฐมวัยประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ 
 3.3 ตัวชี้วดัความส าเร็จ 

1. ร้อยละ 81 ของเด็กปฐมวัยเปน็เด็กร่าเริงแจ่มใสมีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง 
2. ร้อยละ 81 ของเด็กปฐมวัยสามารถควบคุมอารมณต์นเองได้เหมาะสมกับวัย 

            3. ร้อยละ 81 ของเด็กปฐมวัยมีวินยั รับผิดชอบตอ่ค าส่ังสอนของพ่อแม่ ครู อาจารย์  
            4.ร้อยละ 81 ของเด็กปฐมวัยมีความซื่อสัตย์สจุริตรู้จักช่วยเหลือแบ่งปัน  
            5. ร้อยละ 81 ของเด็กปฐมวัยประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ 

6. ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 
1.กิจกรรมหนูน้อยจิตอาสา 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั้นเตรียมการ   
  1.1  ประชุมและวางแผนการด าเนินงาน พ.ค. 59 นางสาวปัทมกร 
1.2  แต่งตั้งครูผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้อง  รัตนกสิกร 
   
2. ขั้นด าเนินการ/กิจกรรมที่จดั   
2.1 ด าเนินการตามโครงการ/กจิกรรมหนนู้อยจิตอาสา ตลอดปี  
2.2 จัดรูปแบบกิจกรรมและจัดท าเอกสาร การศึกษา  
2.3 ประชาสัมพันธ์กับเด็กและผูป้กครองให้ได้รับทราบ   
2.4 จัดหาอาสาสมัครในการเข้าร่วมกจิกรรม   
2.5พาเด็กๆเข้าร่วมกิจกรรม   
3. ขั้นติดตามและประเมนิผล   
3.1 แบบประเมินความพึงพอใจ ก.พ. 60  
3.2 แบบประเมนิพฤติกรรมด้านสังคม   
3.3 ใบงาน/ผลงานเดก็   
   
2.กิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม   

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั้นเตรียมการ    
1.1  ประชุมวางแผนการด าเนนิงาน มิ.ย. 59 นางสาวปัทมกร    
1.2  แต่งตั้งครผูู้เกี่ยวข้อง  รัตนกสิกร 
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      3.  กิจกรรมวันส าคัญ 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั้นเตรียมการ   
1.1   แต่งตั้งคณะกรรมการ พ.ค. 59 นางสาวปัทมกร  
1.2   ประชุมชี้แจงวางแผน  รัตนกสิกร 
2. ขั้นด าเนินการ/กิจกรรมที่จดั   
2.1   จัดท าค าส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการ มิ.ย. 59  
ด าเนินการตามโครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง   
2.2ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรม ก.ค. 59  
   

 
 

 ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

2. ขั้นด าเนินการ/กิจกรรมที่จดั   

2.1  ประชุมครผููเ้กี่ยวข้อง แบ่งหน้าที ่ มิ.ย. 59  

รับผิดชอบ         

2.2ออกจดหมายประชาสัมพนัธ์ให ้ ก.ค. 59  

ผู้ปกครองได้รับทราบ   

2.3  อบรมเด็กๆก่อนการเข้าร่วมกจิกรรม   

หนูน้อยมารยาทงาม   

2.4จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการจัด   

กิจกรรม   

2.5น าเดก็ๆเข้าร่วมกจิกรรม ก.ค. 59  

3. ขั้นติดตามและประเมนิผล   

3.1 แบบประเมินความพึงพอใจ ส.ค. 59  

3.2 แบบประเมนิพฤติกรรมด้านสังคม   

3.3 ใบงาน/ผลงานเดก็   

3.4ภาพถ่ายกิจกรรม   
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กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

วันส าคัญ   

2.3 ประชาสัมพันธ์/แจกจดหมายเชิญ   
ผู้ปกครองเข้าร่วมกจิกรรม   
2.4  ฝึกซ้อมเด็กในการเข้าร่วมกจิกรรม   
3. ขั้นติดตามและประเมนิผล   
 3.1  จัดท าแบบประเมนิโครงการ/ มี.ค. 60  
กิจกรรม   
3.2แบบประเมินความพึงพอใจ   
3.3  ใบงาน/ผลงาน   
3.4  ภาพถ่ายกิจกรรม   
3.5  สรุปและประเมินผล   
5. สถานท่ีด าเนินงาน  โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 
6. ระยะเวลาในการด าเนินงาน มิถุนายน 2559– กุมภาพันธ์  2560 
7. งบประมาณ 
กิจกรรม  หนูน้อยจิตอาสา 

รายการ 
งบประมาณ 
ปี 2559 

ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

รายรับ     
1.จากโรงเรียน 2,000 2,100 2,200 2,300 
2.อ่ืน ๆ     

รวม 2,000 2,100 2,200 2,300 
รายจ่าย     

1.ค่าวัสดุ      
- ค่าอุปกรณ์ส าหรับท าความสะอาด 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 

ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

รวม 2,000 2,100 2,200 2,300 
กิจกรรม  หนูมารยาทงาม 

รายการ 
งบประมาณ 
ปี 2559 

ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

รายรับ     
1.จากโรงเรียน 1,000 1,050 1,100 1,150 
2.อ่ืน ๆ     

รวม 1,000 1,050 1,100 1,150 
รายจ่าย     

1.ค่าวัสดุ      
-      
2.ค่าใช้สอย     
- ค่าเข้าเล่มเอกสาร 1,000 1,050 1,100 1,150 
3.ค่าตอบแทน     
-      

4.ค่าพาหนะ     
-      
5.ค่าครุภัณฑ์     
-      

รวม 1,000 1,050 1,100 1,150 
กิจกรรม วันส าคัญ 

รายการ 
งบประมาณ 
ปี 2559 

ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

รายรับ     
1.จากโรงเรียน 5,000 5,300 5,600 5,900 
2.อ่ืน ๆ     

รวม 5,000 5,300 5,600 5,900 
รายจ่าย     

1.ค่าวัสดุ      
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ส าหรับตกแต่งสถานที ่ 1,400 1,500 1,600 1,700 
2.ค่าใช้สอย     
- ค่าเข้าเล่มเอกสาร 600 700 800 900 
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รายการ 
งบประมาณ 
ปี 2559 

ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

3.ค่าตอบแทน     
-      

4.ค่าพาหนะ     
-      
5.ค่าครุภัณฑ์     
- ค่าอุปกรณ์ในวันเข้าพรรษา 3,000 3,100 3,200 3,300 

รวม 5,000 5,300 5,600 5,900 
8. เคร่ืองมือการติดตามและประเมินผล 
  1. แบบประเมินโครงการเดก็ดีมีคุณธรรม 

  2. แบบประเมิน กจิกรรมหนูน้อยจิตอาสา 
  3. แบบประเมิน กจิกรรมวันส าคัญ 

 4. ใบงาน/ผลงาน 
9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 เด็กปฐมวัยทุกคนเปน็ผู้ที่มีคณุธรรม จรยิธรรม ใฝ่ดี ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่
ตนเองนบัถือ มีระเบียบวินยั รับผิดชอบ เชื่อฟังค าส่ังสอนของพ่อแม่ ครูอาจารย์และสามารถใชช้ีวิตอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข 
10. ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข 
..........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................ 
 

ผู้เสนอโครงการ      
   

……………………………………                                              
(นางสาวปัทมกร  รัตนกสกิร ) 

ผู้พิจารณาโครงการ  
 

……………………………………                                              
(นางสาวชนิดา  ณ นคร) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

ผู้อนุมัติโครงการ 

 

............................................ 

(เซอร์เรมอนด์  พิเศษศกัดิ)์ 
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ล าดบัท่ี2  แผนงานหน่วยงาน  งานพัฒนาหลกัสูตรสถานศึกษา 
แผนงานตามโครงสร้าง          ฝ่ายแผนกปฐมวัย(กลุม่งานวิชาการ) 
แผนงานตามมาตรฐาน   แผนงานด้านคุณภาพผู้เรียน  

 แผนงานด้านการจัดการศึกษา  
 แผนงานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
ด้านอัตลกัษณ์ (จิตตาภิบาล)   
 แผนงานด้านมาตรการส่งเสริม 

ผู้รับผิดชอบ   นางสุชาดา     น้อยสอาด 
ตอบสนอง   พันธกิจท่ี1    ยุทธศาสตร์ท่ี1    กลยุทธ์ท่ี 1 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษา EDBA : มาตรฐานท่ี 5 , 7 ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ หลกั  5.1,5.2, 7.1,7.2, 
7.3 ร่วม-  ประเด็นการพิจารณา/เกณฑ์ย่อยที่ หลกั 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 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษาโรงเรียน : มาตรฐานท่ี  -       ตัวบ่งชี้หลกัท่ี –        ร่วม  - 
เกณฑ์ท่ี- 

 วัตถุประสงค์ / เปา้หมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ป)ี 
วัตถุประสงค์ 1. ขั้นวางแผน  

1.เพื่อส่งเสริมให้ครเูข้าใจปรัชญา หลักการ  1.1 แต่งตั้งกรรมการด าเนนิงาน เม.ย. 59 
และธรรมชาติของการจัดการศึกษาปฐมวัย 1.2 ประชุมคณะกรรมการด าเนนิงาน พ.ค. 59 
และสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการจัด 1.3ศึกษาข้อมูลการจดัท าหลกัสูตร  
ประสบการณ์(ตบช.5.1) สถานศึกษา  
2.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ครจูัดท า   
แผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับ 2. ขั้นด าเนินการ (ภาระงานประจ า/ภาระ  
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและสามารถจัด ร่วม/โครงการ)  
ประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย  2.1 ภาระงานประจ า  
สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล 1.ครมูีการก าหนดหน่วยการเรียนการสอน พ.ค. 59 
(ตบช.5.2) ในแต่ละสัปดาห์อย่างชดัเจน  
3.เพื่อส่งเสริมให้สถานศกึษามีหลกัสูตร 2.สถานศึกษาจดัท าโครงสร้าง สาระหลกัสูตร พ.ค. 59 
การศึกษาปฐมวัยและน าสู่การปฏิบัต ิ สถานศึกษาที่เหมาะสมกับการเปลีย่นแปลง    
(ตบช.7.1) และบริบทของสถานศึกษา  
4.เพื่อส่งเสริมสถานศึกษาให้มีระบบและ 3.สถานศึกษาน าผลการวิเคราะหห์ลักสูตร  
กลไกผู้ที่มีส่วนร่วมทกุฝ่ายตระหนักและ สถานศึกษามาปรับปรุง และพัฒนาในการ มี.ค. 59 
เข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย (ตบช.7.2)   
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 วัตถุประสงค์ / เปา้หมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ป)ี 
5.เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้และความ จัดท าหลกัสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับ  
เข้าใจหลักการจัดการศกึษาปฐมวัยในการ  ความต้องการของเด็กและสังคม  
จัดกจิกรรม (ตบช.7.3) 2.2  ภาระงานตามตบช.  
 1. ส่งเสริมให้ครเูข้าใจปรัชญา หลักการ ตลอดปีการศึกษา 
เป้าหมายเชิงปริมาณ และธรรมชาติของการจัดการศึกษา  
1.ครรูะดับปฐมวัยจ านวน 6 คน ปฐมวัยและสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการ  
2.แผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับ จัดประสบการณ์ (5.1)  
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย จ านวน 6 เล่ม 2.ครจูัดท าแผนการจัดประสบการณ ์ พ.ค. 59 
3.หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยจ านวน 3 เล่ม ที่สอดคล้องกับหลกัสูตรการศกึษาปฐมวัย  
 และสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู ้  
เป้าหมายเชิงคุณภาพ ที่หลากหลาย สอดคล้องกับความแตกต่าง  
1.ครเูข้าใจปรัชญา หลักการ และธรรมชาติ ระหว่างบุคคลด้านแผนและการจัด  
ของการจัดการศึกษาปฐมวัยและสามารถ ประสบการณ(์5.2)  
น ามาประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์ 3.มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของ ตลอดปีการศึกษา 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สถานศึกษาและน าสู่การปฏิบัติอย่างม ี  
2.ครมูีประสิทธิภาพในการจัดท าแผนการ ประสิทธิภาพ(7.1)  
จัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตร   4. มีระบบและกลไกให้ผู้มีส่วน  
การศึกษาปฐมวัยและสามารถจัด ร่วมทุกฝ่ายตระหนักและเข้าใจการจัด  
ประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย  การศึกษาปฐมวัย(7.2)  
สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล   5. จัดกจิกรรมเสริมสร้างความ  
3.สถานศึกษามีหลกัสูตรการศกึษาปฐมวัย ตระหนักรู้และความเข้าใจหลักการจัด  
และน าสู่การปฏิบัติได้อย่างมีคณุภาพ การศึกษาปฐมวัย(7.3)  
   
ตัวชี้วัดความส าเร็จ   
1.ครรู้อยละ 81 เข้าใจปรัชญา หลักการ    
และธรรมชาติของการจัดการศึกษาปฐมวัย   
และน ามาประยุกต์ใช้ในการจัด   
ประสบการณ์   
2.ครจูัดท าแผนการจัดประสบการณ์ที่   
สอดคล้องกับหลักสตูรการศึกษาปฐมวัย   
สามารถจัดประสบการณ์การเรียนรูท้ี ่   
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 วัตถุประสงค์ / เปา้หมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ป)ี 
หลากหลายสอดคล้องกับความแตกต่าง 2.3  ภาระงานร่วม  
ระหว่างบุคคล คิดเป็นร้อยละ 81      1. โน้มน้าวใหเ้ด็กรับประทานอาหาร  
3.ร้อยละ 81 ของสถานศึกษามีหลกัสูตร ครบหมู่ ดื่มน้ าสะอาดและนมอย่าง  
การศึกษาปฐมวัยและน าสู่การปฏิบัติได ้ เพียงพอประมาณ 600-800 มิลลิลิตรต่อวัน  
 (5.2.3)  
      2. ดูแลให้เดก็ได้รับวัคซีนป้องกนัโรคที ่  
 จ าเปน็ตามวัย (5.2.4)  
เคร่ืองมือการติดตาม/ประเมินผล     3. จัดโอกาสใหเ้ด็กช่วยเหลือตัวเองใน  
1.คู่มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  การปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน (5.2.5)  
(พุทธศกัราช 2546)     4. จัดกิจกรรมให้เดก็ได้ใช้กล้ามเนื้อมัดเลก็  
2.โครงสร้างหลักสูตรสถานศกึษา มัดใหญ่ และการประสานสัมพนัธ์ของทักษะ  
3.ก าหนดการสอนรายสปัดาห์ ระดับชั้น กลไก (5.2.6)  
อนุบาล1-3     5. จัดโอกาสใหเ้ด็กเล่นเกม ออกก าลังกาย  
4.แบบประเมินนิเทศการใช้หลกัสูตร ที่เหมาะสมกับวัย ความสามารถ และความ  
สถานศึกษา สนใจของเด็กแต่ละคน(5.2.7)  
5.หลักสูตรสถานศกึษาระดับปฐมวัย ป ี     6. สร้างสุขนิสัยที่ดใีนการรักษาความ  
2558 สะอาดป้องกันโรค และความปลอดภัย  
 แก่ร่างกาย (5.2.8)  
     7. สนับสนุนใหเ้ด็กรูจ้ักควบคุมตนเอง 

อดทนรอคอย และมุ่งมั่นตัง้ใจ(5.2.9) 
 

    8. สนับสนุนใหเ้ด็กมคีวามรู้สึกที่ดตี่อ  

 ตนเองและผู้อ่ืนเ (5.2.10)  
       9. จัดโอกาสให้เด็กได้เลือก  
 ท ากิจกรรมตามความสนใจ ความถนัด   
 ความสามารถ และความพอใจของเดก็ 

(5.2.11) 
 

     10. จัดโอกาสใหเ้ด็กไดช้ื่นชมและ  

 ตอบสนองต่อศิลปะ ดนตรี และการ  
 เคลื่อนไหว หรือสัมผัสกับความมหัศจรรย์ของ  
 ธรรมชาติและปรากฏการณท์างธรรมชาติ  
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 วัตถุประสงค์ / เปา้หมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ป)ี 
(5.2.12) 

     11. จัดโอกาสให้เด็กได้สื่อสารความคิด  
 หรือประสบการณ์ของตนผ่านศิลปะ  
 ดนตรี และการเคลื่อนไหวในลักษณะ  
 ต่าง ๆ ( 5.2.13)  
     12. ครูหรือผู้เลี้ยงเด็กปฏิบัต ิ  

 ตนเปน็แบบอย่างที่ดี ทั้งทางกาย วาจา และ  
 การปฏิบัติต่อผู้อ่ืน (5.2.14)  
     13ส่งเสริมใหเ้ด็กมีความ  
 ประพฤติดี ได้แก่ ขยนั ประหยัด ซื่อสัตย์ มี  
 วินัย สะอาด สามัคคี มีน้ าใจ (5.2.15)  
     14. ส่งเสริมใหเ้ด็กชื่นชมธรรมชาติและ  
 ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม (5.2.16)  
     15. ส่งเสริมใหเ้ด็กได้ปฏิบตัิตนตาม  
 วัฒนธรรมไทยและหลกัศาสนาทีน่ับ  
 ถือ( 5.2.17)  
     16. จัดโอกาสให้เด็กเรียนรูก้ารประเปน็  
 ผู้น าและผู้ตามที่ดี ( 5.2.18)  
     17.   จัดโอกาสให้เดก็ได้เรียนรู้อย่าง  
 ร่วมมือกับเพื่อนเป็นกลุ่มเลก็และ  
 กลุ่มใหญ ่(5.2.19)  
       18.   จัดโอกาสใหเ้ด็กไดเ้รียนรู้และ  
 เข้าร่วมกิจกรรมในโอกาสวันส าคญั  
 ต่าง ๆ ตามระบอบประชาธิปไตยอันม ี  
 พระมหากษัตรยิ์ประมุข (5.2.20)  
      19.  จัดกิจกรรมใหเ้ด็ก  
 สืบค้น ส ารวจ และตั้งค าถามเพื่อสร้างความ  
 เข้าใจเกีย่วกับสิ่งต่าง ๆ รอบตัว (5.2.21)  
      20. จัดกิจกรรมใหเ้ด็กเล่าถึงสิ่งที่ท า   
 ทบทวนประสบการณ์เดิม ทบทวน  
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 วัตถุประสงค์ / เปา้หมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ป)ี 
 เรื่องที่เด็กควรรู้ หรือเหตุการณ์ที่น่าสนใจ

(5.2.22) 
 

      21. เปิดโอกาสใหเ้ด็กคุน้เคยกับหนังสือ  
 และได้อ่านหนังสือตามวัย (5.2.23)  
     22. จัดกจิกรรมแบบบูรณาการเป็น  

 รายบุคคล กลุ่มเล็ก และกลุ่มใหญ ่  
 ผ่านกิจกรรมแบบบูรณาการทีเ่ด็กไดเ้ล่นและ  
 ลงมือกระท าเพื่อพัฒนาความคิดรวบยอด  
 และทักษะเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์   
 ภาษา สังคม ดนตรี กีฬา ทีเ่หมาะสมกับ  
 บริบทวัฒนธรรมของเด็ก (5.2.24)  
     23. ส่งเสริมใหเ้ด็กแสดงความคิด  
 สร้างสรรค์อย่างอิสระ (5.2.25)  
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 วัตถุประสงค์ / เปา้หมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ป)ี 
 2.4  โครงการ  
 1.โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  
 ปฐมวัย  
 - กิจกรรมพัฒนาหลักสตูร  
 (ต่อด้วยโครงการตามแผนพัฒนาฯ ถ้าม)ี  
   
 3.  ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล  
 3.1 ตรวจสอบ ติดตามการน าหลักสูตรไปใช ้ ต.ค. 59 
 3.2 ปรับปรุงแก้ไข และพัฒนาการใชห้ลักสูตร พ.ย. 59 

 ให้สมบูรณ ์  
 3.3 ประเมินผลการใช้หลักสตูรสถานศกึษา  

 3.4ประเมินผลการใช้หลักสตูรสถานศกึษา ก.พ. 60 
 ปฐมวัย  
   
 4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา  
 4.1 สรุปผลการด าเนินงานตามแผนงาน/ มี.ค. 60 
 โครงการ  
 4.2 จัดท ารายงานผลการด าเนินงานแก่ มี.ค. 60 
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
 4.3 น าผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไขและ เม.ย. 60 

 พัฒนาในปีการศึกษาต่อไป  
   
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 



553 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปี 2559                                                                                               โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 
 

 
 

แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่ายหน่วยงาน 
6.2.1 แผนงานหน่วยงาน  งานพัฒนาหลักสตูรสถานศึกษา  ฝ่ายแผนกปฐมวยั(กลุ่มงานวิชาการ) 

ล าดบั
ท่ี 

รายการ 
แผนงาน
ตาม

มาตรฐาน 

จ านวนเงิน 
ประเภท

งบประมาณ บาท ส.ต. 

1. โครงการพัฒนาหลักสตูรปฐมวัย 2    
  - กิจกรรมพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาปฐมวัย     5,000 - พัฒนา 
      
      
      
      

รวมประมาณการค่าใช้จา่ย 
( แปดพันบาทถ้วน) 

 
5,000 - 

 
สรุปประเภทงบประมาณ 
 ด าเนินการ...........................บาท  งบลงทุน..................บาท  งบพัฒนา5,000 บาท  
 
 
ลงชื่อ..........................................................  ลงชื่อ....................................................... 
             (นางสุชาดา    น้อยสอาด)                                       ( นางสาวชนิดา  ณนคร) 
                      ผู้เสนองาน                                                ผู้ช่วยผู้อ านวยการแผนกปฐมวัย   
 
 
                                         ผู้อนุมัติ 

ลงชื่อ........................................................ 
         ( เซอร์เรมอนด์  พิเศษศักดิ์.) 

 ผู้อ านวยการ 
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แผนงานตามโครงสร้าง     ฝ่ายแผนกปฐมวยั(กลุม่งานวิชาการ) 
แผนงานตามงบประมาณ  แผนงานคุณภาพผู้เรียน แผนงานการจัดการศึกษา 
       แผนงานสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
                                  แผนงานด้านอัตลักษณ(์จิตตาภบิาล) 
        แผนงานมาตรการส่งเสริม 
ชื่อโครงการ          พัฒนาหลกัสตูรปฐมวยั 
ลักษณะโครงการ      ประจ า    ต่อเน่ือง ใหม่  
หน่วยงาน                งานพฒันาหลกัสตูรสถานศกึษา     
ผู้รับผิดชอบ       นางสุชาดา    น้อยสอาด 
ตอบสนอง       พันธกิจท่ี1     ยุทธศาสตร์ท่ี1    กลยุทธ์ท่ี 1 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษา EDBA : มาตรฐานท่ี 5 , 7  ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ หลกั  5.1,5.2, 7.1,7.2, 
7.3 ร่วม-      ประเด็นการพิจารณา/เกณฑ์ย่อยที่ หลกั 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 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษาโรงเรียน  :มาตรฐานท่ี  -            ตัวบ่งชี้หลกัท่ี –           ร่วม - 
เกณฑ์ท่ี -   
1. หลักการและเหตุผล 
                   หลักสูตรจัดเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งในการพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพ  ดังนั้นการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา จึงเป็นวางแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่เด็ก ท าให้เด็กสามารถเรียนรู้ได้
ตลอดเวลา ซึ่งในปัจจุบันเป็นความจ าเป็นอย่างยิ่งที่สถานศึกษาจะต้องพัฒนา “หลักสูตรสถานศึกษา”ให้
สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ได้แก่การเรียนรู้ภาษายุคดิจิตอลความสามารถในการสื่อสารและ
การมีพัฒนาการที่สมวัยตรงตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของเด็ก คือ มีการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง 
การปฏิบัติจริง  การสังเกต  การทดลอง การศึกษานอกสถานที่ และสามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้ในการ
ด าเนินชีวิตในปัจจุบันและก้าวสูป่ระชาคมอาเซียนได้อย่างมีคุณภาพ 
                    ดังนั้นโรงเรียนซางตาครู้สศึกษา จึงตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัยให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2546 จึงสนับสนุนให้
บุคลากรระดับปฐมวัย มีการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยให้ทันต่อยุคสมัยและส่งเสริมการจัดการ
เรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
2.วัตถุประสงค์ 
              2.1 เพื่อส่งเสริมให้ครเูข้าใจปรัชญา หลักการและธรรมชาติของการจัดการศึกษาปฐมวัยและ 
                     สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์(ตบช.5.1) 
              2.2 เพื่อส่งเสริมและสนับสนนุให้ครจูดัท าแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลกัสูตร            
                    การศึกษาปฐมวัยและสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ทีห่ลากหลายสอดคล้องกับความ 
                    แตกต่างระหว่างบุคคล    (ตบช.5.2) 
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               2.3 เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษามีหลักสูตรการศกึษาปฐมวัยและน าสู่การปฏิบตัิ(ตบช.7.1) 
               2.4 เพื่อส่งเสริมสถานศึกษาให้มีระบบและกลไกผู้ที่มีส่วนร่วมทกุฝ่ายตระหนักและเข้าใจการจดั 
                      การศึกษาปฐมวัย (ตบช.7.2) 

         2.5 เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจหลักการจดัการศึกษาปฐมวัยในการจัด    
               กิจกรรม (ตบช.7.3) 

3.เป้าหมาย 
            3.1   เชิงปริมาณ 
         ครูผู้สอนระดับปฐมวัยจ านวน 6 คน 
            3.2  เชิงคุณภาพ  
                  1.ครเูข้าใจปรัชญา หลักการ และธรรมชาติของการจัดการศกึษาปฐมวัยและสามารถน ามา 
                     ประยุกต์ใชใ้นการจัดประสบการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

                  2.ครมูีประสิทธิภาพในการจัดท าแผนการจัดประสบการณท์ี่สอดคล้องกับหลักสูตรการศกึษา 
                     ปฐมวัยและสามารถจัดประสบการณก์ารเรยีนรู้ทีห่ลากหลายสอดคล้องกับความแตกต่าง 
                     ระหว่างบุคคล 

                 3. สถานศึกษามีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและน าสู่การปฏิบัติได้อย่างมีคณุภาพ 
           3.3  ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
                 1. ครรู้อยละ 81 เข้าใจปรัชญา หลักการและธรรมชาติของการจัดการศึกษาปฐมวัยและน ามา 
                     ประยุกต์ใชใ้นการจัดประสบการณ ์

                 2. ครจูัดท าแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคลอ้งกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยสามารถจัด 
                    ประสบการณ์การเรียนรู้ทีห่ลากหลายสอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล 
                    คิดเป็นร้อยละ 81 
                3. ร้อยละ 81ของสถานศึกษามีหลกัสูตรการศกึษาปฐมวัยและน าสู่การปฏิบตัิได้ 
4. ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั้นเตรียมการ   
     1.1   แต่งตั้งคณะกรรมการ เม.ย. 59 ฝ่ายวิชาการ 
     1.2   ประชุมชี้แจงวางแผน   
   
2. ขั้นด าเนินการ/กิจกรรมที่จดั   
2.1   จัดท าค าส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการ พ.ค. 59  
        ด าเนินการตามโครงการ   
2.2 จัดกิจกรรมตามโครงการ   

- โครงการพัฒนาหลักสตูรสถานศกึษาปฐมวัย มิ.ย. 59  
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- ประเมินการใชห้ลักสูตรปฐมวัย ต.ค. 59  
3. ขั้นติดตามและประเมนิผล   

       3.1  แบบประเมินการใช้หลกัสูตรสถานศึกษา มี.ค. 60  
       3.2   ภาพถ่ายการนิเทศติดตามการใช้หลักสตูร   
   

 
5. สถานท่ีด าเนินงาน  โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 
6. ระยะเวลาในการด าเนินงาน เมษายน  2559 – มีนาคม 2560 
7. งบประมาณ 

8. เคร่ืองมือการติดตามและประเมินผล 
     1. คู่มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย (พุทธศักราช 2546) 
     2. โครงสร้างหลักสูตรสถานศกึษา 
     3. ก าหนดการสอนรายสปัดาห์ ระดบัชั้นอนุบาล1-3 
     4. แบบประเมินนิเทศการใชห้ลักสูตรสถานศึกษา 
     5. หลกัสูตรสถานศกึษาระดับปฐมวัย ป2ี558 
9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
       1. คร ูเข้าใจปรชัญา หลักการและธรรมชาติของการจดัการศึกษาปฐมวัยและน ามาประยุกต์ใช้ในการ 
          จัดประสบการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
       2. ครมีูแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยสามารถจัดประสบการณ ์
           การเรียนรู้ทีห่ลากหลายสอดคล้องกับความแตกตา่งระหว่างบุคคล 

รายการ งบประมาณ 
ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

รายรับ     
- จากโรงเรยีน 5,000 5,400 5,800 6,200 
- อ่ืน ๆ     

รวม 5,000 5,400 5,800 6,200 
รายจ่าย     
- ค่าวัสดุ 3,500 3,700 3,900 4,100 
- ค่าใช้สอย 1,000 1,100 1,200 1,300 
- ค่าตอบแทน     
- ค่าพาหนะ 500 600 700 800 
- ค่าครุภัณฑ ์     

รวม 5,000 5,400 5,800 6,200 
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       3. สถานศึกษามีหลกัสูตรการศึกษาปฐมวัยทีท่ันต่อยคุสมัย สามารถน าสู่การปฏิบัติได้อย่างม ี
            คุณภาพ 
10. ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข 
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... 
                   
 
                   ผู้เสนอโครงการ                                                         ผูพ้ิจารณาโครงการ 
 
   …...................................................                           ….....................................................                                                                             

              ( นางสุชาดา   น้อยสอาด  )                                    ( นางสาวชนิดา  ณนคร) 
                                              
                                                        
                                                                ผู้อนุมัติโครงการ 
 
                                                         ..................................... 

(เซอร์เรมอนด์     พิเศษศักดิ์ ) 
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ล าดบัท่ี 3 แผนงานหน่วยงาน  งานพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
แผนงานตามโครงสร้าง    ฝ่ายแผนกปฐมวยั(กลุม่งานวิชาการ) 
แผนงานตามมาตรฐาน    แผนงานด้านคุณภาพผู้เรียน    
                                 แผนงานด้านการจัดการศึกษา                         
                                 แผนงานด้านการสร้างสงัคมแห่งการเรียนรู้ 
                                 แผนงานด้านอัตลักษณ์ (จิตตาภบิาล)     
                                 แผนงานด้านมาตรการสง่เสริม 
ผู้รับผิดชอบ    นางสุชาดา    น้อยสอาด 
ตอบสนอง    พันธกิจท่ี1  ยุทธศาสตร์ท่ี1 กลยุทธ์ท่ี 1 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษา EDBA : มาตรฐานท่ี 5    ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ หลกั   5.4 ,5.5 ร่วม  -
ประเด็นการพิจารณา/เกณฑ์ย่อยที่ หลกั 5.5.1 , 5.5.2 , 5.5.3 , 5.5.4    ร่วม – 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษาโรงเรียน : มาตรฐานท่ี -    ตัวบ่งชี้หลักท่ี –      ร่วม  - 
เกณฑ์ท่ี - 

 วัตถุประสงค์ / เปา้หมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ป)ี 
วัตถุประสงค์ 1. ขั้นวางแผน  

1.เพื่อส่งเสริมให้ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่ 1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน พ.ค.59 
เหมาะสม สอดคล้องกับการเรียนรู้ของเด็ก 1.2 ประชุมคณะกรรมการด าเนนิงาน พ.ค.59 
(5.4) 1.3 ประชุมชี้แจงวางแผนการด าเนินงานแก ่  
2.เพื่อส่งเสริมให้ครใูช้เครื่องมือในการวัด       ครูผู้เกี่ยวข้อง   
และประเมินผลพัฒนาการของเด็กอย่าง 1.4 ศึกษาปญัหาและส ารวจความต้องการ  
หลากหลาย และสรุปรายงานผล 1.5 จัดท าเอกสารทีเ่กี่ยวข้องกบัการ พ.ค.59 
พัฒนาการของเด็กแก่ผู้ปกครอง (5.5)      ด าเนินงาน  
   
เป้าหมายเชิงปริมาณ 2. ขั้นด าเนินการ (ภาระงานประจ า/ภาระ  
1.ครูปฐมวัยจ านวน 6 คน  ร่วม/โครงการ)  
2.สื่อนวัตกรรมจ านวน 6 ชิน้ 2.1 ภาระงานประจ า  
 1.ส่งเสริมให้ครใูช้สื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดปีการศึกษา 
เปา้หมายเชิงคุณภาพ ในการจัดการเรยีนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการ  
1. ครมูีส่ือนวัตกรรม สื่อการเรยีนการสอน เด็ก  
ที่ทันสมัยสามารถน ามาใช้ในการจัด 2.ส่งเสริมให้ครนู าผลการประเมินไปใช้ในการ ตลอดปีการศึกษา 
กิจกรรมที่แปลกใหมใ่ห้กบัเดก็ได้อย่างม ี พัฒนาเดก็  
ประสิทธิภาพ 3.ส่งเสริมให้ครูผลิตนวัตกรรม สื่อ และจัด ตลอดปีการศึกษา 
2. ครูมีประสิทธิภาพในการใช้สื่อ กิจกรรมใหม่ ๆ ในการพัฒนาเด็ก  
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 วัตถุประสงค์ / เปา้หมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ป)ี 
เทคโนโลยีที่เหมาะสม และสอดคล้องกับ    
การเรียนรู้ของเด็ก 2.2  ภาระงานตาม ตบช.  
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 1. ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่ เหมาะสม ตลอดปีการศึกษา 
1. ครมูีส่ือนวัตกรรม สื่อการเรยีนการสอน สอดคล้องกับการเรียนรู้ของเด็ก( 5.4)  
ที่ทันสมัยสามารถน ามาใช้ในการจัด 2. ครใูช้เครื่องมือในการวัดและประเมินผล ตลอดปีการศึกษา 
กิจกรรมที่แปลกใหมใ่ห้กบัเดก็ คิดเป็นร้อย พัฒนาการของเดก็อย่างหลากหลาย  
ละ92 และสรุปรายงานผลพัฒนาการ  
2. คร ูร้อยละ 92มีประสิทธิภาพในการใช ้ ของเด็กแก่ผู้ปกครอง( 5.5)  
สื่อเทคโนโลยทีี่เหมาะสม สอดคล้องกับ   
การเรียนรู้ของเด็ก   
 2.3  ภาระงานร่วม  
เคร่ืองมือการติดตาม/ประเมินผล          -  
1. แบบส ารวจความต้องการในการใช้สื่อ  (ต่อด้วยโครงการตามแผนพัฒนาฯ ถ้าม)ี  
นวัตกรรม   
2. แบบบันทึกการใช้สื่อนวัตกรรม 3.  ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล  
3. แบบประเมินผลการใช้สื่อ นวัตกรรม 3.1  ติดตาม/ตรวจสอบผลการด าเนนิงาน   ปลายภาคเรียน 
4. ทะเบียนสื่อ 3.2  ปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงานตามแผน  
5. แบบสอบถามความพึงพอใจในการสื่อ 3.3  ประเมินผลการใช้สื่อและเทคโนโลยีและ  
 การนิเทศ/การแลกเปลี่ยนเรียนรู ้  
 3.4  ติดตามตรวจสอบเครื่องมือการวัดและ  
 ประเมินผลพฒันาการของเด็ก  
 3.5  ประเมินผลการด าเนนิงานตามโครงการ   สิ้นสุดโครงการ 
   
 4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา  

 4.1  สรุปผลการใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัด มี.ค.- เม.ย.60 
 กิจกรรมการเรียนรู้ใหก้ับเด็ก  
 4.2  จัดท ารายงานผลการด าเนินงานของ เม.ย.60 
 หน่วยงาน  
 4.3  น าผลการประเมินมาปรับปรุง แก้ไขและ เม.ย.60 
 พัฒนาในปีการศึกษาต่อไป  
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แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่ายหน่วยงาน 

6.8.3 แผนงานหน่วยงาน งานพัฒนาการจัดการเรียนการสอน  (ปฐมวัย) ฝ่ายแผนกปฐมวัย(กลุ่มงานวิชาการ) 

ล าดบั
ท่ี 

รายการ 
แผนงาน
ตาม

มาตรฐาน 

จ านวนเงิน 
ประเภท

งบประมาณ บาท ส.ต. 

1. ผลิตนวัตกรรม สื่อการสอน 2 3,000 - ด าเนินการ 
      
      
      
      
      

รวมประมาณการค่าใช้จา่ย 
( สามพันบาทถ้วน ) 

 
3,000 -  

 
สรุปประเภทงบประมาณ 
 ด าเนินการ  3,000 บาท  งบลงทุน.........-.........บาท      งบพัฒนา........-......... บาท
  
 
ลงชื่อ..........................................................  ลงชื่อ....................................................... 
           (นางสุชาดา   น้อยสอาด )                                                     ( นางสาวชนิดา  ณนคร) 
                    ผู้เสนองาน                                                          ผู้ช่วยผู้อ านวยการแผนกปฐมวัย 
 
 
 
                                         ผู้อนุมัติ 

ลงชื่อ......................................................... 
(เซอร์เรมอนด์     พิเศษศักดิ์ ) 

ผู้อ านวยการ 
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แบบแสดงประมาณคา่ใช้จ่ายงาน/กจิกรรม 
7.8.3.1  งาน/กิจกรรม   ผลติสื่อนวตักรรม  สื่อการสอน 

แผนงานตามมาตรฐานท่ี 1  2 3 4  5 
แผนงานหน่วยงาน  งานพัฒนาการจดัการเรียนการสอน  ฝ่ายแผนกปฐมวัย(กลุ่มงานวิชาการ) 

รายการ 
งบประมาณ 
ปี 2559 

ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

รายรับ     
1.จากโรงเรียน 3,000 3,600 4,300 4,800 
2.อ่ืน ๆ     

รวม 3,000 3,600 4,300 4,800 
รายจ่าย     
          1.ค่าวัสดุ      

- แผ่น C D 500 600 700 800 
- กล่องใสC่D 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..........................................................  ลงชื่อ....................................................... 
           (นางสุชาดา   น้อยสอาด )                                                     ( นางสาวชนิดา  ณนคร) 
                    ผู้เสนองาน                                                            ผู้ช่วยผู้อ านวยการแผนกปฐมวัย 
 
                                          ผู้อนุมัติ 

ลงชื่อ......................................................... 
(เซอร์เรมอนด์     พิเศษศักดิ์ ) 

                                                                   ผู้อ านวยการ 
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ล าดบัท่ี 4  แผนงานหน่วยงาน งานส่งเสริมให้มกีารวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ 
แผนงานตามโครงสร้าง    ฝ่ายแผนกปฐมวัย(กลุ่มงานวิชาการ) 
แผนงานตามมาตรฐาน    แผนงานด้านคุณภาพผู้เรียน 

 แผนงานด้านการจัดการศึกษา                                                    
 แผนงานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
 แผนงานด้านอัตลักษณ์ (จติตาภบิาล)   
 แผนงานด้านมาตรการส่งเสริม 

ผู้รับผิดชอบ  นางสาวชนิดา   ณนคร 
ตอบสนอง  พันธกิจท่ี  1     ยุทธศาสตร์ท่ี  1    กลยุทธ์ท่ี  1 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษา EDBA :  มาตรฐานท่ี  5   ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ หลกัท่ี  5.5, 5.6   ร่วม  5.4 
                              ประเด็นการพิจารณา/เกณฑ์ย่อยที่ หลัก  5.5.1, 5.5.2, 5.5.3, 5.5.4   ร่วม  - 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษาโรงเรียน  : มาตรฐานท่ี  -   ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ หลกัท่ี  -    ร่วม  - 
                              เกณฑ์ท่ี  -  

 วัตถุประสงค์ / เปา้หมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ป)ี 
วัตถุประสงค์ 1. ขั้นวางแผน  

1.เพื่อส่งเสริมให้ครใูช้เครื่องมือการวัดและ 1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน พ.ค.59 
ประเมินผลพฒันาการของเด็กอย่างหลาก 1.2 ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์ของงาน  
หลายและสรุปรายงานผลพัฒนาการของ 1.3 ศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการ มิ.ย.59 
เด็กแก่ผูป้กครอง (5.5) ของงานวิจัย  
2.เพื่อส่งเสริมให้ครูจัดท างานวิจัยและ   
พัฒนาการจัดการเรียนรู้สามารถน าผลมา   
ใช้ในการจัดประสบการณ์ให้เด็ก (5.6)   
 2. ขั้นด าเนินการ (ภาระงานประจ า/ภาระ ตลอดปีการศึกษา 
 งานร่วม/โครงการ)  
เปา้หมายเชิงปริมาณ 2.1 ภาระงานประจ า  
1.ครูระดับปฐมวัยจ านวน  6 คน   1.ครูให้มีความรู้  ความเข้าใจ กระบวนการ  
2.งานวิจัยจ านวน 6 เรื่อง ท าวิจัยและสามารถน าไปแก้ปัญหา  
 พฤติกรรมเด็ก  
   2.ครสูามารถท างานวิจัยในการพัฒนาเดก็  
เป้าหมายเชิงคุณภาพ ให้มีประสิทธิภาพ  
1. ครปูฐมวัยใช้เครื่องมือการวัดและ   3.ครูมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกีย่วกับ  
ประเมินผลพฒันาการของเด็กอย่างหลาก งานวิจัย  
หลายและสรุปรายงานผลพัฒนาการของ   
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 วัตถุประสงค์ / เปา้หมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ป)ี 
เด็กแก่ผูป้กครอง  2.2  ภาระงานตาม ตบช.  
2. ครูระดับปฐมวัยน าผลการวิจัยมา   1. ครใูชเ้ครื่องมือการวัดและประเมินผล  
พัฒนาการจัดการเรียนรู้อย่างมีคณุภาพ พัฒนาการของเดก็อย่างหลากหลาย  
และใช้ในการจัดประสบการณ์ให้เด็ก และสรุปรายงานผลพัฒนาการของ  
ปฐมวัย เด็กแก่ผูป้กครอง (5.5)  
   2. ครวิูจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู ้  
 ที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการ  
ตัวชี้วัดความส าเร็จ ปรับการจัดประสบการณ(์5.6)  
1. ครูร้อยละ 81  ใช้เครื่องมือการวัดและ   
ประเมินผลพฒันาการของเด็กอย่างหลาก 2.3  ภาระงานร่วม  
หลายและสรุปรายงานผลพัฒนาการของ    1. ครูใช้สื่อและเทคโนโลยทีี่เหมาะสม  
เด็กแก่ผูป้กครอง สอดคล้องกับการเรยีนรู้ของเด็ก(5.4)  
2.  ครูร้อยละ 81  น าผลการวิจัยมา 2.4  โครงการ  
พัฒนาการจัดการเรียนรู้อย่างมีคณุภาพ             -  
และใช้ในการจัดประสบการณ์ให้เด็ก (ต่อด้วยโครงการตามแผนพัฒนาฯ ถ้าม)ี  
ปฐมวัย   
 3.  ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล ภาคเรียนละ1ครั้ง 
 3.1 ตรวจสอบติดตามด าเนนิงานตามแผน  
เคร่ืองมือการติดตาม/ประเมินผล 3.2 ปรับปรุงแก้ไขด าเนินงานที่ยงัไม่สมบูรณ ์  
1.เค้าโครงร่างงานวิจัย   
2.แบบประเมินพฒันาการผูเ้รียน   
3.แบบบันทึกผลการท างานวิจัย 4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา  
4.แบบบันทึกการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ 4.1 สรุปงานวิจัย ก.พ.59 
 4.2 จัดท ารายงานผลการวิจยั ตลอดปีการศึกษา 
 4.3 น าผลการประเมนิมาปรับปรุงและพัฒนา  
 ในปีการศกึษาต่อไป  
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แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่ายหน่วยงาน 

6.8.4  แผนงานหน่วยงาน   งานส่งเสริมให้มีการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจดัการเรียนรู้     
        ฝ่ายแผนกปฐมวัย(กลุม่งานวิชาการ) 

ล าดบั
ท่ี 

รายการ 
แผนงาน
ตาม

มาตรฐาน 

จ านวนเงิน 
ประเภท

งบประมาณ บาท ส.ต. 

1 วิจัยในชัน้เรียน     2 2,000 - ด าเนินการ 
      
      
      
      

      
รวมประมาณการค่าใช้จา่ย 
( สองพันห้าร้อยบาทถ้วน  ) 

 2,000 - 

 
สรุปประเภทงบประมาณ 
 งบด าเนินการ   2,000    บาท     งบลงทุน    -    บาท     งบพัฒนา     -     บาท 
 
 
ลงชื่อ..........................................................               ลงชื่อ.......................................................... 

     (นางสาวชนิดา   ณ นคร)                                             (นางสาวชนิดา   ณ นคร) 
                         ผู้เสนองาน                                                ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายแผนกปฐมวัย 
 
                                                    
 
 
 
 

                                         ผู้อนุมัติ 
ลงชื่อ......................................................... 

(เซอร์เรมอนด์  พิเศษศกัดิ์   ) 
ผู้อ านวยการ 

 
 
 
 
 



565 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปี 2559                                                                                               โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 
 

 
แบบแสดงประมาณคา่ใช้จ่าย งาน/กิจกรรม 

7.8.4.1  งาน/กิจกรรม   วิจยัในชั้นเรียน 
          แผนงานตามมาตรฐานท่ี   1   2   3   4   5  

แผนงานหน่วยงาน   งานส่งเสริมให้มีการวิจัยเพื่อพฒันาคุณภาพการจดัการเรียนรู้     
ฝ่ายแผนกปฐมวัย(กลุ่มงานวิชาการ) 

รายการ 
งบประมาณ 
ปี 2559 

ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

รายรับ     
1.จากโรงเรียน 2,000 2,100 2,200 2,300 
2.อ่ืนๆ     

รวม 2,000 2,200 2,400 2,600 
รายจ่าย     

1.ค่าวัสดุ      
-ค่าวัสดุอุปกรณ์/เครื่องใช ้ 1,000 1,100 1,200 1,300 
2.ค่าใช้สอย     
-ค่าเอกสารประกอบการท างานวิจัย 1,000 1,100 1,200 1,300 
3.ค่าตอบแทน     
4.ค่าพาหนะ     
5.ค่าครุภัณฑ์     

รวม 2,000 2,200 2,400 2,600 
 
        
ลงชื่อ..........................................................               ลงชื่อ.......................................................... 

     (นางสาวชนิดา   ณ นคร)                                             (นางสาวชนิดา   ณ นคร) 
                         ผู้เสนองาน                                                     ผู้ช่วยผู้อ านวยการแผนกปฐมวัย 
 
 
 
 
 

                                          ผู้อนุมัติ 
ลงชื่อ................. ........................................ 

(เซอร์เรมอนด์  พิเศษศกัดิ์   ) 
                                                                   ผู้อ านวยการ 
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ล าดบัท่ี   5   แผนงานหน่วยงาน งานนิเทศการจดัการเรียนรู้ในสถานศึกษา  

แผนงานตามโครงสร้าง      ฝ่ายแผนกปฐมวยั(กลุม่งานวิชาการ) 
แผนงานตามมาตรฐาน       แผนงานด้านคุณภาพผู้เรียน  
                                    แผนงานด้านการจดัการศึกษา  
                                    แผนงานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
                                    แผนงานด้านอัตลกัษณ์ (จิตตาภิบาล)   
                                    แผนงานด้านมาตรการส่งเสริม 
ผู้รับผิดชอบ      นางสาวพีรดา   ชัยวราสวสัดิ ์
ตอบสนอง      พันธกิจท่ี  1     ยุทธศาสตร์ท่ี   1  กลยุทธ์ท่ี 1 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษา EDBA :  มาตรฐานท่ี  7 , 9     ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ หลกั   7.1, 7.3,  
9.2  ร่วม -  ประเด็นการพิจารณา/เกณฑ์ย่อยที่ หลัก 7.1 ( มี 1- 5-ข้อ ) 7.3 ( มี 1 ข้อ )      ร่วม – 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษาโรงเรียน  : มาตรฐานท่ี  -  ตัวบ่งชี้หลักท่ี –   ร่วม -    
เกณฑ์ท่ี - 

 วัตถุประสงค์ / เปา้หมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ป)ี 
วัตถุประสงค์ 1. ขั้นวางแผน  

 1. เพื่อส่งเสริมให้ สถานศึกษา มีหลักสูตร 1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานตาม พ.ค.59 
การศึกษาปฐมวัยและน าไปสู่การปฏิบัติ แผนงาน  
อย่างมีประสิทธิภาพ ( 7.1 ) 1.2 ประชุมคณะกรรมการด าเนนิงาน มิ.ย.59 
 2. เพื่อส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรม 1.3 ประชุมชี้แจงการด าเนนิงานแก่ผูท้ี ่  
 เสริมสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจ เกี่ยวข้อง  
หลักการจัดจัดการศึกษาปฐมวัย (7.3 ) 1.4 จัดท าเอกสารและศึกษาสภาพปญัหา  
3.เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษามีการแลก ความต้องการนิเทศ  
เปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างสถาน   
สถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และ 2. ขั้นด าเนินการ (ภาระงานประจ า/ภาระ ก.ค.-ก.ย.59 
องค์กรที่เกี่ยวข้อง(9.2)  ร่วม/โครงการ)  
 2.1 ภาระงานประจ า  
เปา้หมายเชิงปริมาณ 1. ให้สถานศึกษา มีระบบและกระบวนการ  
1.ครูระดับปฐมวัยจ านวน 6 คน นิเทศการเรยีนการสอน  
2.จ านวนห้องเรียน 6 ห้องเรียน   2.ให้ครูน าข้อมูลการส ารวจมาใช้ในการวาง  
3.เอกสารการนิเทศ แผนการนิเทศ ก ากบั ติดตามการพัฒนาแบบ  
4.แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ กัลยาณมิตร   

 3 ให้สถานศกึษาน าผลประเมินการนเิทศ/ขัอ  
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 วัตถุประสงค์ / เปา้หมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ป)ี 
ระดับปฐมวัยจ านวน 6 เล่ม  เสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไข   
  4.ให้สถานศึกษามีการนเิทศ แบบ  
  กัลยาณมิตรทั้งในเขตและนอกเขต  
เป้าหมายเชิงคุณภาพ   
1.สถานศึกษา มีระบบและกระบวนการ 2.2  ภาระงานตาม ตบช.  
การเรียนการสอนที่มีคุณภาพ 1.มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของ  
2.ครูน าข้อมูลการส ารวจมาใช้ในการวาง สถานศึกษาและน าสู่การปฏิบัติอย่างมี   
แผนการนิเทศ ก ากับ ติดตามได้อย่างมีประ ประสิทธิภาพ (7.1)  
สิทธิภาพ  2.จัดกิจกรรมเสริมสร้างความ  
3.สถานศึกษาน าผลประเมนิการนเิทศและ ตระหนักรู้และความเข้าใจหลักการจัด  
ข้อเสนอแนะมาปรับปรงุแก้ไข การศึกษาปฐมวัย(7.3)  
4.สถานศึกษามีประสทิธิภาพในการจัด   
การนิเทศแบบกัลยาณมติรทั้งในเขตและ 2.3  ภาระงานร่วม  
นอกเขต 1.มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน  
5. ครูมีประสิทธิภาพในการจัดท าแผนการ ภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับ  
จัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับประ ครอบครัวชุมชนและองค์กรทีเ่กีย่วข้อง(9.2)  
กับประสบการณ์การเรยีนรูท้ี่หลากหลาย   
สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล   
6.ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกบัเดก็และผู้ปกครอง  3.  ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล     
7.ครูมีประสิทธิภาพจัดท าสารนทิัศน์และ 3.1 ติดตาม ตรวจสอบการด าเนนิงานตาม ต.ค.59 
น ามาไตร่ตรองเพื่อใชป้ระโยชน์ในการ แผน  
พัฒนาเดก็ 3.2ปรับปรุงแก้ไข การด าเนินงานทีย่ัง  
 ไม่สมบูรณ์ ให้ดีขึน้  
 3.3 ประเมินผลการด าเนินงานตามแผน  
   
 4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา  
 4.1 สรุปผลการด าเนินงานตามแผนงาน/ มี.ค.59 

 โครงการ  
 4.2 จัดท ารายงานผลการด าเนินงานแก่  
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
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 วัตถุประสงค์ / เปา้หมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ป)ี 
 4.3 น าผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไขและ  

 พัฒนาในปีการศึกษาต่อไป  
   

ตัวชี้วัดความส าเร็จ   
1.ครูร้อยละ 90 ของสถานศึกษา มีระบบ   
และกระบวนการนเิทศการเรยีนการสอน   
2.ครรู้อยละ 90 ของครูระดับปฐมวัย   
น าข้อมูลการส ารวจมาใชใ้นการวางแผน   
การนิเทศ ก ากับ ตดิตาม   
3.ครูร้อยละ 90 ของสถานศึกษาน าผลประ   
ประเมินการนิเทศและข้อเสนอแนะมาปรับ   
ปรุงแก้ไข   
4.ครูร้อยละ 90 ของสถานศึกษา จัดการ   
 นิเทศแบบกัลยาณมิตรทั้งในเขตและนอก   
เขต   
5.ครูระดับปฐมวัยร้อยละ 90 จัดท าแผน   
การจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับประ   
สบการณ์การเรียนรูท้ี่หลากหลายและสอด   

กับความแตกต่างระหว่างบุคคล   
6.ครูระดับปฐมวัยร้อยละ 90 มีปฏิสัมพันธ์   
ที่ดีกับเด็กแลผูป้กครอง   
7.ครูปฐมวัยร้อยละ90 จัดท าสารนทิัศน ์   
น ามาไตร่ตรองเพื่อใชป้ระโยชน์ในการ   
พัฒนาเด็ก   
   
เคร่ืองมือการติดตาม/ประเมินผล   
1.แบบประเมินนิเทศตดิตามรายบุคคล   
2.แบบประเมินแผนงานการนิเทศติดตาม   
3.แบบสังเกตการเรียนการสอน   
4.สมุดบันทึกผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้   
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แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่ายหน่วยงาน 

6.8.5 แผนงานหน่วยงาน งานนิเทศการจดัการเรียนรู้ในสานศึกษา ฝ่ายแผนกปฐมวัย(กลุ่มงานวิชาการ) 

ล าดบั
ท่ี 

รายการ 
แผนงาน
ตาม

มาตรฐาน 

จ านวนเงิน 
ประเภท

งบประมาณ บาท ส.ต. 

1. นิเทศการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา 7     5,000 - ด าเนินการ 
          
      
      
      
      

รวมประมาณการค่าใช้จา่ย  
( ห้าพันบาทถ้วน ) 

 
5,000 - 

 
สรุปประเภทงบประมาณ 
   งบด าเนินการ  5,000 บาท    งบลงทนุ..................บาท งบพัฒนา.......... บาท  
 
ลงชื่อ..........................................................  ลงชื่อ....................................................... 
         (นางสาวพีรดา   ชัยวราสวัสดิ์)                                         ( นางสาวชนิดา  ณนคร  ) 
                     ผู้เสนองาน                                                            ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายแผนกปฐมวัย 
 
                                                        
                                         ผู้อนุมัติ 

ลงชื่อ............ ............................................. 
(เซอร์เรมอนด์   พิเศษศักดิ)์ 

ผู้อ านวยการ 
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แบบแสดงประมาณคา่ใช้จ่าย งาน/กิจกรรม 
7.8.5.1  งาน/กิจกรรม   นิเทศการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา 
แผนงานตามมาตรฐานท่ี 1   2  3   4   5  
แผนงานหน่วยงาน  งานนิเทศการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา ฝ่ายแผนกปฐมวัย(กลุ่มงานวิชาการ) 

รายการ 
งบประมาณ 
ปี 2559 

ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

รายรับ     
1.จากโรงเรียน 5,000 5,500 6,000 6,500 
2.อ่ืน ๆ     

รวม     5,000    5,500    6,000      6,500 
รายจ่าย     

1.ค่าวัสดุ      
- จัดท าเอกสาร        500       600      700        800 
2.ค่าใช้สอย         
- อาหาร     2,500    2,700   2,900     3,100 
- ของช าร่วย        500       600      700         800 
3.ค่าตอบแทน     
-      

4.ค่าพาหนะ               
- ค่ารถ    1,500    1,600    1,700     1,800 
5.ค่าครุภัณฑ์     
-      

รวม    5,000    5,500    6,000     6,500 
 
           ลงชื่อ..........................................................  ลงชื่อ.....................................             

         (นางสาวพีรดา   ชัยวราสวัสดิ์ )                                   (นางสาวชนิดา   ณ นคร) 
                                 ผู้เสนองาน                                                  ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายแผนกปฐมวัย 
 
                                         ผู้อนุมัติ 

ลงชื่อ....................... .................................. 
(เซอร์เรมอนด์   พิเศษศักดิ)์ 

                                                                      ผู้อ านวยการ 
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ล าดบัท่ี   6   แผนงานหน่วยงาน  งานประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
แผนงานตามโครงสร้าง          ฝ่ายแผนกปฐมวัย(กลุม่งานวิชาการ) 
แผนงานตามมาตรฐาน   แผนงานด้านคุณภาพผู้เรียน  

แผนงานด้านการจัดการศึกษา  
 แผนงานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
 แผนงานด้านอัตลักษณ์ (จติตาภบิาล)   
 แผนงานด้านมาตรการส่งเสริม 

ผู้รับผิดชอบ            นางสาวบษุกร   เละประยูร 
ตอบสนอง            พันธกิจท่ี   6    ยุทธศาสตร์ที     6           กลยุทธ์ท่ี      6 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษา EDBA :มาตรฐานท่ี.1,2,3,4,5 ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ หลกัท่ี
1.1,2.4,3.1,4.6,5.10.ร่วม......... ประเด็นการพิจารณา/เกณฑ์ย่อยที ่หลกั..................ร่วม............... 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษาโรงเรียน    : มาตรฐานท่ี...........ตัวบ่งชี้หลักท่ี............ร่วม................. 
                                 เกณฑ์ท่ี...................................................................................................... 

 วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย กิจกรรม/ข้ันตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 
(วัน/เดือน/ป)ี 

วัตถุประสงค์ 1. ข้ันวางแผน  

1.เพื่อส่งเสริมให้เดก็มีน้ าหนักส่วนสงู 1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน เม.ย. 59 

เป็นไปตามเกณฑ์ (1.1) 1.2 ประชุมวางแผนการด าเนนิงาน  

2.เพื่อส่งเสริมให้เดก็ได้ชื่นชมศิลปะ ดนตรี  1.3 ประชุมชี้แจงขั้นตอนการด าเนินงานกับผู ้ พ.ค. 59 

การเคลื่อนไหว และรักธรรมชาติ(2.4) ที่เกีย่วข้อง  

 3.เพื่อให้เดก็มีวินยั รับผิดชอบ เชื่อฟัง 1.4 จัดท าเอกสารทีเ่กี่ยวข้องกบัการ  

ค าส่ังสอนของพ่อแม่ครูอาจารย์  3.1 ด าเนินงาน  

4.เพื่อให้เด็กมีความรู้พื้นฐานสมวัย (4.6) 2. ข้ันด าเนินการ (ภาระงานประจ า/ภาระงาน  

5.เพื่อส่งเสริมให้ครใูช้เครื่องมือในการวัด ร่วม/โครงการ)  

และประเมินผลพัฒนาการของเด็กอย่าง 2.1 ภาระงานประจ า  

หลากหลาย และสรุปรายงานผล 1.สถานศึกษามีความราบรื่น  และคล่องตัว  

พัฒนาการของเด็กแก่ผู้ปกครอง (5.5) ในการประเมินพฒันาการเด็ก  

 2.ครนู าข้อมูลมาใช้ในการวางแผนและวิธีการ  

เป้าหมายเชิงปรมิาณ ประเมินพฒันาการเด็กตามสภาพจริง  

1.ครูระดับปฐมวัยจ านวน 6 คน 3.ครูผู้สอนระดับอนุบาลปีที1่-3มีการจัดท า  

2.เด็กอนุบาลจ านวน 193 คน เครื่องมือการประเมนิพัฒนาการที่เหมาะสม  

3.เอกสารแบบประเมนิพัฒนาการระดับ กับเดก็  

อนุบาล 1-3 4.ครูมีการก ากับติดตามและสรปุการ  

 ประเมินผลการพัฒนาเด็ก  



572 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปี 2559                                                                                               โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 
 

 วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย กิจกรรม/ข้ันตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 
(วัน/เดือน/ป)ี 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ 2.2  ภาระงานตามตบช.  

1.เด็กมีน้ าหนักส่วนสงูเปน็ไปตามเกณฑ ์ 1.มีน้ าหนักส่วนสูงเปน็ไปตาม  

2.เด็กได้ชื่นชมศิลปะ ดนตรี  เกณฑ์มาตรฐาน(1.1)  

การเคลื่อนไหว และรักธรรมชาติ  2.ชื่นชมศิลปะ ดนตรี การ  

 3.เพื่อให้เดก็มีวินยั รับผิดชอบ เชื่อฟัง เคลื่อนไหว และรักธรรมชาต(ิ2.4)  

ค าส่ังสอนของพ่อแม่ครูอาจารย์  3.มีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟังค าส่ัง   

4.เด็กมีความรู้พื้นฐานสมวัย สอนของพ่อแม่ ครูอาจารย์(3.1)  

5. ครูมีประสิทธิภาพในการใช้สื่อ 4. เด็กมีความรู้พื้นฐานสมวัย(4.6)  

เทคโนโลยีที่เหมาะสม และสอดคล้องกับ  5. ครใูช้เครื่องมือในการวัดและ  

การเรียนรู้ของเด็ก ประเมินผลพฒันาการของเด็กอย่าง  

 หลากหลายและสรุปรายงานผลพัฒนาการ  

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ของเด็กแก่ผู้ปกครอง(5.5)  

1.ร้อยละ 90 ของเด็กมีน้ าหนักส่วนสงู   

เป็นไปตามเกณฑ ์ 2.3  ภาระงานร่วม  

2.ร้อยละ  93 ของเด็กได้ชื่นชมศิลปะ           -  

ดนตรี การเคลื่อนไหว และรักธรรมชาต ิ 2.4  โครงการ  

3.ร้อยละ 90เด็กมีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟัง  (ต่อด้วยโครงการตามแผนพัฒนาฯ ถ้ามี)  

ค าส่ังสอนของพ่อแม่ครูอาจารย์             -  

4.ร้อยละ 90 เด็กมีความรู้พื้นฐานสมวัย   

5. คร ูร้อยละ 92มีประสิทธิภาพในการใช ้ 3.  ข้ันตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล  

สื่อเทคโนโลยทีี่เหมาะสม สอดคล้องกับ 3.1 ติดตาม ตรวจสอบการด าเนนิงานตาม  

การเรียนรู้ของเด็ก แผน  

 3.2 ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาเครื่องมือทีใ่ชใ้น  

เครื่องมือการตดิตาม/ประเมินผล การประเมินใหด้ีขึ้น  

1. บันทึกการประชุม 3.3 ประเมินผลการด าเนินงานตามแผน  

2. หลักสูตรสถานศึกษา     

3. คู่มือการประเมนิพัฒนาการเด็กปฐมวัย 4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา  

4. แบบบนัทึกพฤติกรรมรายบุคคล  4.1 สรุปผลการด าเนินงานตามแผนงาน/  

5. แบบบันทึกพฒันาการทัง้ 4 ด้าน โครงการ  

6. แบบบนัทึกการเจริญเติบโต  4.2จัดท ารายงานผลการด าเนินงานแก ่  

น้ าหนัก/ส่วนสูง หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
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 วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย กิจกรรม/ข้ันตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 
(วัน/เดือน/ป)ี 

7. แฟ้มสะสมผลงานเด็ก 4.3 น าผลการประเมินมาปรับปรุง แก้ไขและ  

8. แบบสรุปผลแผนงานประเมินพัฒนาการ พัฒนาในปีการศึกษาต่อไป  

เด็ก   

9. สมุดรายงานประจ าตัวเด็ก   
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แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่ายหน่วยงาน 
6.8.6 แผนงานหน่วยงาน  งานประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย ฝ่ายแผนกปฐมวยั(กลุม่งานวิชาการ) 

ล าดับ
ท่ี 

รายการ 
แผนงาน
ตาม

มาตรฐาน 

จ านวนเงิน 
ประเภท

งบประมาณ บาท ส.ต. 

1 งานประเมนิพัฒนาการเด็กปฐมวัย 2 20,100     - ด าเนินการ 
      
      
      
      

      
 รวมประมาณการค่าใช้จา่ย 

(สองหมื่นหน่ึงร้อยบาทถ้วน ) 

 

 

20,100    -  

 
สรุปประเภทงบประมาณ 
 งบด าเนินการ  20,100   บาท  งบลงทุน..................บาท  งบพัฒนา..................บาท  

 
 

      ลงชื่อ..........................................................  ลงชื่อ.......................................................... 
         (นางสาวบุษกร   เละประยูร)    (นางสาวชนิดา    ณ นคร ) 

                              ผู้เสนองาน                                                     ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายแผนกปฐมวัย 
 
 

                                        ผู้อนุมัต ิ

ลงชื่อ......................................................... 
(เซอร์เรมอนด์   พิเศษศักดิ)์ 

ผู้อ านวยการ 
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แบบแสดงประมาณคา่ใช้จ่ายงาน/กจิกรรม 

7.8.6.1  งาน/กิจกรรม  ประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวยั 
แผนงานตามมาตรฐานท่ี 1 2 34 5 
แผนงานหน่วยงาน  งานประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย   ฝ่ายแผนกปฐมวัย(กลุ่มงานวิชาการ) 

รายการ 
งบประมาณ 
ปี 2559 

ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

รายรับ     
     1.จากสถานศกึษา 20,100 21,300 22,600 23,900 
     2. อ่ืนๆ     

รวม 20,100 21,300 22,600 23,900 
รายจ่าย     
    1.ค่าวัสด ุ     
              -ค่าเอกสารประจ าชัน้เรียน 19,300 20,300 21,400 22,500 
    2.ค่าใช้สอย     

-ค่าอุปกรณเ์พิ่มเติม 500 600 700 800 
   3.ค่าตอบแทน     
      -     
   4.ค่าพาหนะ 300 400 500 600 
   5.ค่าครุภัณฑ์     
    -     

รวม 20,100 21,300 22,600 23,900 
 

 
      ลงชื่อ..........................................................  ลงชื่อ.......................................................... 

         (นางสาวบุษกร   เละประยูร)    (นางสาวชนิดา    ณ นคร ) 
                              ผู้เสนองาน                                                   ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายแผนกปฐมวัย 

 
 

                                        ผู้อนุมัต ิ

ลงชื่อ................. ........................................ 
(เซอร์เรมอนด์   พิเศษศักดิ)์ 

                                                                  ผู้อ านวยการ 
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ล าดบัท่ี  7  แผนงานหน่วยงาน  งานกิจกรรมพัฒนาเด็ก  
แผนงานตามโครงสร้าง  ฝ่ายแผนกปฐมวัย(กลุ่มงานวิชาการ) 
แผนงานตามมาตรฐาน    แผนงานด้านคุณภาพผู้เรียน  

 แผนงานด้านการจดัการศึกษา  
 แผนงานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
 แผนงานด้านอัตลักษณ์ (จติตาภบิาล)   
 แผนงานด้านมาตรการส่งเสริม 

ผู้รับผิดชอบ            นางสาวชนิดา  ณ นคร 
ตอบสนอง            พันธกิจท่ี     5      ยุทธศาสตร์ท่ี      5      กลยุทธ์ท่ี     5 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษา EDBA :  มาตรฐานท่ี   1,2,3,4  ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ หลกั 1.3, 1.4, 2.2,  
3.3, 4.1, 4.2, 4,3, 4.4, 4.5  ร่วม 11.1 ประเด็นการพิจารณา/เกณฑ์ย่อยที ่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   -   
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษาโรงเรียน    : มาตรฐานท่ี   -    ตัวบ่งชี้หลักท่ี    -   ร่วม    -              
                                            เกณฑ์ท่ี    - 

 วัตถุประสงค์ / เปา้หมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ป)ี 
วัตถุประสงค์ 1. ขั้นวางแผน  
1.เพื่อให้เด็กมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ 1.1 แต่งตั้งกรรมการด าเนนิงาน พ.ค.59 
ของตน (1.3) 1.2 ประชุมวางแผนคณะกรรมการด าเนนิงาน  
2.เพื่อให้เด็กมีความมั่นใจและกล้าแสดง 1.3 ประชุมชี้แจงการด าเนนิงานแกค่ร ู  
ออก (2.2) ผู้เกี่ยวข้อง   
3.เพื่อให้เด็กสามารถเล่นและท างานร่วม 1.4 จัดท าเอกสารทีเ่กี่ยวข้องกบัการ  
กับผู้อ่ืนได้ (3.3) ด าเนินงาน  
4.เพื่อสนับสนุนใหเ้ด็กสนใจเรยีนรู้ส่ิง    
รอบตัว ซักถามอย่างตั้งใจ และรักการ 2. ขั้นด าเนินการ (ภาระงานประจ า/ภาระ มิ.ย.59 
เรียนรู ้(4.1) งานร่วม/โครงการ)  
5.เพื่อส่งเสริมให้เดก็มีความคิดรวบยอด 2.1 ภาระงานประจ า  
เกี่ยวกบัสิ่งต่าง ๆ ทีเ่กิดจาก 1.จัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับหลักสูตร  
ประสบการณก์ารเรียนรู้ (4.2) การศึกษาปฐมวัยพทุธศักราช 2546  
6.เพื่อส่งเสริมให้เดก็มีทักษะทางภาษาที ่ 2.ก าหนดจดุมุ่งหมาย ระยะเวลาของการจัด  
สมวัย (4.3) กิจกรรมที่ชัดเจนครอบคลุมพัฒนาการเด็กทั้ง   
7.เพื่อส่งเสริมให้เดก็มีทักษะกระบวนการ 4 ด้าน  
ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (4.4) 3.เด็กมีความสามารถตามศกัยภาพที่สมวัย  
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 วัตถุประสงค์ / เปา้หมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ป)ี 
8.เพื่อส่งเสริมให้เดก็มีจนิตนาการและ 2.2  ภาระงานตาม ตบช.  
ความคิดสร้างสรรค์ (4.5) 1. มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน(1.3)  
 2. มีความมั่นใจและกล้าแสดงออก(2.2)  
 3. เล่นและท างานร่วมกบัผู้อ่ืนได้(3.3)  
เปา้หมายเชิงปริมาณ 4. สนใจเรยีนรู้ส่ิงรอบตัว ซักถาม  
1.ครูระดับปฐมวัยจ านวน 6 คน อย่างตั้งใจ และรักการเรยีนรู้(4.1)  
2. เด็กปฐมวัยจ านวน 200 คน 5. มีความคิดรวบยอดเกีย่วกับสิ่งต่าง ๆ ที ่  
 เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู(้4.2)  
 6. มีทักษะทางภาษาที่สมวัย(4.3)  
เปา้หมายเชิงคุณภาพ  7. มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  
1.เด็กมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน และคณิตศาสตร(์4.4)  
2.เด็กมีความมั่นใจและกล้าแสดงออก  8. มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค ์  
3.เด็กสามารถเลน่และท างานร่วมกับผู้อ่ืน (4.5)  
ได้   
4.เด็กสนใจเรียนรู้ส่ิง รอบตัว ซักถามอย่าง 2.3  ภาระงานร่วม  
ตั้งใจ และรักการเรียนรู ้ 1. ตัวบ่งชี้ 11.1 จัดโครงการ กจิกรรมส่งเสริม  
5.เด็กมีความคิดรวบยอดเกีย่วกับสิ่งต่าง ๆ สนับสนุนตามนโยบายเกี่ยวกับการจัด  
ที่เกิดจากประสบการณก์ารเรียนรู ้ การศึกษาปฐมวัย  
6.เด็กมีทักษะทางภาษาที่สมวัย  2.4  โครงการ  
7.เด็กมีทักษะกระบวนการทาง 1. โครงการหนูน้อยสมองไว  
วิทยาศาสตร์และคณติศาสตร์  3.  ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล  
8.เด็กมีจนิตนาการและความคิดสร้างสรรค ์ 3.1 ติดตาม/ตรวจสอบผลการด าเนนิงาน  
 3.2 ปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงานตามแผน  
 3.3 ประเมินผลการพัฒนาผู้เรียนมคีวาม  
ตัวชี้วัดความส าเร็จ สอดคล้องกับหลักสตูรการศึกษาปฐมวัย  
1.เด็กร้อยละ 89 มีสุขนิสัยในการดูแล พุทธศักราช 2546 (ส าหรับเด็กอายุ 3-5ปี)  
สุขภาพของตน 3.4  ติดตามตรวจสอบเครื่องมือการวัดและ  
2. เดก็ร้อยละ 89 มีความมั่นใจและ ประเมินผลพฒันาการของเด็ก  
กล้าแสดงออก 3.5 ประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ  
3. เด็กร้อยละ 89 เล่นและท างานร่วมกับ   
ผู้อ่ืนได้ 4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา  
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 วัตถุประสงค์ / เปา้หมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ป)ี 
4.เด็กร้อยละ 89 สนใจเรียนรู้ส่ิง รอบตัว  4.1 สรุปผลการพัฒนาผู้เรียนมีความ  
ซักถามอย่างตัง้ใจ และรักการเรยีนรู ้ สอดคล้องกับหลักสตูรการศึกษาปฐมวัย  
5. เดก็ร้อยละ 89 มีความคิดรวบยอด พุทธศักราช  2546 (ส าหรับเด็กอายุ 3-5ปี)  
เกี่ยวกบัสิ่งต่าง ๆทีเ่กิดจากประสบการณ ์ 4.2 จัดท ารายงานผลการด าเนินงานของ  
การเรียนรู ้ หน่วยงาน  
6.เด็กร้อยละ 89 มีทักษะทางภาษาที่สมวัย  4.3 น าผลการประเมินมาปรับปรุง แก้ไขและ  
7.เด็กร้อยละ 89 มีทักษะกระบวนการทาง พัฒนาในปีการศึกษาต่อไป  
วิทยาศาสตร์และคณติศาสตร์    
8.เด็กร้อยละ 89 มีจินตนาการและ   
ความคิดสร้างสรรค์   
   
เคร่ืองมือการติดตาม/ประเมินผล   
1.หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พทุธศักราช   
2546     
2.แบบประเมินพฒันาการทัง้ 4  ด้าน   
3.สมุดประจ าตัวนักเรียน   
4.แบบประเมินโครงการ/กิจกรรม   
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แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่ายหน่วยงาน 

6.8.7 แผนงานหน่วยงาน  งานกิจกรรมพัฒนาเดก็       ฝ่ายแผนกปฐมวัย(กลุ่มงานวิชาการ) 

ล าดบั
ท่ี 

รายการ 
แผนงาน
ตาม

มาตรฐาน 

จ านวนเงิน 
ประเภท

งบประมาณ บาท ส.ต. 

1. โครงการหนูน้อยสมองไว            
 -  กิจกรรมรกัการอ่าน 1 2,000 - ด าเนินการ 
 -  กิจกรรมค่ายบูรณาการการจัดการเรียนรู ้ 1 3,000 - ด าเนินการ 
 -  กิจกรรมบ้านนกัวิทยาศาสตร์น้อย 1 15,000 - ด าเนินการ 
 -  กิจกรรมทัศนศึกษา 1 30,000 - ด าเนินการ 
      

รวมประมาณการค่าใช้จา่ย  
(ห้าหมื่นบาทถ้วน) 

 
50,000 - 

 
สรุปประเภทงบประมาณ 
          ด าเนนิการ    50,000  บาท           งบลงทุน   -  บาท                งบพัฒนา  -  บาท  

 
            
       ลงชื่อ..........................................................               ลงชื่อ.......................................................... 

             (นางสาวชนิดา   ณ นคร)                                  (นางสาวชนิดา   ณ นคร) 
                                  ผู้เสนองาน                                        ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายแผนกปฐมวัย 
 
                                                        
                                         ผู้อนุมัติ 

ลงชื่อ............... .......................................... 
(  เซอร์เรมอนด์  พิเศษศักดิ์ ) 

ผู้อ านวยการ 
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แผนงานตามโครงสร้าง   ฝ่ายแผนกปฐมวยั(กลุม่งานวิชาการ) 
แผนงานตามมาตรฐาน     แผนงานด้านคุณภาพผู้เรียน   แผนงานด้านการจัดการศึกษา  
                                  แผนงานด้านสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
       แผนงานด้านอัตลกัษณ์(จิตตาภบิาล)  
                                  แผนงานด้านมาตรการส่งเสริม  
ชื่อโครงการ                หนูน้อยสมองไว   
ลักษณะโครงการ      ประจ า    ต่อเน่ือง    ใหม่  
หน่วยงาน                   งานกิจกรรมพฒันาเดก็        
ผู้รับผิดชอบ   นางสาวชนิดา   ณ นคร 
ตอบสนอง    พันธกิจท่ี     5      ยุทธศาสตร์ท่ี      5      กลยุทธท่ี์     5 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษา EDBA :  มาตรฐานท่ี   1,2,3,4  ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ หลกั 1.3, 1.4, 2.2,  
3.3, 4.1, 4.2, 4,3, 4.4, 4.5  ร่วม 11.1     ประเด็นการพิจารณา/เกณฑ์ย่อยที ่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   -   
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษาโรงเรียน    : มาตรฐานท่ี   -    ตัวบ่งชี้หลักท่ี    -   ร่วม    -              
                                       เกณฑ์ท่ี    - 
1. หลักการและเหตุผล 

จากพระราชบัญญตัิการศึกษาแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2542และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 
2554  และหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย   พทุธศักราช  2546   เป็นการจัดการศึกษาใหเ้ด็กมทีักษะในการคิด 
การแก้ปัญหา  มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์  โดยจัดกจิกรรมทีห่ลากหลาย บูรณาการผ่านการเลน่
และกิจกรรมที่เปน็ประสบการณ์ตรงผ่านประสาทสัมผัสทัง้ห้า  ตัดสินใจเป็น แกป้ัญหาเปน็  รักการเรยีนรู้  
รักการอ่าน มีทักษะกระบวนการคิด ก้าวทนัโลก และมีทกัษะสื่อสารที่เหมาะสมกับวัย                                         
แผนกปฐมวัยจึงไดจ้ัดท าโครงการหนนู้อยสมองไวขึ้น เพื่อให้เด็กได้มีจนิตนาการ   ความคิดสร้างสรรค์ รัก
การเรียนรู้  รักการอ่าน  และได้รับประสบการณต์รงจากการลงมือปฏิบัติจริง มีทักษะการคิดการแก้ปญัหา 
สามารถน าไปใชใ้นชีวิตประจ าวันได้อย่างมีความสุข                                                                               
2.วัตถุประสงค์  

1.เพื่อให้เด็กมีสุขนิสยัในการดูแลสุขภาพของตน (1.3) 
2.เพื่อให้เด็กมีความมัน่ใจและกล้าแสดงออก (2.2) 
3.เพื่อให้เด็กสามารถเล่นและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ (3.3) 
4.เพื่อสนับสนุนใหเ้ด็กสนใจเรยีนรู้ส่ิง รอบตัว ซกัถามอย่างตั้งใจ และรักการเรยีนรู้ (4.1) 
5.เพื่อส่งเสริมให้เดก็มีความคิดรวบยอดเกีย่วกับสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดจากประสบการณก์ารเรียนรู้ (4.2) 
6.เพื่อส่งเสริมให้เดก็มีทักษะทางภาษาที่สมวัย (4.3) 
7.เพื่อส่งเสริมให้เดก็มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (4.4) 
8.เพื่อส่งเสริมให้เดก็มีจนิตนาการและความคิดสร้างสรรค ์(4.5) 

 



581 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปี 2559                                                                                               โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 
 

3. เป้าหมาย      
  3.1 เชิงปริมาณ                

 1.  ครูระดับปฐมวัยจ านวน 6 คน 
  2.  เด็กปฐมวัยจ านวน 200 คน 
 3.2 เชิงคุณภาพ 

 1.เด็กมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน 
 2.เด็กมีความมั่นใจและกล้าแสดงออก 
 3.เด็กสามารถเลน่และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได ้
 4.เด็กสนใจเรียนรู้ส่ิง รอบตัว ซักถามอย่างตั้งใจ และรักการเรียนรู้ 
 5.เด็กมีความคิดรวบยอดเกีย่วกับสิ่งต่าง ๆที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้ 
 6.เด็กมีทักษะทางภาษาที่สมวัย  
 7.เด็กมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  

  8.เด็กมีจนิตนาการและความคิดสร้างสรรค ์
 3.3 ตัวชี้วดัความส าเร็จ  

 1.เด็กร้อยละ 81 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน 
 2. เดก็ร้อยละ 81 มีความมั่นใจและกล้าแสดงออก 
 3. เดก็ร้อยละ 81 เล่นและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได ้
 4.เด็กร้อยละ 81 สนใจเรียนรู้ส่ิง รอบตัวซักถามอย่างตั้งใจ และรักการเรียนรู้ 
 5. เดก็ร้อยละ 81 มีความคิดรวบยอดเกีย่วกับสิ่งต่าง ๆที่เกิดจากประสบการณก์ารเรียนรู ้
 6.เด็กร้อยละ 81 มีทักษะทางภาษาที่สมวัย  
 7.เด็กร้อยละ 81 มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  
 8.เด็กร้อยละ 81 มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค ์

4. ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 
กิจกรรมรักการอ่าน /กิจกรรมค่ายบูรณาการ /กิจกรรมบา้นนักวิทยาศาสตร์น้อย และกิจกรรม   

ทัศนศึกษา 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั้นเตรียมการ   
     1.1    ประชุมชี้แจง มิ.ย. 59 นางสาวชนิดา   ณ  นคร 
     1.2    แต่งตั้งคณะกรรมการ มิ.ย. 59  
2. ขั้นด าเนินการ/กิจกรรมท่ีจัด   
    2.1   ประชาสัมพนัธ ์ มิ.ย. 59  
    2.2   ด าเนนิการตามกจิกรรม   
            -  กิจกรรมรักการอ่าน มิ.ย. 59  
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            -  กิจกรรมค่ายบูรณาการการจดัการเรยีนรู ้ ส.ค. 59  
            -  กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย พ.ย. 59  
            -  กิจกรรมทัศนศึกษา มิ.ย. 59  
3. ขั้นติดตามและประเมินผล   

1. แบบประเมนิความพึงพอใจ ก.พ. 60  
2. ใบงานกจิกรรม   
3.  ภาพถ่ายกิจกรรม   

   
 

5. สถานท่ีด าเนินงาน  โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 
6. ระยะเวลาในการด าเนินงาน มิถุนายน 2559 – กุมภาพันธ์ 2560 
7. งบประมาณ 

รายการ 
งบประมาณ 

2559 
ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

รายรับ     
- จากโรงเรยีน 50,000 53,100 56,300 59,900 

รวม 50,000 53,100 56,300 59,900 
     

กิจกรรมท่ี 1  กิจกรรมรักการอ่าน     
รายจ่าย     
        - ค่าวัสด ุ 1,500 1,550 1,600 1,650 
        - ค่าใช้สอย 500 550 600 650 
        - ค่าตอบแทน     
        - ค่าพาหนะ     
        - ค่าครุภัณฑ ์     

รวม 2,000 2,100 2,200 2,300 
กิจกรรมท่ี 2  กิจกรรมค่ายบูรณาการ     
รายจ่าย     
       - ค่าวัสด ุ 2,500 2,600 2,700 2,800 
       - ค่าใช้สอย 300 350 400 450 
       - ค่าตอบแทน     
       - ค่าพาหนะ 200 250 300 350 
       - ค่าครุภัณฑ ์     
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8. เคร่ืองมือการติดตามและประเมินผล 

1 .แบบประเมินความพึงพอใจ 
2 .ใบงานกิจกรรม 
3 .ภาพถ่ายกิจกรรม 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
          สถานศกึษาจัดกจิกรรมพัฒนาเด็กที่มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับหลกัสูตรการศึกษา
ปฐมวัยครูผู้สอนระดับปฐมวัยจดักจิกรรมที่ครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน เดก็มีสุขนิสยัในการ
ดูแลสุขภาพของตน มีความมั่นใจและกล้าแสดงออก สามารถเล่นและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได ้
สนใจเรียนรู้ส่ิง รอบตัว ซักถามอย่างตั้งใจ และรักการเรียนรู้  มีความคิดรวบยอดเกีย่วกับสิ่งต่าง ๆ
ที่เกิดจากประสบการณก์ารเรียนรู ้ มีทักษะทางภาษาที่สมวัย เกิดการเรียนรู้ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เด็กมจีินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 

 

 

 

 

รวม 3,000 3,200 3,400 3,600 
     

กิจกรรมท่ี 3  บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย     
       - ค่าวัสด ุ 14,000 14,900 15,800 16,700 
       - ค่าใช้สอย 500 550 600 650 
       - ค่าตอบแทน     
       - ค่าพาหนะ 500 550 600 650 
       - ค่าครุภัณฑ ์     

รวม 15,000 16,000 17,000 18,000 
กิจกรรมท่ี 4  ทัศนศึกษา     
       - ค่าวัสด ุ     
       - ค่าใช้สอย 25,500 27,100 28,800 30,800 
       - ค่าตอบแทน     
       - ค่าพาหนะ 4,500 4,700 4,900 5,200 
       - ค่าครุภัณฑ ์     

รวม 30,000 31,800 33,700 36,000 
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10. ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข 

…………………………………………………………………….…………………………………………
…………………..……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

ผู้เสนอโครงการ   
 
  
      

……………………………………                                              
(นางสาวชนิดา   ณ นคร ) 

 
 
 
 
 
 

ผู้พิจารณาโครงการ  
 
 
 
 

……………………………………                                              
( นางสาวชนดิา  ณ นคร) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ผู้อนุมัติโครงการ 

 

……………………………………                                                        
(เซอร์เรมอนด์     พิเศษศักดิ์ ) 

 

 



585 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปี 2559                                                                                               โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 
 

ล าดบัท่ี   8  แผนงานหน่วยงาน  งานสวัสดิภาพผู้เรียน   
แผนงานตามโครงสร้าง   ฝ่ายแผนกปฐมวยั(กลุม่งานกิจการนักเรียน) 
แผนงานตามมาตรฐาน     แผนงานด้านคุณภาพผู้เรียน  
                                  แผนงานด้านการจดัการศึกษา  
                                  แผนงานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
                                  แผนงานด้านอัตลักษณ ์(จิตตาภบิาล)   
                                  แผนงานด้านมาตรการส่งเสริม 
ผู้รับผิดชอบ     นางสาวปิยะดา    คล้อยเขษม 
ตอบสนอง     พันธกิจท่ี  4    ยุทธศาสตร์ท่ี4   กลยุทธ์ท่ี  4 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษา EDBA :  มาตรฐานท่ี 1ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ หลกัท่ี1.1,1.2 ,1.4ร่วม  - 
 ประเด็นการพิจารณา/เกณฑ์ย่อยที่หลกั1.1.1,1.2.1,1.2.2,1.4.1ร่วม - 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษาโรงเรียน    : มาตรฐานท่ี–ตัวบ่งชี้หลักท่ี - ร่วม  - 
เกณฑ์ท่ี- 

 วัตถุประสงค์ / เปา้หมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ป)ี 
วัตถุประสงค์ 1. ขั้นวางแผน  

1.เพื่อส่งเสริมให้เดก็ปฐมวัยมีน้ าหนัก และ 1.1 แต่งตั้งกรรมการด าเนนิงาน มิ.ย.59 
ส่วนสูงเปน็ไปตามเกณฑ์มาตรฐาน(1.1) 1.2 ประชุมคณะกรรมการด าเนนิงาน  
2.เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีทักษะการเคลื่อน 1.3 ประชุมชี้แจงการด าเนนิงานแกค่ร ู  
ไหวตามวัย(1.2) ผู้เกี่ยวข้อง   
3.เพื่อปลูกฝังให้เดก็รู้จกัหลีกเลี่ยงต่อ 1.4 จัดท าเอกสารทีเ่กี่ยวข้องกบัการ  
สภาวะที่เสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุภัยและ ด าเนินงาน  
สิ่งเสพติด(1.4 )   
 2. ขั้นด าเนินการ (ภาระงานประจ า/ภาระ  
เปา้หมายเชิงปริมาณ งานร่วม/โครงการ)  
1.โครงการที่เกี่ยวกับสุขภาพอนามัยเด็ก 2.1 ภาระงานประจ า  
ระดับปฐมวัยจ านวน 1โครงการ 1.สถานศึกษามีมาตรการด้านความปลอดภัย มิ.ย.59 
2.ครูปฐมวัยจ านวน 6 คน และการป้องกันการบาดเจ็บในเด็กปฐมวัยที่ม ี  
3.เด็กระดับปฐมวัยจ านวน 200คน คุณภาพ  
 2.เพื่อปลูกฝังให้เด็กปฐมวัยรักการออกก าลัง  
เป้าหมายเชิงคุณภาพ กาย  
1.เด็กระดับปฐมวัยทุกคน มีน้ าหนัก  2.2  ภาระงานตามตบช.  
ส่วนสูงเปน็ไปตามเกณฑ ์ 1. มีน้ าหนักส่วนสูงเปน็ไปตามเกณฑ ์  
2.เด็กระดับปฐมวัยทุกคนมีทักษะการ มาตรฐาน(1.1)  
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 วัตถุประสงค์ / เปา้หมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ป)ี 
เคลื่อนไหวตามวัยเป็นไปตามเกณฑ์ 2. มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย(1.2)  
3.เด็กระดับปฐมวัยทุกคนหลีกเลี่ยงต่อ 3. หลีกเลี่ยงต่อสภาวะทีเ่สี่ยงต่อ  
สภาวะที่เสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุ ภัยและส่ิง โรค อุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพติด(1.4)  
เสพติด   
 2.3  ภาระงานร่วม  
ตัวชี้วัดความส าเร็จ          -  
1.เด็กระดับปฐมวัยร้อยละ 90 มีน้ าหนัก  2.4  โครงการสุขภาพดีมีสุข  
และส่วนสูงเปน็ไปตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่อด้วยโครงการตามแผนพัฒนาฯ ถ้าม)ี  
2.เด็กระดับปฐมวัยร้อยละ 90มีทักษะการ           -  
เคลื่อนไหวตามวัยเป็นไปตามเกณฑ์ 3.  ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล  
3.เด็กปฐมวัยร้อยละ 90หลีกเลีย่งต่อ 3.1 ติดตาม ตรวจสอบการด าเนนิงานตาม ตลอดปีการศึกษา 
สภาวะที่เสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุ ภัยและส่ิง แผน  
เสพติด 3.2ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาเครื่องมือทีใ่ชใ้น  
 การประเมินใหด้ีขึ้น  
เคร่ืองมือการติดตาม/ประเมินผล 3.3 ประเมินผลการด าเนินงานตามแผน  
1.แบบประเมินโครงการสุขภาพดีมีสุข   
2.แบบสรุปผลการด าเนินงานโครงการเด็ก 4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา  
ดีมีคุณธรรม  4.1 สรุปผลการด าเนินงานตามแผนงาน/ ภาคเรียนละ1ครั้ง 
3.แบบประเมินพัฒนาการร่างกายของ โครงการ  
เด็กปฐมวัย  4.2จัดท ารายงานผลการด าเนินงานแก ่  
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
  4.3 น าผลการประเมินมาปรับปรุง แก้ไขและ  
 พัฒนาในปีการศึกษาต่อไป  
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แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่ายหน่วยงาน 

6.8.8 แผนงานหน่วยงาน  งานสวัสดิภาพผู้เรียน ฝ่ายแผนกปฐมวยั(กลุม่งานกิจการนักเรียน) 

ล าดบั
ท่ี 

รายการ 
แผนงาน
ตาม

มาตรฐาน 

จ านวนเงิน 
ประเภท

งบประมาณ บาท ส.ต. 

1. โครงการสุขภาพดีมีสุข 1 8,000 -    ด าเนินการ   
      
      
      
      
      

รวมประมาณการค่าใช้จา่ย 
( แปดพันบาทถ้วน  ) 

 
8,000 - 

 
สรุปประเภทงบประมาณ 
 ด าเนินการ 8,000 บาท  งบลงทุน     -      บาท  งบพัฒนา      -      บาท  

 
 

ลงชื่อ..................................................                ลงชื่อ.......................................................... 
          (นางสาวปิยะดา   คล้อยเขษม )                               (นางสาวชนดิา   ณ นคร) 
                       ผู้เสนองาน                                     ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายแผนกปฐมวัย 
 
 
                                         ผู้อนุมัติ 

ลงชื่อ....................... .................................. 
(เซอร์เรมอนด์     พิเศษศักดิ)์ 

ผู้อ านวยการ 
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แผนงานตามโครงสร้าง  ฝ่ายแผนกปฐมวัย(กลุ่มงานกิจการนักเรียน) 
แผนงานตามมาตรฐาน   แผนงานด้านคุณภาพผู้เรียน   

 แผนงานด้านการจดัการศึกษา 
 แผนงานด้านสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  

     แผนงานด้านอัตลักษณ์(จติตาภบิาล) 
                                         แผนงานด้านมาตรการส่งเสริม  
ชื่อโครงการ  สุขภาพดมีีสุข 
ลักษณะโครงการ  ประจ า ต่อเน่ือง    ใหม่  
หน่วยงาน           สวสัดิภาพผู้เรียน 
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวปิยะดา      คล้อยเขษม 
ตอบสนอง     พันธกิจท่ี  4  ยุทธศาสตร์ท่ี   4  กลยุทธ์ท่ี  4 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษา EDBA มาตรฐานท่ี 1 ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ ทางตรง1.1, 1.2, 1.4ทางอ้อม 
- ประเด็นการพิจารณา/เกณฑ์ย่อยที่ ทางตรง   -ทางอ้อม   - 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษาโรงเรียน มาตรฐานท่ี     -    ตัวบ่งชี้    -     เกณฑ์ท่ี     - 
1. หลักการและเหตุผล 

      หลักส าคัญในการจัดการศึกษาให้กับเด็กปฐมวัย ครูต้องค านึงถึงความสนใจและความต้องการ
ของเด็ก  เด็กจะเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข ต้องมีสุขภาพอนามัยที่ดี สมบูรณ์ แข็งแรง และมีสุขภาพจิตที่ดี  
การมีสุขภาพดีสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ มีชีวิตอยู่ในสังคมอย่างเป็นสุข เป็นความต้องการจ าเป็น
พื้นฐานของชีวิตที่คนเราทุกคนสามารถแสวงหาได้ การที่เรามีสุขภาพที่ดีได้นั้นเราต้องแสวงหามาด้วย
ตนเอง ไม่มีผู้ใดจะปฏิบัติแทนเราได้ ดังนั้นถ้าทุกคนมีนิสัยในการปฏิบัติตนให้เคยชินในการดูแลสุขภาพ 
เช่น ออกก าลังกาย รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ท าจิตใจให้ร่าเริง มีความสัมพันธ์ในครอบครัวและ
สังคมอบอุ่นก็จะท าให้ชีวิตมีสุข 

       ดังนั้นทางแผนกอนบุาล จึงไดจ้ัดท าโครงการสุขภาพดีมีสุข เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็กมีความฉลาดทาง    
สุขภาวะและสามารถด าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข 
2.วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให้เดก็มีน้ าหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน (1.1) 
 2. เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็กมีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย(1.2) 
 3. เพื่อใหเ้ด็กรูจ้ักหลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสีย่งต่อโรคอุบัตเิหตุภัยและส่ิงเสพติด (1.4) 
3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ   
 1. โครงการที่เกี่ยวกับสุขภาพอนามัยเด็กระดับปฐมวัยจ านวน1โครงการ 

        2. ครูปฐมวัยจ านวน 6 คน 

        3. เด็กระดับปฐมวัยจ านวน 200คน 
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      3.2 เชิงคุณภาพ 
 1. เดก็ระดับปฐมวัยทกุคน มีน้ าหนกัส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์ 
 2. เดก็ระดับปฐมวัยทกุคนมีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย 
 3. เดก็ระดับปฐมวัยทกุคนหลีกเลี่ยงต่อสภาวะทีเ่สี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุ ภัยและส่ิงเสพตดิ 
      3.3 ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 1. เดก็ระดับปฐมวัยร้อยละ 90 มีน้ าหนกัและส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 2. เดก็ระดับปฐมวัยร้อยละ 90 มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย 
 3. เดก็ปฐมวัยร้อยละ 90 หลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุ ภัยและส่ิงเสพตดิ 
4. ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 
      

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั้นเตรียมการ   
1.1   แต่งตั้งคณะกรรมการ มิ.ย. 59 นางสาวปิยะดา     คล้อยเขษม                                              
1.2   ประชุมชี้แจง   
   
2. ขั้นด าเนินการ/กิจกรรมที่จดั   
2.1   ประชาสัมพันธ์ มิ.ย. 59  
2.2   ด าเนินการตามกิจกรรม มิ.ย. 59  
-  วันจันทร์ , วันอังคาร  กิจกรรมเตน้ประกอบ   
เพลง               
-  วันพุธ  กิจกรรม โยคะ   
-  วันศุกร์  กจิกรรม  กายบรหิารประกอบเพลง   
   
3. ขั้นติดตามและประเมนิผล   
3.1  แบบบันทึกข้อมูลน้ าหนัก ส่วนสูง มี.ค. 60  
3.2  แบบบันทึกพัฒนาการทั้ง4ด้าน   
3.3  ภาพถ่ายกิจกรรม   
   

 
5. สถานท่ีด าเนินงาน โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 
6. ระยะเวลาในการด าเนินงาน มิถนุายน 2559 – มีนาคม 2560 
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7. งบประมาณ 

8. เคร่ืองมือการติดตามและประเมินผล 
 1. แบบบันทึกข้อมูลน้ าหนกั ส่วนสูงของเดก็ 
 2. สมุดรายงานประจ าตัวนกัเรยีน 

 3. ภาพถ่ายกิจกรรม 
9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1. เด็กระดับปฐมวัย มีน้ าหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน  
2. เด็กระดับปฐมวัยมทีักษะการเคลื่อนไหวตามวัย 
 3. เด็กระดับปฐมวัย มีสุข  นิสัยที่ดใีนการดูแลสุขภาพของตนรู้จักหลีกเลี่ยงต่อสภาวะทีเ่สี่ยงต่อโรค 
อุบัติเหตุภัยและส่ิงเสพตดิ 
10. ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข 
.......................................................................................................................................................... 

ผู้เสนอโครงการ 
       

……………………………………                                              
( นางสาวปิยะดา   คล้อยเขษม ) 

ผู้พิจารณาโครงการ 
  

……………………………………                                              
( นางสาวชนดิา    ณ นคร ) 

 
 
 
 

รายการ 
งบประมาณ 

2559 
ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

รายรับ     
- จากโรงเรยีน 8,000 8,600 9,300 10,000 
- อ่ืน ๆ     

รวม 8,000 8,600 9,300 10,000 
รายจ่าย     
- ค่าวัสดุ 1,200 1,300 1,400 1,500 
- ค่าใช้สอย 300 400 500 600 
- ค่าตอบแทน - - - - 
- ค่าพาหนะ 500 600 700 800 
- ค่าครุภัณฑ ์ 6,000 6,300 6,700 7,100 

รวม 8,000 8,600 9,300 10,000 

ผู้อนุมัติโครงการ 

…………………………………… 
(เซอร์เรมอนด์     พิเศษศักดิ)์ 
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ล าดบัท่ี   9   แผนงานหน่วยงานพัฒนาความสมัพันธ์กับชมุชนและผู้ปกครอง  
แผนงานตามโครงสร้าง      ฝ่ายแผนกปฐมวยั(กลุม่งานกิจการนักเรียน) 
แผนงานตามมาตรฐาน      แผนงานด้านคุณภาพผู้เรียน  
                                   แผนงานด้านการจดัการศึกษา  
                                   แผนงานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
                                  ด้านอัตลกัษณ์ (จิตตาภบิาล)   
                                   แผนงานด้านมาตรการส่งเสริม 
ผู้รับผิดชอบ     นางสาวพีรดา   ชัยวราสวสัดิ ์
ตอบสนอง     พันธกิจท่ี  5     ยุทธศาสตร์ท่ี   5  กลยุทธ์ท่ี 5 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษา EDBA :  มาตรฐานท่ี  6 , 7   ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ หลกั  6.7  7.4 9.2 
ร่วม 9  ประเด็นการพิจารณา/เกณฑ์ย่อยที่ หลกั 9.2 ( มี 1- 4 ข้อ)       ร่วม  9.2 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษาโรงเรียน  : มาตรฐานท่ี  -  ตัวบ่งชี้หลักท่ี –   ร่วม -    
เกณฑ์ท่ี - 

 วัตถุประสงค์ / เปา้หมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ป)ี 
วัตถุประสงค์ 1. ขั้นวางแผน  
1. เพื่อให้เด็ก ผู้ปกครอง และชุมชนพึง 1.1 ส ารวจข้อมูลย้อนหลัง พ.ค.59 
พอใจผลการบริหาร  หลักการจัดการศึกษา 1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนิน            
ปฐมวัย (6.7 ) 1.3 ประชุมคณะกรรมการด าเนนิงาน  
 2. เพื่อส่งเสริมให้มีการสร้างการมีส่วนร่วม 1.3 ประชุมชี้แจงการด าเนนิงานแก่ผูท้ี ่  
 และแสวงหาความร่วมมือกับผู้ปกครอง เกี่ยวข้อง  
ชุมชนและท้องถิ่น (7.4 ) 1.4 จัดท าเอกสารและศึกษาสภาพปญัหา  
3.เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษามีการแลก   
เปล่ียนเรียนรู้ร่วมกันภายในสถานศึกษา   
ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชนและ 2. ขั้นด าเนินการ (ภาระงานประจ า/ภาระ  
 องค์กรที่เก่ียวข้อง(9.2) ร่วม/โครงการ)  
 2.1 ภาระงานประจ า พ.ค.59 
 1. ให้รู้สภาพ ชุมชนและผูป้กครอง  
เปา้หมายเชิงปริมาณ  2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง  
1.  เพื่อให้รู้สภาพ ชุมชนและผู้ปกครอง  3. ให้มีผู้ปกครองเครือข่าย  
2. .เพื่อให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วม   
3. เพื่อให้มีผู้ปกครองเครือข่าย   
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 วัตถุประสงค์ / เปา้หมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ป)ี 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ   
1.มีความเข้าใจสภาพ ชุมชนและผู้ปก 2.2  ภาระงานตาม ตบช.  
ครองในการด าเนินงานเพื่อพัฒนางาน  1. เด็ก ผูป้กครอง และชุมชนพงึพอใจ  
2.ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดท าแหล่ง ผลการบริหารหลักการจัดการศึกษา  
เรียนรู ้ ปฐมวัย(6.7)  
3.มีผู้ปกครองเครือข่าย  2. มีการสร้างการมีส่วนร่วมและแสวงหา  
4.ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและผู้ปกครอง ความร่วมมือกับผู้ปกครองชมุชน  
5.ครูมีส่วนร่วมในการแสวงหาความร่วม และท้องถิ่น(7.4)  
มือกับผู้ปกครองชุมชน และท้องถิ่น   
6.ครูจัดสิ่งแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้ได้ 2.3  ภาระงานร่วม  
ตลอดเวลา 1.มีการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายใน  
 สถานศึกษา ระหว่างสถานศกึษากบั  
 ครอบครัว ชุมชน และองค์กรทีเ่กี่ยวข้อง(9.2)  

ตัวชี้วัดความส าเร็จ   
1. ครเูข้าใจสภาพ ชุมชนและผู้ปกครอง 2.4  โครงการ  
     คิดเป็น ร้อยละ 91              -   
2.ผู้ปกครองให้ความร่วมมือในการจดัท า    (ต่อด้วยโครงการตามแผนพัฒนาฯ ถ้ามี)     
 แหล่งเรียนรู้  คิดเป็นร้อยละ 91        

3.ผู้ปกครองให้ความร่วมมือในการเป็นผู้  3.  ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล         ต,ค.59 
ปกครองเครือข่าย  คิดเป็น ร้อยละ 91 3.1 1.ประชุมคณะกรรมการผูร้ับผิดชอบเพื่อ  
4.ครมูีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและผู้ปกครอง การประเมินผล  
คิดเป็น ร้อยละ 91 3.2ปรับปรุงแก้ไข การด าเนินงานทีย่ัง  
5.คร ูผู้ปกครอง ชุมชน และท้องถิ่นมีส่วน ไม่สมบูรณ์ ให้ดีขึน้  
ร่วมในการจัดแหล่งเรียนรู้  คิดเป็น ร้อยละ  3.3 ประเมินผลการด าเนินงานตามแผน  
91 3.4 สังเกตผลหลังการท ากิจกรรม  
6. ครจูัดสิ่งแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้ 3.5สัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกนัแสดง  
ตลอดเวลา คิดเป็น ร้อยละ 91 ความคิดเหน็อีกครั้ง  
 4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา       มี.ค.60 
 4.1 สรุปผลการด าเนินงานตามแผนงาน/  
 โครงการ  
เคร่ืองมือการติดตาม/ประเมินผล 4.2 จัดท ารายงานผลการด าเนินงานแก่  
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 วัตถุประสงค์ / เปา้หมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ป)ี 
1. แบบประเมินผลกิจกรรม หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
2. แบบสอบถาม 4.3 น าผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไขและ  
3. แบบสรุปผลการด าเนินงาน พัฒนาในปีการศึกษาต่อไป  
4. ภาพถ่ายกิจกรรม   
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แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่ายหน่วยงาน 
6.8.9 แผนงานหน่วยงาน งานพัฒนาความสัมพันธ์กับชุมชนและผู้ปกครอง ฝ่ายแผนกปฐมวัย(กลุ่มงานกิจการนักเรียน) 

ล าดบั
ท่ี 

รายการ 
แผนงาน
ตาม

มาตรฐาน 

จ านวนเงิน 
ประเภท

งบประมาณ บาท ส.ต. 

1.  งานพัฒนาความสัมพันธ์กับชุมชนผู้ปกครอง 3 1,000 -    ด าเนินการ 
          
      
      
      
      

รวมประมาณการค่าใช้จา่ย  
(หน่ึงพันบาทถ้วน ) 

 
1,000 - 

 
สรุปประเภทงบประมาณ 
ด าเนินการ 1,000 บาท    งบลงทนุ.................. บาท     งบพัฒนา …………บาท  
 
 
 
ลงชื่อ..........................................................  ลงชื่อ....................................................... 
               (นางสาวพีรดา  ชัยวราสวัสดิ์ )                                         ( นางสาวชนิดา  ณนคร  ) 
                         ผู้เสนองาน                                               ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายแผนกปฐมวัย 
 
                                                        
                                         ผู้อนุมัติ 

ลงชื่อ......................................................... 
(เซอร์เรมอนด์   พิเศษศักดิ)์ 

ผู้อ านวยการ 
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แบบแสดงประมาณคา่ใช้จ่าย งาน/กิจกรรม 

7.8.9.1  งาน/กิจกรรม        พัฒนาความสมัพันธก์ับชุมชนผู้ปกครอง 
แผนงานตามมาตรฐานท่ี 1   2   3  4   5  
แผนงานหน่วยงาน  งานพัฒนาความสัมพันธ์กบัชุมชนและผู้ปกครอง    
ฝ่ายแผนกปฐมวัย(กลุ่มงานกิจการนักเรียน) 

รายการ 
งบประมาณ 
ปี 2559 

ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

รายรับ     
1.จากโรงเรียน 1,000 1,200 1,400 1,600 
2.อ่ืน 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..........................................................  ลงชื่อ............................................. 

         (นางสาวพีรดา   ชัยวราสวัสดิ์)                                    ( นางสาวชนิดา   ณ นคร ) 
                                 ผู้เสนองาน                                                   ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายแผนกปฐมวัย 
 
                                         ผู้อนุมัติ 

ลงชื่อ...................... ................................... 
(เซอร์เรมอนด์   พิเศษศักดิ)์ 

ผู้อ านวยการ 
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ล าดบัท่ี 10   แผนงานหน่วยงาน  งานบริหารท่ัวไป  
แผนงานตามโครงสร้าง ฝ่ายแผนกปฐมวยั(กลุม่งานงานบริหารท่ัวไป) 
แผนงานตามมาตรฐาน  แผนงานด้านคุณภาพผู้เรียน  

 แผนงานด้านการจัดการศึกษา  
 แผนงานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
 แผนงานด้านอัตลักษณ์ (จติตาภบิาล)   
 แผนงานด้านมาตรการส่งเสริม 

ผู้รับผิดชอบ  นางสาวปัทมกร   รัตนกสกิร  
ตอบสนอง  พันธกิจท่ี  2     ยุทธศาสตร์ท่ี  2   กลยุทธ์ท่ี  2 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษา EDBA :  มาตรฐานท่ี 6,10   ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ หลักท่ี          
6.1,6.2,6.3,6.4,6.5,6.6,10.1,10.2,10.2ก.,10.2ข. ร่วม  -    ประเด็นการพจิารณา/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 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษาโรงเรียน    : มาตรฐานท่ี   –   ตัวบ่งชี้หลกัท่ี    –   ร่วม -  
                                 เกณฑ์ท่ี- 

 วัตถุประสงค์ / เปา้หมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ป)ี 
วัตถุประสงค์ 1. ขั้นวางแผน   

1. เพื่อให้ผู้บริหารเข้าใจปรัชญาและ 1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการ เม.ย.59 
หลักการจัดการศึกษาปฐมวัย( 6.1) 1.2 จัดประชุมชี้แจง  
2.เพื่อให้ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น า  1.3 ศึกษาข้อมูลทีจ่ะใช้ในการด าเนินการ  
และความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาเด็ก 1.4 จัดเตรียมเอกสารข้อมูลการด าเนนิงาน  
ปฐมวัย( 6.2 )   
3.เพื่อให้ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมี 2. ขั้นด าเนินการ (ภาระงานประจ า/ภาระ  
ส่วนร่วมและใช้ข้อมูลการประเมินผลหรือ งานร่วม/โครงการ)  
การวิจัย เป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและ 2.1 ภาระงานประจ า  
การจัดการ(6.3) 1. โรงเรียนมีแผนพัฒนาการศกึษา พ.ย. 59 
4.เพื่อให้ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการ ปฐมวัยที่สอดคล้องกับปรชัญาการศึกษา  
การศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนด วิสัยทัศน์และนโยบายของโรงเรียน  
ไว้ใน แผนปฏิบัติการ (6.4)    2. โรงเรียนมีเอกลักษณ์ จดุเดน่และ ตลอดปีการศึกษา 
5. เพื่อให้ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนา มีมาตรการส่งเสริมเพื่อน าสู่การปฏิบัติและ  
ศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ  (6.5) ก ากับติดตาม ให้มกีารจัดท ารายงานประจ าป ี  
6. เพื่อให้ผู้บริหารสามารถให้ค าแนะน า  3. โรงเรียนมีแผนการบริหารงานแผนก  
ค าปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัด อนุบาลตามแผนพัฒนาฯโรงเรียนและ  
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 วัตถุประสงค์ / เปา้หมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ป)ี 
การศึกษาปฐมวัยเต็มศักยภายและ มาตรฐานการประกันคณุภาพภายใน  
เต็มเวลา ( 6.6 )     4. โรงเรียนน าผล การปฏิบัติงานทุก  
7. เพื่อให้มีการจัดโครงการ กิจกรรม โครงการ/งาน/กิจกรรมรายงานผลการปฏิบัต ิ  
พัฒนาเด็กให้บรรลุตามเป้าหมายปรัชญา โดยมีการรวบรวมข้อมูลสถิติให้เป็นปจัจบุัน   
วิสัยทัศน์ และจุดเน้นการจักการศึกษา เพื่อน าไปใช้เปน็แนวทางในการพัฒนา และ  
ปฐมวัยของสถานศึกษา ( 10.1 ) แก้ไขปัญหา  
8.เพื่อผลการด าเนินงานบรรลุตาม     5. ส่งเสริมผลงานของโรงเรียนให้ได้รับการ  
เป้าหมาย (10.2 ) เผยแพร่เป็นวารสารเอกสาร ป้ายนิเทศ  
 Web site ของโรงเรียนนกัเรียน ครู   
เป้าหมายเชิงปริมาณ ผู้ปกครองและชุมชนได้รับข้อมูลข่าวสารจาก  
1.ครูปฐมวัยจ านวน 6 คน ทางโรงเรียนอย่างเปน็ปจัจุบนั  
2.จ านวน 6 ห้องเรียน      6.โรงเรียนมีคณะกรรมการบริหารจัด  
3. แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ การศึกษาในส่วนงานอนุบาล  
ระดับปฐมวัยจ านวน 6 เล่ม      7. ส่งเสริมให้โรงเรียนมกีารด าเนินงานตา  
4. สารนิทัศน์ ตามโครงการ/งาน/กิจกรรมที่คล่องตัว  
      8. ส่งเสริมให้โรงเรียนมีระบบการใช้วัสด ุ  
เปา้หมายเชิงคุณภาพ อุปกรณ์ทนัต่อการใช้งาน  
1. ผู้บริหารเข้าใจปรชัญาและหลักการ 2.2  ภาระงานตาม ตบช.  
จัดการศึกษาปฐมวัย 1. ผู้บริหารเข้าใจปรชัญาและหลกัการ  
2.ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น า จัดการศึกษาปฐมวัย(6.1)  
และความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาเด็ก 2. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น า  
ปฐมวัย และความคิดริเริ่มทีเ่นน้การพัฒนา  
3.ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมี เด็กปฐมวัย(6.2)  
ส่วนร่วมและใช้ข้อมูลการประเมินผลหรือ 3. ผู้บริหารใชห้ลักการบริหารแบบ  
การวิจัย เป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและ มีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลการประเมินผลหรือ  
การจัดการ การวิจัย เป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและ  
4.ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการ การจัดการ(6.3)  
การศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนด       4. ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการ  
ไว้ใน แผนปฏิบัติการ การศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้  
5. ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนา ใน แผนปฏิบัตกิาร(6.4)  
ศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ       5.ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ  
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 วัตถุประสงค์ / เปา้หมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ป)ี 
6. ผู้บริหารสามารถให้ค าแนะน า บุคลากรให้มีประสิทธิภาพ(6.5)  
ค าปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจดั       6. ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทาง  
การศึกษาปฐมวัยเต็มศักยภาพและ วิชาการและเอาใจใส่การจัดการศกึษาปฐมวัย  
เต็มเวลา เต็มศักยภาพและเต็มเวลา(6.6)  
7. ครูมีการจัดโครงการ กิจกรรม       7. จัดโครงการ กิจกรรม พัฒนาเด็ก  
พัฒนาเด็กให้บรรลุตามเป้าหมายปรัชญา ให้บรรลุตามเป้าหมายปรัชญา  
วิสัยทัศน์ และจุดเน้นการจักการศึกษา วิสัยทัศน์ และ จุดเน้นการจักการศกึษา  
ปฐมวัยของสถานศึกษา ปฐมวัยของสถานศึกษา(10.1)  
8.สถานศึกษามีผลการด าเนินงานบรรลุ       8. ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย  
ตามเป้าหมาย (10.2)  
   
 2.3  ภาระงานร่วม  
         -  
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 2.4  โครงการ  
1. ร้อยละ 89 ของผู้บริหารเข้าใจปรัชญา 1. โครงการ ร่วมปลูกจิตส านึกธรรมาภิบาล  
และหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย      1)กิจกรรมเสริมสร้างมาตรฐานคณุธรรม  
2. ร้อยละ 89 ของผู้บริหารมีวิสัยทัศน์  จริยธรรมให้แก่บุคลากรได้มีจิตส านึก  
ภาวะผู้น าและความคิดริเริ่มที่เน้นการ ธรรมมาภิบาล  
พัฒนาเด็กปฐมวัย (ต่อด้วยโครงการตามแผนพัฒนา)  
3.ร้อยละ 89 ของผู้บริหารใช้หลักการ 3.  ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล หลังจากที ่
บริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลการ 3.1 ตรวจสอบ ติดตามการด าเนนิงานตาม กิจกรรม 

ประเมินผลหรือการท าวิจัยเป็นฐานคิดทั้ง แผน โครงการ 
ด้านวิชาการและการจัดการ 3.2 ปรับปรุง แก้ไข การด าเนินงานที่ยังไม ่ ด าเนินการ 
4.ร้อยละ 89 ของผู้บริหารสามารถบริหาร สมบูรณ ์ เสร็จสิ้น 

จัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่ 3.3 ประเมินผลการจัดท าแผนปฏิบัตกิาร ภายใน 15 วัน 
ก าหนดไว้ในแผยปฎิบัติการ 3.4 ประเมินผลโครงการ  
5. ร้อยละ 89 ของผู้บริหารส่งเสริมและ 4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา  
พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มี 4.1 สรุปผลการจัดท าแผนปฏิบัตกิาร สิ้นปีการศึกษา 
ประสิทธิภาพ 4.2 จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน  
6. ร้อยละ 89 ของผู้บริหารสามารถให้ 4.3 น าผลการประเมนิมาปรับปรุงและ  
ค าแนะน าค าปรึกษาทางวิชาการและเอา พัฒนาใน ปีการศึกษาต่อไป  
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 วัตถุประสงค์ / เปา้หมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ป)ี 
ใจใส่การจัดการศึกษาปฐมวัยเต็ม   
ศักยภาพและเต็มเวลา   
7. ร้อยละ89 ของครูมีการจัดโครงการ    
กิจกรรมพัฒนาเด็กให้บรรลุตามเป้าหมาย   
ปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้นการจัก   
การศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา   
8. ร้อยละ 89 ของสถานศึกษามีผลการ   
ด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เคร่ืองมือการติดตาม/ประเมินผล   
1.แบบส ารวจ วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆในส่วน   
ของงานอนุบาล   
2.แบบประเมินก ากับติดตาม   
3.เอกสารรายงาน   
4.บันทึกการประชุมคณะกรรมการบริหาร   
จัดการศึกษา   
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แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่ายหน่วยงาน 
6.8.10 แผนงานหน่วยงาน  งานบริหารท่ัวไป      ฝ่ายแผนกปฐมวยั(กลุม่งานงานบริหารท่ัวไป) 

ล าดบั
ท่ี 

รายการ 
แผนงาน
ตาม

มาตรฐาน 

จ านวนเงิน 
ประเภท

งบประมาณ บาท ส.ต. 

1. งานจัดท าแผนปฏิบัตกิารแผนกปฐมวัย 2 3,200 - ด าเนินการ 
      
      
      
      
      

รวมประมาณการค่าใช้จา่ย 
( สามพันสองร้อยบาทถ้วน) 

 
3,200 - 

 
สรุปประเภทงบประมาณ 
 ด าเนินการ 3,200 บาท  งบลงทุน..................บาท  งบพัฒนา..................บาท  
 
                  ลงชื่อ.............................................           ลงชื่อ............................................. 
                             (นางสาวปัทมกร รัตนกสกิร)                         ( นางสาวชนิดา ณ นคร )  

                                       ผู้เสนองาน                            ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายแผนกปฐมวัย 
 
 
                                         ผู้อนุมัต ิ

ลงชื่อ................... ...................................... 
( เซอรเ์รมอนด์  พิเศษศักดิ)์ 

ผู้อ านวยการ 
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แบบแสดงประมาณคา่ใช้จ่ายงาน/กจิกรรม 

7.8.10.1  งาน/กิจกรรม   จัดท าแผนปฏบิัตกิารแผนกปฐมวัย 
แผนงานตามมาตรฐานท่ี 1 234 56  
แผนงานหน่วยงาน  แผนงานบริหารท่ัวไป    ฝ่ายแผนกปฐมวยั(กลุม่งานงานบริหารท่ัวไป) 

รายการ 
งบประมาณ 
ปี 2559 

ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

รายรับ     
1.จากโรงเรียน 3,200 3,400 3,600 3,800 
2.อ่ืน 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..........................................................        ลงชื่อ........................................................... 

        ( นางสาวปัทมกร รัตนกสิกร )                          ( นางสาวชนิดา ณ นคร ) 
                                ผู้เสนองาน                                         ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายแผนกปฐมวัย 
 
                                         ผู้อนุมัต ิ

ลงชื่อ.......................... ............................... 
( เซอรเ์รมอนด์  พิเศษศักดิ)์ 

ผู้อ านวยการ 
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ล าดบัท่ี 11    แผนงานหน่วยงาน งานพัฒนาบุคลากร 
แผนงานตามโครงสร้าง          ฝ่ายแผนกปฐมวัย(กลุม่งานบุคคล) 
แผนงานตามมาตรฐาน   แผนงานด้านคุณภาพผู้เรียน  

แผนงานด้านการจัดการศึกษา  
 แผนงานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
 แผนงานด้านอัตลักษณ์ (จติตาภบิาล)   
 แผนงานด้านมาตรการส่งเสริม 

ผู้รับผิดชอบ   นางสาวบุษกร   เละประยูร 
ตอบสนอง   พันธกิจท่ี   6    ยุทธศาสตร์ที     6           กลยุทธ์ท่ี      6 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษา EDBA :  มาตรฐานท่ี 5 ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ หลกัท่ี  5.3,5.8,5.9,5.10 ร่วม
.........ประเด็นการพิจารณา/เกณฑ์ย่อยที่ หลัก..................ร่วม.......................... 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษาโรงเรียน    : มาตรฐานท่ี...........ตัวบ่งชี้หลักท่ี............ร่วม
.............................   เกณฑ์ท่ี....................................................................................................... 

 วัตถุประสงค์ / เปา้หมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ป)ี 
วัตถุประสงค์ 1. ขั้นวางแผน  

1.เพื่อส่งเสริมให้ครูบริหารจัดการชั้นเรยีนที ่ 1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน พ.ค.59 
สร้างวินัยเชิงบวก(5.3) 1.2 ประชุมวางแผนการด าเนนิงาน พ.ค.59 
2.เพื่อส่งเสริมให้ครูมีปฏิสัมพันธท์ี่ดีกบั 1.3 ประชุมชี้แจงขั้นตอนการด าเนินงานกับผู ้ มิ.ย.59 
เด็กและผู้ปกครอง(5.8) ที่เกีย่วข้อง  
3.เพื่อส่งเสริมครูมีวุฒิและความรู้ความ 1.4 จัดท าเอกสารทีเ่กี่ยวข้องกบัการ  
สามารถในด้านการศึกษาปฐมวัย(5.9) ด าเนินงาน  
4.เพื่อส่งเสริมครูจัดท าสารนิทัศน์และน า   
น ามาไตร่ตรอง เพื่อใช้ประโยชน์ในการ   
พัฒนาเด็ก(5.10) 2. ขั้นด าเนินการ (ภาระงานประจ า/ภาระ ตลอดปีการศึกษา 
 งานร่วม/โครงการ)  
 2.1 ภาระงานประจ า  
เปา้หมายเชิงปริมาณ 1.เพื่อส่งเสริมให้ครูได้รับการอบรบ ศกึษา  
1.ครูระดับปฐมวัยจ านวน 6 คน ดูงานเสริมสร้างความรู้และพัฒนาทักษะใน  
2.ผู้บริหารจ านวน  6  คน การจัดประสบการณ์ครบตามเกณฑ ์  
 มาตรฐานวิชาชีพครูของครูมาพัฒนาคร ู  
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 2.เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารน าผลการปฏิบัติงาน  
1.ครูระดับปฐมวัยมกีารบริหารจดัการชัน้ ของครูมาพัฒนาครู  
เรียนที่สร้างวินัยเชิงบวก 3.เพื่อส่งเสริมให้ครูมีขวัญและก าลังใจ  
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 วัตถุประสงค์ / เปา้หมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ป)ี 
2.ครูระดับปฐมวัยมปีฏิสัมพันธ์ทีด่ีกับเด็ก 4.เพื่อส่งเสริมให้ครูสร้างสรรค์ผลงานออกเผย  
และผู้ปกครองอย่างมีประสิทธิผล เผยแพร่สู่ชมุชน  
3.ครูระดับปฐมวัยมีวุฒิและความรู้ความ 2.2  ภาระงานตามตบช.  
สามารถในด้านการศึกษาปฐมวัยอย่างมี 1. ส่งเสริมให้ครูบรหิารจัดการชั้นเรียน  
ประสิทธิภาพ ที่สร้างวินัยเชิงบวก(5.3)  
4.ครูระดับปฐมวัยจัดท าสารนิทัศน์และน า 2. ครูมีปฏิสัมพันธท์ี่ดีกับเดก็ และ  
น ามาไตร่ตรอง เพื่อใช้ประโยชน์ในการ ผู้ปกครอง(5.8)  
พัฒนาเด็กอย่างมีประสิทธิภาพ 3. ครูมีวุฒิและความรู้ความสามารถ  
 ในด้านการศึกษาปฐมวัย(5.9)  
 4. ครูจัดท าสารนิทัศน์และน ามา ไตร่ตรอง  
ตัวชี้วัดความส าเร็จ เพื่อใชป้ระโยชน์ในการพัฒนาเด็ก(5.10)  
1.ครูระดับปฐมวัยร้อยละ 90 มีการบริหาร   
จัดการชัน้เรยีนที่สร้างวินัยเชิงบวก 2.3  ภาระงานร่วม  
2.ครูระดับปฐมวัยร้อยละ 90 มีปฏิสัมพันธ ์          -  
ที่ดีกับเด็กและผูป้กครอง 2.4  โครงการ  
3.ครูระดับปฐมวัยร้อยละ93มีวุฒิและ 1.โครงการส่งเสริมและพัฒนาศกัยภาพคร ู  
ความรู้ความสามารถในด้านการศึกษา และบุคลากร  
ปฐมวัย   
4.ครูปฐมวัยร้อยละ 93จัดท าสารนิทัศน์ 3.  ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล  
และน ามาไตร่ตรอง เพื่อใช้ประโยชน์ในการ 3.1 ติดตาม ตรวจสอบการด าเนนิงานตาม ภาคเรียนละ1ครั้ง 
พัฒนาเด็ก แผน  

 3.2ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาเครื่องมือทีใ่ชใ้น ตลอดปีการศึกษา 
เคร่ืองมือการติดตาม/ประเมินผล การประเมินใหด้ีขึ้น  

1. แบบสรุปการพัฒนาตนเอง 3.3 ประเมินผลการด าเนินงานตามแผน  

ในการอบรมสัมมนา   

2. แบบประเมินการประเมนิตนเอง 4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา  

3.ภาพถ่าย  4.1 สรุปผลการด าเนินงานตามแผนงาน/ มี.ค.60 

4.วุฒิบัตร โครงการ  
  4.2จัดท ารายงานผลการด าเนินงานแก ่  

 หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
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 วัตถุประสงค์ / เปา้หมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ป)ี 
 4.3 น าผลการประเมินมาปรับปรุง แก้ไขและ  
 พัฒนาในปีการศึกษาต่อไป  
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แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่ายหน่วยงาน 

6.8.11 แผนงานหน่วยงาน  งานพัฒนาบุคลากร   ฝ่ายแผนกปฐมวัย(กลุ่มงานบุคคล) 

ล าดบั
ท่ี 

รายการ 
แผนงาน
ตาม

มาตรฐาน 

จ านวนเงิน 
ประเภท

งบประมาณ บาท ส.ต. 

1.  พัฒนาบุคลากร 2 1, 500 - ด าเนินการ 
2. -โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูและ     
 บุคลากร(ร่วมกับพื้นฐาน)     
      
      

      
 รวมประมาณการค่าใช้จา่ย 

(หน่ึงพันห้าร้อยบาทถ้วน ) 

 

 

1,500    -  

 
สรุปประเภทงบประมาณ 
งบด าเนินการ 1,500   บาท  งบลงทุน..................บาท  งบพัฒนา..................บาท  

 
 

  ลงชื่อ..........................................................  ลงชื่อ.......................................................... 
         (นางสาวบุษกร   เละประยูร)    (นางสาวชนิดา    ณ นคร ) 

                              ผู้เสนองาน                                                  ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายแผนกปฐมวัย 
 
 

                                        ผู้อนุมัติ 
ลงชื่อ................ ......................................... 

(เซอร์เรมอนด์   พิเศษศักดิ)์ 
ผู้อ านวยการ 
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แบบแสดงประมาณคา่ใช้จ่ายงาน/กจิกรรม 
7.8.11.1  งาน/กิจกรรม   พัฒนาบุคลากร 

 แผนงานตามมาตรฐานท่ี 1 234 5 
 แผนงานหน่วยงาน  งานพัฒนาบุคลากร   ฝ่ายแผนกปฐมวยั(กลุม่งานบุคคล) 

รายการ 
งบประมาณ 
ปี 2559 

ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

รายรับ     
1.จากสถานศึกษา 1,500 1,600 1,700 1,800 
2. อ่ืนๆ     

รวม 1,500 1,600 1,700 1,800 
รายจ่าย     
1.ค่าวัสด ุ     
- ค่ากระดาษ/น้ าหมกึ 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..........................................................  ลงชื่อ.......................................................... 
         (นางสาวบุษกร   เละประยูร)    (นางสาวชนิดา    ณ นคร ) 

                             ผู้เสนองาน                                                 ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายแผนกปฐมวัย 
 
                                         ผู้อนุมัติ 

ลงชื่อ........................ ................................. 
(เซอร์เรมอนด์   พิเศษศักดิ)์ 

ผู้อ านวยการ 
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ล าดบัท่ี  12   แผนงานหน่วยงาน  งานจัดบรรยากาศส่งเสริมการเรียนการสอน  
แผนงานตามโครงสร้าง      ฝ่ายแผนกปฐมวัย(กลุ่มงานบริการ) 
แผนงานตามมาตรฐาน  แผนงานด้านคุณภาพผู้เรียน  

 แผนงานด้านการจดัการศึกษา  
แผนงานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
 แผนงานด้านอัตลักษณ์ (จติตาภบิาล)   
 แผนงานด้านมาตรการส่งเสริม 

ผู้รับผิดชอบ   นางสาวปิยะดา    คล้อยเขษม 
ตอบสนอง   พันธกิจท่ี  5    ยุทธศาสตร์ท่ี 5   กลยุทธ์ท่ี  5 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษา EDBA :  มาตรฐานท่ี5 ,7, 9  ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ หลักท่ี5.7, 7.5, 9.1 
ร่วม  -ประเด็นการพิจารณา/เกณฑ์ย่อยที่หลกั5.7,7.5.1-7.5.25,9.1   ร่วม - 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษาโรงเรียน    : มาตรฐานท่ี–ตัวบ่งชี้หลักท่ี- ร่วม  - 
เกณฑ์ท่ี- 

 วัตถุประสงค์ / เปา้หมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ป)ี 
วัตถุประสงค์ 1. ขั้นวางแผน  

1.เพื่อส่งเสริมให้ครูจัดสิง่แวดล้อมใหเ้กิด 1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการ เม.ย.59 
การเรียนรู้ได้ตลอดเวลา (5.7) 1.2 จัดประชุมชี้แจง  
2.เพื่อให้สถานศึกษาจัดสิ่งอ านวยความ 1.3 ศึกษาข้อมูลทีจ่ะใช้ในการด าเนินการ  
สะดวกในการพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน 1.4 จัดเตรียมเอกสารข้อมูลการด าเนนิงาน  
(7.5)   
3.เพื่อสนับสนุนให้สถานศกึษาเป็นแหล่ง 2. ขั้นด าเนินการ (ภาระงานประจ า/ภาระ  
เรียนรูใ้นการพัฒนาการเรยีนรู้ของเด็กและ งานร่วม/โครงการ)  
บุคลากรในสถานศกึษา  (9.1) 2.1 ภาระงานประจ า  
 1.เพื่อส่งเสริมบรรยากาศการเรียนการสอนที ่  
เปา้หมายเชิงปริมาณ สร้างเสริมใหเ้ด็กเรียนรู้ท ากจิกรรมได้เต็ม  
1.ครูระดับปฐมวัยจ านวน 6 คน ศักยภาพและความแตกต่างของเด็กและ  
2.ผู้ปกครองจ านวน 10 คน มีส่วนร่วมใน บุคคล พ.ค.59 
การจัดแหล่งเรียนรู้ให้แก่เดก็ปฐมวัย 2.เพื่อให้ครูมีความสะดวกในการใช้แหล่ง  
3.เด็กปฐมวัยจ านวน 200 คน ท ากิจกรรม เรียนรูใ้นชุมชนรวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิน่  
ตาม 3.เพื่อให้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนได้รบัการ  
4.สภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน  6 ห้อง ปรับปรุงและพัฒนา  
5.แหล่งเรียนรู้ภายนอกห้องเรียน 4.เพื่อให้ผู้ปกครองเดก็มีส่วนร่วมในการจดั  
 บรรยากาศการเรยีนรู ้  
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 วัตถุประสงค์ / เปา้หมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ป)ี 
 2.2  ภาระงานตามตบช.  
เปา้หมายเชิงคุณภาพ   1. ครูจัดสิ่งแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู ้  
1.ครูจัดสิ่งแวดล้อมใหเ้กิดการเรียนรู้ได ้ ได้ตลอดเวลา(5.7)  
ตลอดเวลา 2. จัดสิ่งอ านวยความสะดวกเพื่อพัฒนา  
2.ผู้ปกครองเด็กระดบัปฐมวัยมีส่วนร่วมใน เด็กอย่างรอบด้าน(7.5)  
การจัดการเรียนรูท้ี่มีประสิทธิภาพให้แก ่ 3. เป็นแหล่งเรียนรูเ้พื่อพัฒนาการเรียนรู ้  
เด็ก ของเด็กและบุคลากรในสถานศกึษา(9.1)  
3.เด็กระดับปฐมวัยมปีระสิทธิภาพในการ   
ท ากิจกรรมตามศักยภาพและความ 2.3  ภาระงานร่วม  
แตกต่างของเดก็         -  
 2.4  โครงการ  
ตัวชี้วัดความส าเร็จ (ต่อด้วยโครงการตามแผนพัฒนาฯ ถ้าม)ี  
1.ร้อยละ 90 ของครูจัดสิ่งแวดล้อมใหเ้กิด         -  
การเรียนรู้ได้ตลอดเวลา   
2.ผู้ปกครองร้อยละ 90 มีส่วนร่วมในการ 3.  ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล  
จัดการเรยีนรู ้ 3.1  ติดตาม ตรวจสอบการด าเนนิงาน ปลายภาคเรียน 
3.ร้อยละ  90ของเด็กระดับปฐมวัย ที่ท า 3.2 ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนา  
กิจกรรมตามศักยภาพและความแตกต่าง 3.3 จัดท าเครื่องมือการประเมินผลการ  
ของเด็กแต่ละบคุคล ด าเนินงานตามแผน  
 3.4  ประเมินผลการด าเนนิงานตามแผน  
เคร่ืองมือการติดตาม/ประเมินผล   
1.แบบสังเกตสภาพและบรรยากาศการ   
เรียนรู ้ 4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา  
2.แบบประเมินความพึงพอใจการจัด 4.1 สรุปผลการด าเนินงานการจัดบรรยากาศ พ.ค59-มี.ค.60 
บรรยากาศการเรยีนรู ้ และแหล่งเรียนรู ้  
 4.2 จัดท ารายงานผลการด าเนินงานของ  
 หน่วยงาน  
 4.3 น าผลการประเมนิ วางแผน เพื่อปรับ  
 ปรุง และพัฒนาในปีการศกึษาต่อไป  
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แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่ายหน่วยงาน 

6.8.12 แผนงานหน่วยงาน   งานจัดบรรยากาศส่งเสริมการเรียนการสอน     
         ฝ่ายแผนกปฐมวัย(กลุม่งานบริการ) 

ล าดบั
ท่ี 

รายการ 
แผนงาน
ตาม

มาตรฐาน 

จ านวนเงิน 
ประเภท

งบประมาณ บาท ส.ต. 

1. จัดบรรยากาศส่งเสริมพัฒนาการและ  3 25,000 - พัฒนา 
 การจัดการเรียนการสอน ในเด็กปฐมวัย      
      
      
      
      

รวมประมาณการค่าใช้จา่ย 
(  สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน  ) 

 
25,000 - 

 
สรุปประเภทงบประมาณ 
ด าเนินการ        บาท         งบลงทุน      บาท         งบพัฒนา    25,000   บาท  

 
 

ลงชื่อ..................................................                 ลงชื่อ.......................................................... 
  (นางสาวปิยะดา   คล้อยเขษม )                                      (นางสาวชนิดา   ณ นคร) 

                              ผู้เสนองาน                                       ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายแผนกปฐมวัย 
 
 
 
                                         ผู้อนุมัต ิ

ลงชื่อ....................... .................................. 
(เซอร์เรมอนด์     พิเศษศักดิ)์ 

ผู้อ านวยการ 
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แบบแสดงประมาณคา่ใช้จ่ายงาน/กจิกรรม 
7.8.12.1  งาน/กิจกรรม   จัดบรรยากาศส่งเสริมการเรียนการสอน            
แผนงานตามมาตรฐานท่ี 1 234 5 
แผนงานหน่วยงาน  จัดบรรยากาศส่งเสริมการเรียนการสอน       
ฝ่ายแผนกปฐมวัย(กลุ่มงานบริการ) 

รายการ 
งบประมาณ 
ปี 2559 

ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

รายรับ     
1.จากโรงเรียน 25,000 26,600 28,400 30,200 
2.อ่ืน ๆ     

รวม 25,000 26,600 28,400 30,200 
รายจ่าย     

1.ค่าวัสดุ      
- ค่าหนังสือนทิาน 10,000 10,500 11,100 11,700 
- ค่าอุปกรณ์จดับอร์ด 1,000 1,100 1,200 1,300 
- ค่ากระดาษ 700 800 900 1,000 
2.ค่าใช้สอย     
- ค่าเอกสาร 400 500 600 700 
- จัดท าเอกสาร 400 500 600 700 
3.ค่าตอบแทน     
4.ค่าพาหนะ     
- ค่ารถเดนิทาง 500 600 700 800 
5.ค่าครุภัณฑ์     
- ของเล่นเสริมพฒันาการ 12,000 12,600 13,300 14,000 

รวม 25,000 26,600 28,400 30,200 
 
ลงชื่อ..................................................                  ลงชื่อ.......................................................... 
             (นางสาวปิยะดา   คล้อยเขษม )                                (นางสาวชนดิา   ณ นคร) 
                           ผู้เสนองาน                                         ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายแผนกปฐมวัย 
 
                                         ผู้อนุมัติ 

ลงชื่อ.......................... ............................... 
(เซอร์เรมอนด์     พิเศษศักดิ)์ 

ผู้อ านวยการ 
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ล าดบัท่ี 13  แผนงานหน่วยงาน งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพในสถานศกึษา  
แผนงานตามโครงสร้าง    ฝ่ายแผนกปฐมวัย(กลุ่มงานมาตรฐาน) 
แผนงานตามมาตรฐาน    แผนงานด้านคุณภาพผู้เรียน  

 แผนงานด้านการจัดการศึกษา  
 แผนงานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
 แผนงานด้านอัตลักษณ์ (จติตาภบิาล)   
 แผนงานด้านมาตรการส่งเสริม 

ผู้รับผิดชอบ   นางสาวชนิดา   ณนคร 
ตอบสนอง   พันธกิจท่ี  2     ยุทธศาสตร์ท่ี  2    กลยุทธ์ท่ี  2 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษา EDBA :  มาตรฐานท่ี  8, 11   ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ หลักท่ี  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 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษาโรงเรียน  : มาตรฐานท่ี  -   ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ หลกัท่ี  -    ร่วม  - 
                              เกณฑ์ท่ี  -  

 วัตถุประสงค์ / เปา้หมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ป)ี 
วัตถุประสงค์ 1. ขั้นวางแผน  

1.เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนก าหนดมาตรฐาน  1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการ มี.ค.59 
การศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา (8.1)   1.2 จัดประชุมชี้แจง  
2.เพื่อให้โรงเรียนจัดท าและด าเนนิการตาม 1.3 ศึกษาข้อมูลทีจ่ะใช้ในการด าเนินการ  
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ 1.4 จัดเตรียมเอกสารข้อมูลการด าเนนิงาน  
สถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน   
การศึกษาของสถานศึกษา (8.2)   
3. เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนจัดระบบบริหาร 2. ขั้นด าเนินการ (ภาระงานประจ า/ภาระ ตลอดปีการศึกษา 
และสารสนเทศ (8.3) งานร่วม/โครงการ)  
4.เพื่อให้โรงเรยีนมีการตดิตามตรวจสอบ  2.1 ภาระงานประจ า  
และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน 1.โรงเรียนจัดการเรียนการสอนใหเ้ป็นไปตาม  
การศึกษาของสถานศึกษา (8.4 ) มาตรฐานการศกึษาของชาต ิ  
5. เพื่อให้โรงเรียนน าผลการประเมนิ 2.โรงเรียนมีมาตรฐานการประกนัคณุภาพ  
คุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช ้ ภายในระดับปฐมวัยสูก่ารน าไปปฏิบัต ิ  
วางแผนพัฒนาคุณภาพการศกึษา (8.5 ) 3.โรงเรียนมีคณะกรรมการการประกัน  
6. เพื่อให้โรงเรียนมีการจัดท ารายงาน คุณภาพการศึกษาในระดบัปฐมวัย  
ประจ าปีทีเ่ปน็รายงานการประเมนิ   
คุณภาพภายใน (8.6)   
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 วัตถุประสงค์ / เปา้หมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ป)ี 
เปา้หมายเชิงปริมาณ 2.2  ภาระงานตาม ตบช.  
1.ครูระดับปฐมวัยจ านวน   6  คน   1. ก าหนดมาตรฐานการศึกษา  
2.คณะกรรมการการประกันคณุภาพ ปฐมวัยของสถานศึกษา(8.1)  
การศึกษาในระดับปฐมวัย จ านวน 11 คน 2. จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการ  
3.รายงานประจ าปีประเมินคุณภาพภายใน จัดการศึกษาของสถานศึกษาที่  
 มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ  
 สถานศึกษา(8.2)  
เปา้หมายเชิงคุณภาพ 3. จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ และ  
1.โรงเรียนก าหนดมาตรฐานการศกึษา  ใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนา  
ปฐมวัยของสถานศึกษา  คุณภาพสถานศึกษา(8.3)  
2.โรงเรียนจัดท าและด าเนินการตาม 4. ติดตามตรวจสอบ และ  
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน  
สถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน การศึกษาของสถานศึกษา (8.4)  
การศึกษาของสถานศึกษา  5. น าผลการประเมินคณุภาพทั้ง  
3. โรงเรียนจัดระบบบริหารและสารสนเทศ ภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพฒันา  
4.โรงเรียนมีการติดตามตรวจสอบ  คุณภาพการศึกษา(8.5)  
และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน 6. จัดท ารายงานประจ าปีทีเ่ปน็  
การศึกษาของสถานศึกษา  รายงานการประเมินคณุภาพภายใน(8.6)  
5. โรงเรียนน าผลการประเมิน   
คุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช ้ 2.3 ภาระงานร่วม  
วางแผนพัฒนาคุณภาพการศกึษา  1. ผลการด าเนินงานบรรลุตาม  
6. โรงเรียนมีการจัดท ารายงาน เป้าหมาย(11.2)  
ประจ าปีทีเ่ปน็รายงานการประเมนิ 2.4  โครงการ  
คุณภาพภายใน  (ต่อด้วยโครงการตามแผนพัฒนาฯ ถ้าม)ี  
           -  
   
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 3.  ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล ภาคเรียนละ1ครั้ง 
1.โรงเรียนก าหนดมาตรฐานการศกึษา  3.1 ติดตาม ตรวจสอบการด าเนนิงาน  
ปฐมวัยของสถานศึกษา คดิเปน็ร้อยละ 96 3.2 ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนา  
2. โรงเรียนจัดท าและด าเนินการตาม 3.3 จัดท าเครื่องมือการประเมินผลการ  
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถาน   ด าเนินงานตามแผน  
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 วัตถุประสงค์ / เปา้หมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ป)ี 
ศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 3.4 ประเมินผลการด าเนินงานตามแผน  
ของสถานศึกษา คิดเป็นร้อยละ 96   
3. โรงเรียนจัดระบบบริหารและสารสนเทศ   
คิดเปน็ร้อยละ 96   
4. ร้อยละ 96 มีการติดตามตรวจสอบ   
และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน 4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา ภาคเรียนละ1ครั้ง 
การศึกษาของสถานศึกษา  4.1 สรุปผลการด าเนินงานการจัดบรรยากาศ  
5. โรงเรียนน าผลการประเมิน และแหล่งเรียนรู ้  
คุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช ้ 4.2 จัดท ารายงานผลการด าเนินงานของ  
วางแผนพัฒนาคุณภาพการศกึษา คิดเปน็ หน่วยงาน  
ร้อยละ 96 4.3 น าผลการประเมนิ วางแผน เพื่อปรับ  
6. โรงเรียนมีการจัดท ารายงาน ปรุง และพัฒนาในปีการศกึษาต่อไป มี.ค.60 
ประจ าปีทีเ่ปน็รายงานการประเมนิ   
คุณภาพภายใน คิดเปน็ร้อยละ 96   
   
   
เคร่ืองมือการติดตาม/ประเมินผล   
1.แบบประเมินคุณภาพภายในตาม   
มาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา   
2.แบบบันทึกรายงานประจ าปีทีเ่ปน็   
รายงานคุณภาพภายใน   
   
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 



614 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปี 2559                                                                                               โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 
 

 
แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่ายหน่วยงาน 

6.8.13.1  แผนงานหน่วยงาน  งานพัฒนาระบบประกนัคุณภาพในสถานศึกษา   
             ฝ่ายแผนกปฐมวัย(กลุ่มงานมาตรฐาน) 

ล าดบั
ท่ี 

รายการ 
แผนงาน
ตาม

มาตรฐาน 

จ านวนเงิน 
ประเภท

งบประมาณ บาท ส.ต. 

1. งานจัดท าแบบประเมินเพื่อพัฒนาระบบ 5 2,500 - พัฒนา 
 ประกันคณุภาพในสถานศึกษา     
      
      
      

รวมประมาณการค่าใช้จา่ย 
(  สองพันห้าร้อยบาทถ้วน  ) 

 
 

 
2,500 

 
- 

 
สรุปประเภทงบประมาณ 
  ด าเนนิการ  -    บาท         งบลงทนุ      -      บาท        งบพัฒนา      2,500   บาท 
 
 

 
           ลงชื่อ..........................................................   ลงชื่อ.......................................................... 

             (นางสาวชนิดา   ณ นคร)                                  (นางสาวชนิดา   ณ นคร) 
                                  ผู้เสนองาน                                      ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายแผนกปฐมวัย 
 
                                                        
                                        ผู้อนุมัติ 

ลงชื่อ..................... .................................... 
      (เซอร์เรมอนด์  พเิศษศกัดิ์   ) 

ผู้อ านวยการ 
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แบบแสดงประมาณคา่ใช้จ่าย งาน/กิจกรรม 

7.8.13.1  งาน/กิจกรรม   การประกันคุณภาพในสถานศึกษา  
แผนงานตามมาตรฐานท่ี 1   2   3   4   5  
แผนงานหน่วยงาน  งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพในสถานศึกษา     
ฝ่ายแผนกปฐมวัย(กลุ่มงานมาตรฐาน) 

รายการ 
งบประมาณ 
ปี 2559 

ประมาณการงบประมาณ 
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 
- ค่าหมึกพิมพ ์ 800 900 1,000 1,100 
2. ค่าใช้สอย     
- อุปกรณ์เพิม่เติม 200 250 300 350 

     3.  ค่าตอบแทน     
     4.  ค่าพาหนะ     
     5.  ค่าครุภัณฑ์     

รวม 2,500 2,800 3,100 3,400 
 
 
 
 

ลงชื่อ..........................................................               ลงชื่อ.......................................................... 
     (นางสาวชนิดา   ณ นคร)                                             (นางสาวชนิดา   ณ นคร) 

                         ผู้เสนองาน                                               ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายแผนกปฐมวัย 
 
 
 
 

                                        ผู้อนุมัติ 
ลงชื่อ......................................................... 

(เซอร์เรมอนด์  พิเศษศกัดิ์   ) 
ผู้อ านวยการ 
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5.  กราฟแท่งแสดงงบประมาณรายจา่ย   

5.1  กราฟแท่งเปรียบเทียบ  งบประมาณฝ่ายต่าง ๆ  
       (งบด าเนินการ งบพัฒนา งบลงทุน/ฝ่าย) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5.2  กราฟแท่งเปรียบเทียบงบประมาณตามแผนงบประมาณตามาตรฐาน 
         (งบด าเนินการ  งบพัฒนา  งบลงทุน/แผนงานตามมาตรฐาน) 
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ตารางวิเคราะห์ความสอดคลอ้ง 
ของ เป้าหมาย 

แผนงาน : มาตรฐานการศึกษา/ตัวบ่งชี้ 
การจัดท าแผนงาน/โครงการ 

ปีการศึกษา  2559
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1. ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องของ เป้าหมายแผนงาน : มาตรฐานการศึกษา/ตัวบ่งชี้  
การจัดท าแผนงาน/โครงการปีการศึกษา  2559 ระดับ  ปฐมวัย 
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ตารางวเิคราะห์ความสอดคล้องของ เปา้หมายแผนงาน : มาตรฐานการศึกษา/ตวับ่งชี ้
การจดัท าแผนงาน/โครงการปกีารศกึษา  2559 ระดับ  ปฐมวัย โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 

1. 
สอดคล้อง 
มาตรฐาน 

2. เป้าหมายแผนพัฒนา/
แผนปฏิบัติงานประจ าปีและ

ร้อยละความส าเร็จ 
3. แผนงาน/กจิกรรม/โครงการ และร้อยละความส าเร็จ 

4. ตอบสนอง 
ตัวบ่งชี ้
EDBA 

5. KPI 
ของตัวบ่งชี้และเกณฑ ์

6. ผลการด าเนินงาน
ของตัวบ่งชี้และเกณฑ ์

ต.บ.ช 
เกณฑ ์

เฉล่ียร้อยละ ต.บ.ช 
เกณฑ ์

เฉล่ียร้อยละ 

EDBA เป้าหมาย % แผนงาน/กจิกรรม/โครงการ % เกณฑ ์ ต.บ.ช เกณฑ ์ ต.บ.ช 

1 ผู้เรียนมคีวามฉลาด
ทางสุขภาวะ 

89   90 1.แผนงานสวัสดิภาพผู้เรียน                   90 1.1 1.1   1.1   
 -  โครงการสุขภาพดีมีสุข 90 1.2 1.1.1   1.1.1   
2.แผนงานกิจกรรมพัฒนาเด็ก  1.3 1.2   1.2   
 - โครงการหนนู้อยสมองไว 91  1.2.1   1.2.1   
3.แผนงานประเมนิพัฒนาการเด็ก 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   
   เฉล่ียตัวบ่งชี ้ 90 เฉล่ียตัวบ่งชี ้  
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ตารางวเิคราะห์ความสอดคล้องของ เปา้หมายแผนงาน : มาตรฐานการศึกษา/ตวับ่งชี ้
การจดัท าแผนงาน/โครงการปกีารศกึษา  2559 ระดับ  ปฐมวัย โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 

1. 
สอดคล้อง 
มาตรฐาน 

2. เป้าหมายแผนพัฒนา/
แผนปฏิบัติงานประจ าปีและ

ร้อยละความส าเร็จ 
3. แผนงาน/กจิกรรม/โครงการ และร้อยละความส าเร็จ 

4. ตอบสนอง 
ตัวบ่งชี ้
EDBA 

5. KPI 
ของตัวบ่งชี้และเกณฑ ์

6. ผลการด าเนินงาน
ของตัวบ่งชี้และเกณฑ ์

ต.บ.ช 
 เกณฑ ์

เฉล่ียร้อยละ ต.บ.ช 
เกณฑ ์

เฉล่ียร้อยละ 

EDBA เป้าหมาย % แผนงาน/กจิกรรม/โครงการ % เกณฑ ์ต.บ.ช เกณฑ ์ต.บ.ช 

2 ผู้เรียนมคีวามฉลาดทาง
สุขภาวะ 

90 1.แผนงานกิจกรรมพัฒนาเด็ก 89 2.1 2.1   2.1   
โครงการหนูน้อยสมองไว 91        
2.แผนงานประเมนิพัฒนาการเด็ก 90  2.1.1   2.1.1   

   2.1.2   2.1.2   
  2.2 2.2   2.2   
   2.2.1   2.2.1   
   2.2.2   2.2.2   
  2.3 2.3   2.3   
   2.3.1   2.3.1   
   2.3.2   2.3.2   
  2.4 2.4   2.4   
   2.4.1   2.4.1   
   2.4.2   2.4.2   
   เฉล่ียตัวบ่งชี ้ 90 เฉล่ียตัวบ่งชี ้  
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ตารางวเิคราะห์ความสอดคล้องของ เปา้หมายแผนงาน : มาตรฐานการศึกษา/ตวับ่งชี ้
การจดัท าแผนงาน/โครงการปกีารศกึษา  2559 ระดับ  ปฐมวัย โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 

1. สอดคล้อง 
มาตรฐาน 

2. เป้าหมายแผนพัฒนา/
แผนปฏิบัติงานประจ าปีและ
ร้อยละความส าเร็จ 

3. แผนงาน/กจิกรรม/โครงการ และร้อยละความส าเร็จ 
4. ตอบสนอง 
ตัวบ่งชี้  
EDBA 

 5. KPI 
  ของตัวบ่งชี้และเกณฑ ์

 6. ผลการด าเนนิงาน
ของตัวบ่งชี้และเกณฑ ์

ต.บ.ช 
เกณฑ ์

เฉล่ียร้อยละ ต.บ.ช 
เกณฑ ์

เฉล่ียร้อยละ 

EDBA เป้าหมาย % แผนงาน/กจิกรรม/โครงการ % เกณฑ ์ต.บ.ช เกณฑ ์ ต.บ.ช 

3 เด็กเป็นผู้มีคุณธรรม
จริยธรรม 

91 1.แผนงานส่งเสริมคณุธรรมจรยิธรรมผู้เรียน        92 3.1 3.1   3.1   
- โครงการเดก็ดีมีคณุธรรม 93 3.2 3.1.1   3.1.1   
2.แผนงานพัฒนาความสัมพันธ์กับชุมชนและ  90 3.3 3.1.2   3.1.2   
ผู้ปกครอง      3.4 3.1.3   3.1.3   

 -โครงการหนนู้อยสมองไว 91  3.1.4   3.1.4   
3.แผนงานประเมนิพัฒนาการเด็ก 90  3.1.5   3.1.5   

   3.2   3.2   
   3.2.1   3.2.1   

   3.3   3.3   
   3.3.1   3.3.1   

   3.3.2   3.3.2   
   3.4   3.4   
   3.4.1   3.4.1   
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ตารางวเิคราะห์ความสอดคล้องของ เปา้หมายแผนงาน : มาตรฐานการศึกษา/ตวับ่งชี ้
การจดัท าแผนงาน/โครงการปกีารศกึษา  2559 ระดับ  ปฐมวัย โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 

1. 
สอดคล้อง 
มาตรฐาน 

2. เป้าหมายแผนพัฒนา/
แผนปฏิบัติงานประจ าปีและ

ร้อยละความส าเร็จ 
3. แผนงาน/กจิกรรม/โครงการ และร้อยละความส าเร็จ 

4. ตอบสนอง 
ตัวบ่งชี ้
EDBA 

5. KPI 
ของตัวบ่งชี้และเกณฑ ์

6. ผลการด าเนินงาน
ของตัวบ่งชี้และเกณฑ ์

ต.บ.ช 
เกณฑ ์

เฉล่ียร้อยละ ต.บ.ช 
เกณฑ ์

เฉล่ียร้อยละ 

EDBA เป้าหมาย % แผนงาน/กจิกรรม/โครงการ % เกณฑ ์ ต.บ.ช เกณฑ ์ ต.บ.ช 

4    เด็กมีพัฒนาการครบ
ทั้ง 4 ด้านและอยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุข 

90 1.แผนงานกิจกรรมพัฒนาเด็ก 89 4.1 4.1   4.1   
- โครงการหนนู้อยสมองไว 91 4.2 4.1.1   4.1.1   
2.แผนงานประเมนิพัฒนาการเด็ก 90 4.3 4.1.2   4.1.2   
  4.4 4.2   4.2   
  4.5 4.2.1   4.2.1   
  4.6 4.2.2   4.2.2   
  4.7 4.2.3   4.2.3   
   4.2.4   4.2.4   

   4.3   4.3   
   4.3.1   4.3.1   
   4.3.2   4.3.2   
   4.3.3   4.3.3   
   4.3.4   4.3.4   
   4.4   4.4   
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1. 
สอดคล้อง 
มาตรฐาน 

2. เป้าหมายแผนพัฒนา/
แผนปฏิบัติงานประจ าปีและ

ร้อยละความส าเร็จ 
3. แผนงาน/กจิกรรม/โครงการ และร้อยละความส าเร็จ 

4. ตอบสนอง 
ตัวบ่งชี ้
EDBA 

5. KPI 
ของตัวบ่งชี้และเกณฑ ์

6. ผลการด าเนินงาน
ของตัวบ่งชี้และเกณฑ ์

ต.บ.ช 
เกณฑ ์

เฉล่ียร้อยละ ต.บ.ช 
เกณฑ ์

เฉล่ียร้อยละ 

EDBA เป้าหมาย % แผนงาน/กจิกรรม/โครงการ % เกณฑ ์ ต.บ.ช เกณฑ ์ ต.บ.ช 

   4.5   4.5   
   4.5.1   4.5.1   
   4.5.2   4.5.2   
   4.6   4.6   

      4.6.1   4.6.1   
   4.6.2   4.6.2   
   4.6.3   4.6.3   
   4.6.4   4.6.4   
   4.7.1   4.7.1   
   4.7.2   4.7.2   
   4.7.3   4.7.3   
   4.7.4   4.7.4   
         
   เฉล่ียตัวบ่งชี ้ 90 เฉล่ียตัวบ่งชี ้  
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ตารางวเิคราะห์ความสอดคล้องของ เปา้หมายแผนงาน : มาตรฐานการศึกษา/ตวับ่งชี ้
การจดัท าแผนงาน/โครงการปกีารศกึษา  2559 ระดับ  ปฐมวัย โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 

1. 
สอดคล้อง 
มาตรฐาน 

2. เป้าหมายแผนพัฒนา/
แผนปฏิบัติงานประจ าปีและ

ร้อยละความส าเร็จ 
3. แผนงาน/กจิกรรม/โครงการ และร้อยละความส าเร็จ 

4. ตอบสนอง 
ตัวบ่งชี ้
EDBA 

5. KPI 
ของตัวบ่งชี้และเกณฑ ์

6. ผลการด าเนินงาน
ของตัวบ่งชี้และเกณฑ ์

ต.บ.ช 
เกณฑ ์

เฉล่ียร้อยละ ต.บ.ช 
เกณฑ ์

เฉล่ียร้อยละ 

EDBA เป้าหมาย % แผนงาน/กจิกรรม/โครงการ % เกณฑ ์ ต.บ.ช เกณฑ ์ ต.บ.ช 

5     ครมูีคุณธรรม 
จริยธรรม มีจรรยาบรรณ
ตามมาตรฐานวิชาชีพคร ู

90 1.แผนงานพัฒนาบุคลากร 93 5.1, 5.3,5.8 5.1   5.1   
- โครงการส่งเสริมคณุธรรมจรยิธรรมตาม 85 5.2 5.2   5.2   
มาตรฐานวิชาชีพ         
2.แผนงานพัฒนาการจัดการเรยีนการสอน 92 5.4 5.2.1- 

5.2.2 
 

แผนฯ 
5.2.1- 
5.2.2 

 
แผนฯ 

3.แผนงานพัฒนาหลกัสูตรสถานศึกษา    88 5.5 
- โครงการพัฒนาหลกัสูตรสถานศึกษา    91 5.6 5.2.3- 

5.2.8 
 

ร่างกาย 
5.2.3- 
5.2.8 

 
ร่างกาย 

5.แผนงานส่งเสริมให้มีการวิจัยเพื่อพัฒนา 93 5.7 
คุณภาพจัดการเรียนรู ้  5.9, 5.10 5.2.9- 

5.2.13 
 

อารมณ์ 
5.2.9- 
5.2.13 

 
อารมณ์ 

6.แผนงานประเมนิพัฒนาการเด็ก 90  
7.แผนงานจัดบรรยากาศส่งเสริมการจัดการ 90        
เรียนการสอน   5.2.14

- 
5.2.20 

 
สังคม 

5.2.14- 
5.2.20 

 
สังคม      

   5.2.21  สติ 5.2.21-  สติ 
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แผนปฏิบัติการประจ าปี 2559                                                                                               โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 
 

1. 
สอดคล้อง 
มาตรฐาน 

2. เป้าหมายแผนพัฒนา/
แผนปฏิบัติงานประจ าปีและ

ร้อยละความส าเร็จ 
3. แผนงาน/กจิกรรม/โครงการ และร้อยละความส าเร็จ 

4. ตอบสนอง 
ตัวบ่งชี ้
EDBA 

5. KPI 
ของตัวบ่งชี้และเกณฑ ์

6. ผลการด าเนินงาน
ของตัวบ่งชี้และเกณฑ ์

ต.บ.ช 
เกณฑ ์

เฉล่ียร้อยละ ต.บ.ช 
เกณฑ ์

เฉล่ียร้อยละ 

EDBA เป้าหมาย % แผนงาน/กจิกรรม/โครงการ % เกณฑ ์ ต.บ.ช เกณฑ ์ ต.บ.ช 

   5.2.21 ปัญญา 5.2.21 ปัญญา 

   5.3   5.3   
   5.3.1   5.3.1   

   5.3.2   5.3.2   
   5.3.3   5.3.3   
   5.3.4   5.3.4   
   5.4   5.4   

      5.5   5.5   
   5.5.1   5.5.1   
   5.5.2   5.5.2   
   5.5.3   5.5.3   
   5.5.4   5.5.4   
   5.6   5.6   
   5.7   5.7   
   5.8   5.8   
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แผนปฏิบัติการประจ าปี 2559                                                                                               โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 
 

1. 
สอดคล้อง 
มาตรฐาน 

2. เป้าหมายแผนพัฒนา/
แผนปฏิบัติงานประจ าปีและ

ร้อยละความส าเร็จ 
3. แผนงาน/กจิกรรม/โครงการ และร้อยละความส าเร็จ 

4. ตอบสนอง 
ตัวบ่งชี ้
EDBA 

5. KPI 
ของตัวบ่งชี้และเกณฑ ์

6. ผลการด าเนินงาน
ของตัวบ่งชี้และเกณฑ ์

ต.บ.ช 
เกณฑ ์

เฉล่ียร้อยละ ต.บ.ช 
เกณฑ ์

เฉล่ียร้อยละ 

EDBA เป้าหมาย % แผนงาน/กจิกรรม/โครงการ % เกณฑ ์ ต.บ.ช เกณฑ ์ 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   
   เฉล่ียตัวบ่งชี ้ 90 เฉล่ียตัวบ่งชี ้  
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แผนปฏิบัติการประจ าปี 2559                                                                                               โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 
 

ตารางวเิคราะห์ความสอดคล้องของ เปา้หมายแผนงาน : มาตรฐานการศึกษา/ตวับ่งชี ้
การจดัท าแผนงาน/โครงการปกีารศกึษา  2559 ระดับ  ปฐมวัย โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 

1. 
สอดคล้อง 
มาตรฐาน 

2. เป้าหมายแผนพัฒนา/
แผนปฏิบัติงานประจ าปีและ

ร้อยละความส าเร็จ 
3. แผนงาน/กจิกรรม/โครงการ และร้อยละความส าเร็จ 

4. ตอบสนอง 
ตัวบ่งชี ้
EDBA 

5. KPI 
ของตัวบ่งชี้และเกณฑ ์

6. ผลการด าเนินงาน
ของตัวบ่งชี้และเกณฑ ์

ต.บ.ช 
เกณฑ ์

เฉล่ียร้อยละ ต.บ.ช 
เกณฑ ์

เฉล่ียร้อยละ 

EDBA เป้าหมาย % แผนงาน/กจิกรรม/โครงการ % เกณฑ ์ ต.บ.ช เกณฑ ์ ต.บ.ช 

6 บุคลากรมีส่วนร่วมใน
การบริหารจัดการ ที่เป็น
มาตรฐาน โดยยดึหลัก
ธรรมาภิบาล 

90 1.แผนงานบริหารทั่วไป 89 6.1 6.1   6.1   
  6.2 6.2   6.2   
  6.3 6.3   6.3   
  6.4 6.4   6.4   
  6.4 6.4.1   6.4.1   
  6.4 6.4.2   6.4.2   
  6.4 6.4.3   6.4.3   
  6.4 6.4.4   6.4.4   
  6.5 6.5   6.5   
  6.6 6.6   6.6   
  6.7 6.7   6.7   
   เฉล่ียตัวบ่งชี ้ 89 เฉล่ียตัวบ่งชี ้  
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แผนปฏิบัติการประจ าปี 2559                                                                                               โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 
 

ตารางวเิคราะห์ความสอดคล้องของ เปา้หมายแผนงาน : มาตรฐานการศึกษา/ตวับ่งชี ้
การจดัท าแผนงาน/โครงการปกีารศกึษา  2559 ระดับ  ปฐมวัย โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 

1. 
สอดคล้อง 
มาตรฐาน 

2. เป้าหมายแผนพัฒนา/
แผนปฏิบัติงานประจ าปีและ

ร้อยละความส าเร็จ 
3. แผนงาน/กจิกรรม/โครงการ และร้อยละความส าเร็จ 

4. ตอบสนอง 
ตัวบ่งชี ้
EDBA 

5. KPI 
ของตัวบ่งชี้และเกณฑ ์

6. ผลการด าเนินงาน
ของตัวบ่งชี้และเกณฑ ์

ต.บ.ช 
เกณฑ ์

เฉล่ียร้อยละ ต.บ.ช 
เกณฑ ์

เฉล่ียร้อยละ 

EDBA เป้าหมาย % แผนงาน/กจิกรรม/โครงการ % เกณฑ ์ ต.บ.ช เกณฑ ์ ต.บ.ช 

7 หลักสูตรการจัดการ
เรียนการสอนของ
สถานศึกษามีมาตรฐาน
เป็นที่ยอมรับ 

90 1.แผนงานพัฒนาหลกัสูตรสถานศึกษา  88 7.1-7.3 7.1   7.1   
- โครงการพัฒนาหลกัสูตรสถานศึกษา 91 7.2       

2.แผนงานพัฒนาความสัมพันธ์กับชุมชนและ 90 7.3 7.2   7.2   
ผู้ปกครอง         
3.แผนงานจัดบรรยากาศส่งเสริมการเรยีนการ 90 7.4 7.3   7.3   
สอน         

4.แผนงานนิเทศการจัดการเรยีนรู้                   90 7.5 7.4   7.4   
   7.4.1   7.4.1   

   7.4.2   7.4.2   
   7.4.3   7.4.3   
   7.4.4   7.4.4   
   7.4.5   7.4.5   

   7.5   7.5   
   7.5.1-  นอก 7.5.1  นอก
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แผนปฏิบัติการประจ าปี 2559                                                                                               โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 
 

1. 
สอดคล้อง 
มาตรฐาน 

2. เป้าหมายแผนพัฒนา/
แผนปฏิบัติงานประจ าปีและ

ร้อยละความส าเร็จ 
3. แผนงาน/กจิกรรม/โครงการ และร้อยละความส าเร็จ 

4. ตอบสนอง 
ตัวบ่งชี ้
EDBA 

5. KPI 
ของตัวบ่งชี้และเกณฑ ์

6. ผลการด าเนินงาน
ของตัวบ่งชี้และเกณฑ ์

ต.บ.ช 
เกณฑ ์

เฉล่ียร้อยละ ต.บ.ช 
เกณฑ ์

เฉล่ียร้อยละ 

EDBA เป้าหมาย % แผนงาน/กจิกรรม/โครงการ % เกณฑ ์ ต.บ.ช เกณฑ ์ ต.บ.ช 

   7.5.8 อาคาร - 
7.5.8 

อาคาร 

   7.5.9- 
7.5.20 

 ใน 
อาคาร 

7.5.9- 
7.5.20 

 ใน 
อาคาร    

   7.5.21
- 

7.5.25 

 ความ 
ปลอด
ภัย 

7.5.21- 
7.5.25 

 ความ 
ปลอด
ภัย 

   

   เฉล่ียตัวบ่งชี ้ 90 เฉล่ียตัวบ่งชี ้  
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แผนปฏิบัติการประจ าปี 2559                                                                                               โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 
 

ตารางวเิคราะห์ความสอดคล้องของ เปา้หมายแผนงาน : มาตรฐานการศึกษา/ตวับ่งชี ้
การจดัท าแผนงาน/โครงการปกีารศกึษา  2559 ระดับ  ปฐมวัย โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 

1. 
สอดคล้อง 
มาตรฐาน 

2. เป้าหมายแผนพัฒนา/
แผนปฏิบัติงานประจ าปีและ
ร้อยละความส าเร็จ 

3. แผนงาน/กจิกรรม/โครงการ และร้อยละ
ความส าเร็จ 

4.ตอบสนอง  
ตัวบ่งชี้  
EDBA 

5. KPI 
ของตัวบ่งชี้และเกณฑ ์

6. ผลการด าเนินงาน
ของตัวบ่งชี้และเกณฑ ์

ต.บ.ช 
เกณฑ ์

เฉล่ียร้อยละ ต.บ.ช 
เกณฑ ์

เฉล่ียร้อยละ 

EDBA เป้าหมาย % แผนงาน/กจิกรรม/โครงการ % เกณฑ ์ ต.บ.ช เกณฑ ์ ต.บ.ช 

8    บุคคลากรมีส่วนร่วม
ในการบรหิารจัดการที่
เป็นมาตรฐานโดยยึด
หลักธรรมาภิบาล 

96 1.แผนงานพัฒนาระบบการประกนัคุณภาพใน 96 8.1-8.6 8.1   8.1   
สถานศึกษา         
  8.1 8.1.1   8.1.1   
  8.3 8.2   8.2   
   8.2.1   8.2.1   
   8.2.2   8.2.2   
   8.3   8.3   
   8.3.1   8.3.1   

   8.4   8.4   
   8.4.1   8.4.1   
   8.4.2   8.4.2   
   8.5   8.5   
   8.5.1   8.5.1   
   8.6   8.6   
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แผนปฏิบัติการประจ าปี 2559                                                                                               โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 
 

1. 
สอดคล้อง 
มาตรฐาน 

2. เป้าหมายแผนพัฒนา/
แผนปฏิบัติงานประจ าปีและ
ร้อยละความส าเร็จ 

3. แผนงาน/กจิกรรม/โครงการ และร้อยละ
ความส าเร็จ 

4.ตอบสนอง  
ตัวบ่งชี้  
EDBA 

5. KPI 
ของตัวบ่งชี้และเกณฑ ์

6. ผลการด าเนินงาน
ของตัวบ่งชี้และเกณฑ ์

ต.บ.ช 
เกณฑ ์

เฉล่ียร้อยละ ต.บ.ช 
เกณฑ ์

เฉล่ียร้อยละ 

EDBA เป้าหมาย % แผนงาน/กจิกรรม/โครงการ % เกณฑ ์ ต.บ.ช เกณฑ ์ ต.บ.ช 

   8.6.1   8.6.1   
   เฉล่ียตัวบ่งชี ้ 96 เฉล่ียตัวบ่งชี ้  
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แผนปฏิบัติการประจ าปี 2559                                                                                               โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 
 

ตารางวเิคราะห์ความสอดคล้องของ เปา้หมายแผนงาน : มาตรฐานการศึกษา/ตวับ่งชี ้
การจดัท าแผนงาน/โครงการปกีารศกึษา  2559 ระดับ  ปฐมวัย โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 

1. 
สอดคล้อง 
มาตรฐาน 

2. เป้าหมายแผนพัฒนา/
แผนปฏิบัติงานประจ าปีและ

ร้อยละความส าเร็จ 

3. แผนงาน/กจิกรรม/โครงการ และร้อยละ
ความส าเร็จ 

4. ตอบสนอง 
ตัวบ่งชี ้
EDBA 

5. KPI 
ของตัวบ่งชี้และเกณฑ ์

6. ผลการด าเนินงาน
ของตัวบ่งชี้และเกณฑ ์

ต.บ.ช 
เกณฑ ์

เฉล่ียร้อยละ ต.บ.ช 
เกณฑ ์

เฉล่ียร้อยละ 

EDBA เป้าหมาย % แผนงาน/กจิกรรม/โครงการ % เกณฑ ์ ต.บ.ช เกณฑ ์ ต.บ.ช 

9   เด็กมีพัฒนาการครบทั้ง 
4 ด้านและอยู่ร่วมกับ
ผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 

 90 1.แผนงานจัดบรรยากาศส่งเสริมการเรยีนการ 90 9.1 9.1   9.1   
สอน         
 2.แผนงานพัฒนาความสัมพันธก์ับชุมชนและ 91 9.2 9.2   9.2   
ผู้ปกครอง         
 3.แผนงานนิเทศการจดัการเรยีนรู ้ 90 9.2 เฉล่ียตัวบ่งชี ้   90 เฉล่ียตัวบ่งชี ้  
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แผนปฏิบัติการประจ าปี 2559                                                                                               โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 
 

ตารางวเิคราะห์ความสอดคล้องของ เปา้หมายแผนงาน : มาตรฐานการศึกษา/ตวับ่งชี ้
การจดัท าแผนงาน/โครงการปกีารศกึษา  2559 ระดับ  ปฐมวัย โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 

1. 
สอดคล้อง 
มาตรฐาน 

2. เป้าหมายแผนพัฒนา/
แผนปฏิบัติงานประจ าปีและ

ร้อยละความส าเร็จ 
3. แผนงาน/กจิกรรม/โครงการ และร้อยละความส าเร็จ 

4. ตอบสนอง 
ตัวบ่งชี ้
EDBA 

5. KPI 
ของตัวบ่งชี้และเกณฑ ์

6. ผลการด าเนินงาน
ของตัวบ่งชี้และเกณฑ ์

ต.บ.ช 
เกณฑ ์

เฉล่ียร้อยละ ต.บ.ช 
เกณฑ ์

เฉล่ียร้อยละ 

EDBA เป้าหมาย % แผนงาน/กจิกรรม/โครงการ % เกณฑ ์ ต.บ.ช เกณฑ ์ ต.บ.ช 

10    บุคลากรมีส่วนร่วมใน
การบริหารจัดการที่เน้น
มาตรฐานโดยยึด
หลักธรรมภิบาล 

87 1.แผนงานบริหารทั่วไป        89 10.1 10.1   10.1   
- โครงการปลูกจิตส านกึธรรมภิบาล 85 10.2 10.2   10.2   

   ก10.2   ก10.2   

 
  ก

10.2.1 
  ก

10.2.1 
  

 
  ก

10.2.2 
  ก

10.2.2 
  

 
  ก

10.2.3 
  ก

10.2.3 
  

   ก
10.2.4 

  ก
10.2.4 

  

   ก
10.2.5 

  ก
10.2.5 
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แผนปฏิบัติการประจ าปี 2559                                                                                               โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 
 

1. 
สอดคล้อง 
มาตรฐาน 

2. เป้าหมายแผนพัฒนา/
แผนปฏิบัติงานประจ าปีและ

ร้อยละความส าเร็จ 
3. แผนงาน/กจิกรรม/โครงการ และร้อยละความส าเร็จ 

4. ตอบสนอง 
ตัวบ่งชี ้
EDBA 

5. KPI 
ของตัวบ่งชี้และเกณฑ ์

6. ผลการด าเนินงาน
ของตัวบ่งชี้และเกณฑ ์

ต.บ.ช 
เกณฑ ์

เฉล่ียร้อยละ ต.บ.ช 
เกณฑ ์

เฉล่ียร้อยละ 

EDBA เป้าหมาย % แผนงาน/กจิกรรม/โครงการ % เกณฑ ์ ต.บ.ช เกณฑ ์ ต.บ.ช 

   ข10.2   ข10.2   

   ข
10.2.1 

  ข
10.2.1 

  

   ข
10.2.2 

  ข
10.2.2 

  

   ข
10.2.3 

  ข
10.2.3 

  

   ข
10.2.4 

  ข
10.2.4 

  

   ข
10.2.5 

  ข
10.2.5 

  

   เฉล่ียตัวบ่งชี ้ 87 เฉล่ียตัวบ่งชี ้  
         

หมายเหต:ุ  ก10.2 + ข 10.2 หาร 2  เป็นค่าเฉล่ีย  ตัวบ่งชี ้10.2 
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แผนปฏิบัติการประจ าปี 2559                                                                                               โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 
 

ตารางวเิคราะห์ความสอดคล้องของ เปา้หมายแผนงาน : มาตรฐานการศึกษา/ตวับ่งชี ้
การจดัท าแผนงาน/โครงการปกีารศกึษา  2559 ระดับ  ปฐมวัย โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 

1. 
สอดคล้อง 
มาตรฐาน 

2. เป้าหมายแผนพัฒนา/
แผนปฏิบัติงานประจ าปีและ

ร้อยละความส าเร็จ 
3. แผนงาน/กจิกรรม/โครงการ และร้อยละความส าเร็จ 

4. ตอบสนอง 
ตัวบ่งชี ้
EDBA 

5. KPI 
ของตัวบ่งชี้และเกณฑ ์

6. ผลการด าเนินงาน
ของตัวบ่งชี้และเกณฑ ์

ต.บ.ช 
เกณฑ ์

เฉล่ียร้อยละ ต.บ.ช 
เกณฑ ์

เฉล่ียร้อยละ 

EDBA เป้าหมาย % แผนงาน/กจิกรรม/โครงการ % เกณฑ ์ ต.บ.ช เกณฑ ์ ต.บ.ช 

11 บุคคลากรมีส่วนร่วมใน
การบริหารจัดการที่เน้น
มาตรฐานโดยยึด
หลักธรรมภิบาล 

96 1.แผนงานพัฒนาระบบประกันคุณภาพในสถาน 96 11.1 11.1   11.1   
ศึกษา  11.2 11.2   11.2   
   ก11.2   ก11.2   
   ก

11.2.1 
  ก

11.2.1 
  

   ก
11.2.2 

  ก
11.2.2 

  

   ก
11.2.3 

  ก
11.2.3 

  

   ก
11.2.4 

  ก
11.2.4 

  

   ข11.2   ข11.2   
   ข

11.2.1 
  ข

11.2.1 
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แผนปฏิบัติการประจ าปี 2559                                                                                               โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 
 

1. 
สอดคล้อง 
มาตรฐาน 

2. เป้าหมายแผนพัฒนา/
แผนปฏิบัติงานประจ าปีและ

ร้อยละความส าเร็จ 
3. แผนงาน/กจิกรรม/โครงการ และร้อยละความส าเร็จ 

4. ตอบสนอง 
ตัวบ่งชี ้
EDBA 

5. KPI 
ของตัวบ่งชี้และเกณฑ ์

6. ผลการด าเนินงาน
ของตัวบ่งชี้และเกณฑ ์

ต.บ.ช 
เกณฑ ์

เฉล่ียร้อยละ ต.บ.ช 
เกณฑ ์

เฉล่ียร้อยละ 

EDBA เป้าหมาย % แผนงาน/กจิกรรม/โครงการ % เกณฑ ์ ต.บ.ช เกณฑ ์ ต.บ.ช 

   ข
11.2.2 

  ข
11.2.2 

  

   ข
11.2.3 

  ข
11.2.3 

  

   ข
11.2.4 

  ข
11.2.4 

  

   ข
11.2.5 

  ข
11.2.5 

  

   เฉล่ียตัวบ่งชี ้ 96 เฉล่ียตัวบ่งชี ้  
         
         

หมายเหต:ุ  ก11.2 + ข 11.2 หาร 2  เป็นค่าเฉล่ีย ตัวบ่งชี้ 11.2 
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แผนปฏิบัติการประจ าปี 2559                                                                                               โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 
 

 

 
 
 
 
 

6. ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องของ เป้าหมายแผนงาน : มาตรฐานการศึกษา/ตัวบ่งชี้  
การจัดท าแผนงาน/โครงการปีการศึกษา 2559 ระดับ  ประถม-มัธยม 
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แผนปฏิบัติการประจ าปี 2559                                                                                               โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 
 

ตารางวเิคราะห์ความสอดคล้องของ เปา้หมายแผนงาน : มาตรฐานการศึกษา/ตวับ่งชี้  
การจดัท าแผนงาน/โครงการปกีารศกึษา 2559 ระดับ  ประถม-มัธยม  โรงเรียน ซางตาครู้สศึกษา 

1. สอดคล้อง 
มาตรฐาน 

2. เป้าหมายแผนพัฒนา/
แผนปฏิบัติการประจ าปีและ

ร้อยละความส าเร็จ 
3. แผนงาน/กจิกรรม/โครงการ และร้อยละความส าเร็จ 4. ตอบสนอง 

ตัวบ่งช้ี  
EDBA 

5. KPI 
ของตัวบ่งช้ีและเกณฑ์ 

6. ผลการด าเนินงานของ 
ตัวบ่งช้ีและเกณฑ์ 

ต.บ.ช 
เกณฑ์ 

เฉล่ียร้อยละ ต.บ.ช 
เกณฑ์ 

เฉล่ียร้อยละ 

EDBA เป้าหมาย % แผนงาน/กจิกรรม/โครงการ % เกณฑ์ ต.บ.ช เกณฑ์ ต.บ.ช 

1 ผู้เรียนมคีวามฉลาดทาง 
สุขภาวะ 

89 แผนงานพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู ้ 80 1.1,1.2 1.1   1.1   

(กลุ่มสาระสุขศึกษา)   1.2   1.2   

-กิจกรรมส่งเสริมสมรรถภาพทางกาย   1.2.1   1.2.1   

-กิจกรรมชั่งน้ าหนกั วัดส่วนสูง   1.2.2   1.2.2   

แผนงานสวัสดิภาพผู้เรียน 99 1.3 1.3   1.3   

โครงการSC วัยใสใสใ่จสุขภาพพัฒนาความ 86 1.3-1.6 1.4   1.4   

ฉลาดทางสุขภาวะ   1.5   1.5   

-กิจกรรมวันศุกรก์ับสุขภาพ   1.6   1.6   

-กิจกรรมฝึกซ้อมกีฬาแข่งขันเพื่อพัฒนานกักีฬา   เฉล่ียตัวบ่งช้ี 89 เฉล่ียตัวบ่งช้ี  

สู่อาชีพ         

-กิจกรรมกีฬาสีภายใน(เฟื่องฟ้าเกมส์)         

-กิจกรรมใหค้วามรู้และตรวจสุขภาพ         

โครงการสร้างเสริมทักษะชีวิตแก่ผู้เรยีน 88 1.4-1.5       

-กิจกรรมDancing Team         
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แผนปฏิบัติการประจ าปี 2559                                                                                               โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 
 

1. สอดคล้อง 
มาตรฐาน 

2. เป้าหมายแผนพัฒนา/
แผนปฏิบัติการประจ าปีและ

ร้อยละความส าเร็จ 
3. แผนงาน/กจิกรรม/โครงการ และร้อยละความส าเร็จ 4. ตอบสนอง 

ตัวบ่งช้ี  
EDBA 

5. KPI 
ของตัวบ่งช้ีและเกณฑ์ 

6. ผลการด าเนินงานของ 
ตัวบ่งช้ีและเกณฑ์ 

ต.บ.ช 
เกณฑ์ 

เฉล่ียร้อยละ ต.บ.ช 
เกณฑ์ 

เฉล่ียร้อยละ 

EDBA เป้าหมาย % แผนงาน/กจิกรรม/โครงการ % เกณฑ์ ต.บ.ช เกณฑ์ ต.บ.ช 

-กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ         

-กิจกรรมค่ายพกัแรมลูกเสือ-เนตรนารี         

โครงการสร้างเสริมศักยภาพผู้เรียนด้าน 88 1.4-1.6       

สุนทรียภาพ         

-กิจกรรมสร้างสรรค์งานดนตร ี         

-กิจกรรมส่งเสริมทักษะด้านนาฏศิลป ์         

-กิจกรรมฝึกฝนคนเก่งด้านศิลปะ         
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แผนปฏิบัติการประจ าปี 2559                                                                                               โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 
 

ตารางวเิคราะห์ความสอดคล้องของ เปา้หมายแผนงาน : มาตรฐานการศึกษา/ตวับ่งชี้  
การจดัท าแผนงาน/โครงการปกีารศกึษา 2559 ระดับ  ประถม-มัธยม  โรงเรียน ซางตาครู้สศึกษา 

1. สอดคล้อง 
มาตรฐาน 

2. เป้าหมายแผนพัฒนา/
แผนปฏิบัติการประจ าปีและ

ร้อยละความส าเร็จ 
3. แผนงาน/กจิกรรม/โครงการ และร้อยละความส าเร็จ 

4. ตอบสนอง 
ตัวบ่งชี้  
EDBA 

5. KPI 
ของตัวบ่งช้ีและเกณฑ์ 

6. ผลการด าเนินงานของ 
ตัวบ่งช้ีและเกณฑ์ 

ต.บ.ช 
เกณฑ์ 

เฉล่ียร้อยละ ต.บ.ช 
เกณฑ์ 

เฉล่ียร้อยละ 

EDBA เป้าหมาย % แผนงาน/กจิกรรม/โครงการ % เกณฑ์ ต.บ.ช เกณฑ์ ต.บ.ช 

2 1.ผู้เรียนเป็นผู้มีคณุธรรม 
จริยธรรม และทักษะใน
การด าเนนิชีวิตเหมาะสม
กับความเปน็พลโลกใน
ศตวรรษที่ 21 

2.ผู้เรียนด าเนนิชีวิตตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

87 แผนงานคุณธรรม จริยธรรม 88 2.1 2.1   2.1   

กิจกรรมอบรมคณุธรรมจรยิธรรมครูผู้สอน 88 2.1.1   2.1.1    

กิจกรรมอบรมคณุธรรมจรยิธรรมผู้เรยีน 88 2.1.2   2.1.2    

กิจกรรมบนัทกึเยาวชนคนด ี 88 2.1.2,2.1.3   2.1.3    

กิจกรรมเด็กดศีรีซางตาครู้ส 88  2.2   2.2   

กิจกรรมเชิดชเูกียรตคิิดส์ดีท าด ี 88  2.3   2.3   

กิจกรรมอบรมผู้เรียนเรื่องเพศศาสตร์ศึกษา 88  2.4   2.4   

กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการสอนจริยธรรม 88  เฉล่ียตัวบ่งช้ี 87 เฉล่ียตัวบ่งช้ี  

กิจกรรมพัฒนาสื่อการสอนจรยิธรรม 88        

แผนงานส่งเสริมอัตลกัษณ์และสังคมสงเคราะห ์ 88        

กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมอัตลักษณ ์ 88        

กิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านอัตลกัษณ์และจิต 88        

สาธารณะ         

กิจกรรมชุมนุมจิตอาสา 88        
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แผนปฏิบัติการประจ าปี 2559                                                                                               โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 
 

1. สอดคล้อง 
มาตรฐาน 

2. เป้าหมายแผนพัฒนา/
แผนปฏิบัติการประจ าปีและ

ร้อยละความส าเร็จ 
3. แผนงาน/กจิกรรม/โครงการ และร้อยละความส าเร็จ 

4. ตอบสนอง 
ตัวบ่งชี้  
EDBA 

5. KPI 
ของตัวบ่งช้ีและเกณฑ์ 

6. ผลการด าเนินงานของ 
ตัวบ่งช้ีและเกณฑ์ 

ต.บ.ช 
เกณฑ์ 

เฉล่ียร้อยละ ต.บ.ช 
เกณฑ์ 

เฉล่ียร้อยละ 

EDBA เป้าหมาย % แผนงาน/กจิกรรม/โครงการ % เกณฑ์ ต.บ.ช เกณฑ์ ต.บ.ช 

กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน ์ 88        

โครงการเยาวชนรุ่นใหมห่ัวใจคุณธรรม 88        

แผนงานพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู ้ 87 2.3,2.1.3(ข้อ1)       

(กลุ่มสาระสังคมฯ)         

แผนงานพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู ้ 84 2.1.3(ข้อ2)       

(กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์)       

แผนงานพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู ้ 80 2.1.3(ข้อ3)       

(กลุ่มสาระสุขศึกษา)         

แผนงานพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู ้ 83 2.1.3(ข้อ4)       

(กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ)         

แผนงานพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู ้ 85 2.1.3(ข้อ5)       

(กลุ่มสาระการงานฯ)         

แผนงานพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู ้ 82 2.1.3(ข้อ6)       

(กลุ่มสาระคณติศาสตร์)         

แผนงานพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู ้ 87 2.1.3(ข้อ7)       
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แผนปฏิบัติการประจ าปี 2559                                                                                               โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 
 

1. สอดคล้อง 
มาตรฐาน 

2. เป้าหมายแผนพัฒนา/
แผนปฏิบัติการประจ าปีและ

ร้อยละความส าเร็จ 
3. แผนงาน/กจิกรรม/โครงการ และร้อยละความส าเร็จ 

4. ตอบสนอง 
ตัวบ่งชี้  
EDBA 

5. KPI 
ของตัวบ่งช้ีและเกณฑ์ 

6. ผลการด าเนินงานของ 
ตัวบ่งช้ีและเกณฑ์ 

ต.บ.ช 
เกณฑ์ 

เฉล่ียร้อยละ ต.บ.ช 
เกณฑ์ 

เฉล่ียร้อยละ 

EDBA เป้าหมาย % แผนงาน/กจิกรรม/โครงการ % เกณฑ์ ต.บ.ช เกณฑ์ ต.บ.ช 

(กลุ่มสาระภาษาไทย)         

แผนงานพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู ้ 85 2.1.3(ข้อ8)       

(กลุ่มสาระศิลปะ)         

แผนงานสิ่งแวดล้อม         

-กิจกรรมสร้างความตระหนักให ้ 85 2.4       

ความรู้เรื่องการอนุรักษ์และพัฒนา         

สิ่งแวดล้อม         

โครงการสร้างเสริมศักยภาพผู้เรียน 88 2.4       

ด้านสุนทรยีภาพ         

-กิจกรรมสร้างสรรค์งานดนตร ี         

-กิจกรรมส่งเสริมทักษะด้านนาฏศิลป ์         

-กิจกรรมฝึกฝนคนเก่งด้านศิลปะ         
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แผนปฏิบัติการประจ าปี 2559                                                                                               โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 
 

 
ตารางวเิคราะห์ความสอดคล้องของ เปา้หมายแผนงาน : มาตรฐานการศึกษา/ตวับ่งชี้  

การจดัท าแผนงาน/โครงการปกีารศกึษา 2559 ระดับ  ประถม-มัธยม  โรงเรียน ซางตาครู้สศึกษา 

1. สอดคล้อง 
มาตรฐาน 

2. เป้าหมายแผนพัฒนา/
แผนปฏิบัติการประจ าปีและ

ร้อยละความส าเร็จ 
3. แผนงาน/กจิกรรม/โครงการ และร้อยละความส าเร็จ 

4. ตอบสนอง 
ตัวบ่งชี้  
EDBA 

5. KPI 
ของตัวบ่งช้ีและเกณฑ์ 

6. ผลการด าเนินงานของ 
ตัวบ่งช้ีและเกณฑ์ 

ต.บ.ช 
เกณฑ์ 

เฉล่ียร้อยละ ต.บ.ช 
เกณฑ์ 

เฉล่ียร้อยละ 

EDBA เป้าหมาย % แผนงาน/กจิกรรม/โครงการ % เกณฑ์ ต.บ.ช เกณฑ์ ต.บ.ช 

3 ผูเ้รียนสามารถใช้
เทคโนโลยีในการเรียนรู้  
ออกแบบ สร้างสรรค์งาน 
สื่อสาร น าเสนอ เผื่อแพร่ 
และแลกเปลี่ยนผลงาน
ในระดับชาติได ้

87 งานห้องสมุด 87 3.1 3.1   3.1   

กิจกรรมปฐมนเิทศการใช้ห้องสมุด   3.2   3.2   

กิจกรรมจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ   3.3   3.3   

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน   3.4   3.4   

แผนงานพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู ้ 87 3.2 เฉล่ียตัวบ่งช้ี 87 เฉล่ียตัวบ่งช้ี  

(กลุ่มสาระภาษาไทย)         

แผนงานพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู ้ 87 3.3       

(กลุ่มสาระสังคมฯ)         

แผนงานพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู ้ 85 3.4       

(กลุ่มสาระการงานฯ)         
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แผนปฏิบัติการประจ าปี 2559                                                                                               โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 
 

 
ตารางวเิคราะห์ความสอดคล้องของ เปา้หมายแผนงาน : มาตรฐานการศึกษา/ตวับ่งชี้  

การจดัท าแผนงาน/โครงการปกีารศกึษา 2559 ระดับ  ประถม-มัธยม  โรงเรียน ซางตาครู้สศึกษา 

1. สอดคล้อง 
มาตรฐาน 

2. เป้าหมายแผนพัฒนา/
แผนปฏิบัติการประจ าปีและ

ร้อยละความส าเร็จ 
3. แผนงาน/กจิกรรม/โครงการ และร้อยละความส าเร็จ 

4. ตอบสนอง 
ตัวบ่งชี้  
EDBA 

5. KPI 
ของตัวบ่งช้ีและเกณฑ์ 

6. ผลการด าเนินงานของ 
ตัวบ่งช้ีและเกณฑ์ 

ต.บ.ช 
เกณฑ์ 

เฉล่ียร้อยละ ต.บ.ช 
เกณฑ์ 

เฉล่ียร้อยละ 

EDBA เป้าหมาย % แผนงาน/กจิกรรม/โครงการ % เกณฑ์ ต.บ.ช เกณฑ์ ต.บ.ช 

4 ผูเ้รียนมคีวามคิด
สร้างสรรค์กล้าเผชญิกับ
ความเสี่ยง สามารถใช้
ความคิดระดับสูง เห็น
ผลและวางแผนจัดการสู่
เป้าหมายที่ตั้งไว้ได ้

84 แผนงานพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู ้ 83 4.1-4.2 4.1   4.1   

(กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ)   4.2   4.2   

โครงการเพิ่มพนูความรู้และพัฒนาทกัษะการใช ้   4.3   4.3   

ภาษาต่างประเทศ   4.4   4.4   

โครงการยกระดับบูรณาการจัดการเรียนรู้ด้วย          

StorylineApproach         

แผนงานพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู ้ 84 4.3       

(กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์)         

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ทางวิทยาศาสตร์         

โครงการค่ายวิทยาศาสตร์         

แผนงานพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู ้ 85 4.4 เฉล่ียตัวบ่งช้ี 84 เฉล่ียตัวบ่งช้ี  

(กลุ่มสาระศิลปะ)         

โครงการค่ายศิลปะ         
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แผนปฏิบัติการประจ าปี 2559                                                                                               โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 
 

ตารางวเิคราะห์ความสอดคล้องของ เปา้หมายแผนงาน : มาตรฐานการศึกษา/ตวับ่งชี้  
การจดัท าแผนงาน/โครงการปกีารศกึษา 2559 ระดับ  ประถม-มัธยม  โรงเรียน ซางตาครู้สศึกษา 

1. สอดคล้อง 
มาตรฐาน 

2. เป้าหมายแผนพัฒนา/
แผนปฏิบัติการประจ าปีและ

ร้อยละความส าเร็จ 
3. แผนงาน/กจิกรรม/โครงการ และร้อยละความส าเร็จ 

4. ตอบสนอง 
ตัวบ่งชี้  
EDBA 

5. KPI 
ของตัวบ่งช้ีและเกณฑ์ 

6. ผลการด าเนินงานของ 
ตัวบ่งช้ีและเกณฑ์ 

ต.บ.ช 
เกณฑ์ 

เฉล่ียร้อยละ ต.บ.ช 
เกณฑ์ 

เฉล่ียร้อยละ 

EDBA เป้าหมาย % แผนงาน/กจิกรรม/โครงการ % เกณฑ์ ต.บ.ช เกณฑ์ ต.บ.ช 

5 ผูเ้รียนสามารถใช้
เทคโนโลยีในการเรียนรู้  
ออกแบบ สร้างสรรค์งาน 
สื่อสาร น าเสนอ เผื่อแพร่ 
และแลกเปลี่ยนผลงาน
ในระดับชาติได ้

84 แผนงานพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู ้ 87 5.1-5.4 5.1   5.1   

(กลุ่มสาระสังคมฯ)   5.2   5.2   

แผนงานพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู ้ 84  5.3   5.3   

(กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์)   5.4   5.4   

แผนงานพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู ้ 80  5.4.1   5.4.1   

(กลุ่มสาระสุขศึกษา)   5.4.2   5.4.2   

แผนงานพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู ้ 83  5.4.3   5.4.3   

(กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ)   5.4.4   5.4.4   

แผนงานพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู ้ 85  5.4.5   5.4.5   

(กลุ่มสาระการงานฯ)   5.4.6   5.4.6   

แผนงานพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู ้ 82  5.4.7   5.4.7   

(กลุ่มสาระคณติศาสตร์)   5.4.8   5.4.8   

แผนงานพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู ้ 87  5.4.9   5.4.9   

(กลุ่มสาระภาษาไทย)   เฉล่ียตัวบ่งช้ี 84 เฉล่ียตัวบ่งช้ี  
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แผนปฏิบัติการประจ าปี 2559                                                                                               โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 
 

1. สอดคล้อง 
มาตรฐาน 

2. เป้าหมายแผนพัฒนา/
แผนปฏิบัติการประจ าปีและ

ร้อยละความส าเร็จ 
3. แผนงาน/กจิกรรม/โครงการ และร้อยละความส าเร็จ 

4. ตอบสนอง 
ตัวบ่งชี้  
EDBA 

5. KPI 
ของตัวบ่งช้ีและเกณฑ์ 

6. ผลการด าเนินงานของ 
ตัวบ่งช้ีและเกณฑ์ 

ต.บ.ช 
เกณฑ์ 

เฉล่ียร้อยละ ต.บ.ช 
เกณฑ์ 

เฉล่ียร้อยละ 

EDBA เป้าหมาย % แผนงาน/กจิกรรม/โครงการ % เกณฑ์ ต.บ.ช เกณฑ์ ต.บ.ช 

แผนงานพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู ้ 85        

(กลุ่มสาระศิลปะ)         

โครงการพัฒนาผู้เรยีนสู่ความเป็นเลิศเพื่อ 85 5.1-5.4       

ยกระดับผลการสอบ (O-Net)         
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แผนปฏิบัติการประจ าปี 2559                                                                                               โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 
 

ตารางวเิคราะห์ความสอดคล้องของ เปา้หมายแผนงาน : มาตรฐานการศึกษา/ตวับ่งชี้  
การจดัท าแผนงาน/โครงการปกีารศกึษา 2559 ระดับ  ประถม-มัธยม  โรงเรียน ซางตาครู้สศึกษา 

1. สอดคล้อง 
มาตรฐาน 

2. เป้าหมายแผนพัฒนา/
แผนปฏิบัติการประจ าปีและ

ร้อยละความส าเร็จ 
3. แผนงาน/กจิกรรม/โครงการ และร้อยละความส าเร็จ 

4. ตอบสนอง 
ตัวบ่งชี้  
EDBA 

5. KPI 
ของตัวบ่งช้ีและเกณฑ์ 

6. ผลการด าเนินงานของ 
ตัวบ่งช้ีและเกณฑ์ 

ต.บ.ช 
เกณฑ์ 

เฉล่ียร้อยละ ต.บ.ช 
เกณฑ์ 

เฉล่ียร้อยละ 

EDBA เป้าหมาย % แผนงาน/กจิกรรม/โครงการ % เกณฑ์ ต.บ.ช เกณฑ์ ต.บ.ช 

6 ผูเ้รียนสามารถใช้
เทคโนโลยีในการเรียนรู้  
ออกแบบ สร้างสรรค์งาน 
สื่อสาร น าเสนอ เผื่อแพร่ 
และแลกเปลี่ยนผลงาน
ในระดับชาติได ้

85 แผนงานพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู ้ 85 6.1-6.4 6.1   6.1   

(กลุ่มสาระการงานฯ)   6.2   6.2   

กิจกรรมงานสู่อาชีพ   6.3   6.3   

กิจกรรมแข่งขนัทักษะทาง   6.4   6.4   

คอมพิวเตอร ์   เฉล่ียตัวบ่งช้ี 85 เฉล่ียตัวบ่งช้ี  

โครงการส่งเสริมทกัษะความรู้งานอาชีพ         

โครงการพัฒนาทักษะด้าน ITสู่มาตรฐานสากล         

-กิจกรรมพัฒนาด้านทักษะ IT         

-กิจกรรมเผยแพร่ผลงาน         
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แผนปฏิบัติการประจ าปี 2559                                                                                               โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 
 

ตารางวเิคราะห์ความสอดคล้องของ เปา้หมายแผนงาน : มาตรฐานการศึกษา/ตวับ่งชี้  
การจดัท าแผนงาน/โครงการปกีารศกึษา 2559 ระดับ  ประถม-มัธยม  โรงเรียน ซางตาครู้สศึกษา 

1. สอดคล้อง 
มาตรฐาน 

2. เป้าหมายแผนพัฒนา/
แผนปฏิบัติการประจ าปีและ

ร้อยละความส าเร็จ 
3. แผนงาน/กจิกรรม/โครงการ และร้อยละความส าเร็จ 

4. ตอบสนอง 
ตัวบ่งชี้  
EDBA 

5. KPI 
ของตัวบ่งช้ีและเกณฑ์ 

6. ผลการด าเนินงานของ 
ตัวบ่งช้ีและเกณฑ์ 

ต.บ.ช 
เกณฑ์ 

เฉล่ียร้อยละ ต.บ.ช 
เกณฑ์ 

เฉล่ียร้อยละ 

EDBA เป้าหมาย % แผนงาน/กจิกรรม/โครงการ % เกณฑ์ ต.บ.ช เกณฑ์ ต.บ.ช 

7 1.ครูมีคุณธรรม 
จริยธรรม มีจรรยาบรรณ 
จัดประสบการณ์การ
เรียนการสอนตาม 
มาตรฐานวิชาชีพ 
2.ครดู าเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 
 

88 แผนงานงานบรหิารหลักสตูร 89 7.1 7.1   7.1   

โครงการพัฒนาหลักสตูรเพื่อยกระดับการจัด   7.2   7.2   

การศึกษาของโรงเรียน   7.3   7.3   

 -กิจกรรมพัฒนาหลกัสูตรเทียบเคยีง   7.3.1   7.3.1   

มาตรฐานสากล   7.3.2   7.3.2   

-กิจกรรมพัฒนาทักษะตามมาตรฐานหรือ   7.4   7.4   

เทียบเท่า   7.4.1   7.4.1   

โครงการปรับการเรยีนเปลี่ยนการสอนสู่โลก 85 7.1 7.5   7.5   

ศตวรรษที่ 21   7.6   7.6   

โครงการมุ่งโค้ชครูพัฒนาเดก็ เพิ่มทักษะ 85 7.1 7.7   7.7   

การด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21(Teacher Coaching)   7.7.1   7.7.1   

แผนงานนเิทศการสอน 87 7.2,7.3,7.5 7.7.2   7.7.2   

-นิเทศกลุ่มสาระการเรียนรู ้   7.8   7.8   

   7.8.1   7.8.1   
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แผนปฏิบัติการประจ าปี 2559                                                                                               โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 
 

1. สอดคล้อง 
มาตรฐาน 

2. เป้าหมายแผนพัฒนา/
แผนปฏิบัติการประจ าปีและ

ร้อยละความส าเร็จ 
3. แผนงาน/กจิกรรม/โครงการ และร้อยละความส าเร็จ 

4. ตอบสนอง 
ตัวบ่งชี้  
EDBA 

5. KPI 
ของตัวบ่งช้ีและเกณฑ์ 

6. ผลการด าเนินงานของ 
ตัวบ่งช้ีและเกณฑ์ 

ต.บ.ช 
เกณฑ์ 

เฉล่ียร้อยละ ต.บ.ช 
เกณฑ์ 

เฉล่ียร้อยละ 

EDBA เป้าหมาย % แผนงาน/กจิกรรม/โครงการ % เกณฑ์ ต.บ.ช เกณฑ์ ต.บ.ช 

แผนงานชัน้เรยีนคณุภาพ 81 7.3 7.9   7.9   

-การพัฒนาห้องเรียน แหล่งเรียนรู้คณุภาพ         

แผนงานพัฒนาส่ือนวัตกรรม         

โครงการพัฒนาทักษะการผลิตส่ือการสอน 85 7.4       

อิเล็กทรอนิกสย์ุคใหม ่         

แผนงานกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน         

กิจกรรมแนะแนว 92 7.6       

แผนงานวิจยัและพัฒนา  7.7       

วิจัยในชัน้เรียน         

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูและ 85 7.7       

บุคลากร         

โครงการ ซ.ศ.พอเพียง 85 7.8       

แผนงานพัฒนาบุคลากร 92 7.8.1       

แผนงานสรรหา 100 7.9       

   เฉล่ียตัวบ่งช้ี 89    



650 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปี 2559                                                                                               โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 
 

ตารางวเิคราะห์ความสอดคล้องของ เปา้หมายแผนงาน : มาตรฐานการศึกษา/ตวับ่งชี้  
การจดัท าแผนงาน/โครงการปกีารศกึษา 2559 ระดับ  ประถม-มัธยม  โรงเรียน ซางตาครู้สศึกษา 

1. สอดคล้อง 
มาตรฐาน 

2. เป้าหมายแผนพัฒนา/
แผนปฏิบัติการประจ าปีและ

ร้อยละความส าเร็จ 
3. แผนงาน/กจิกรรม/โครงการ และร้อยละความส าเร็จ 

4. ตอบสนอง 
ตัวบ่งชี้  
EDBA 

5. KPI 
ของตัวบ่งช้ีและเกณฑ์ 

6. ผลการด าเนินงานของ 
ตัวบ่งช้ีและเกณฑ์ 

ต.บ.ช 
เกณฑ์ 

เฉล่ียร้อยละ ต.บ.ช 
เกณฑ์ 

เฉล่ียร้อยละ 

EDBA เป้าหมาย % แผนงาน/กจิกรรม/โครงการ % เกณฑ์ ต.บ.ช เกณฑ์ ต.บ.ช 

8 บุคลากรมีส่วนร่วมใน
การบริหารจัดการ ที่เน้น
มาตรฐาน โดยยดึหลัก 
ธรรมาภิบาล  
 

84 แผนงานนโยบายและแผน 81 8.1,8.2 8.1   8.1   

แผนงานมาตรฐานคุณภาพการศกึษา 88 8.3 8.2   8.2   

แผนงานสารสนเทศ 88 8.3,8.5 8.3   8.3   

โครงการ Grow to know 81 8.3.2 8.3.1   8.3.1   

แผนงานธุรการ 81 8.4,8.6 8.3.2   8.3.2   

   8.3.3   8.3.3   
   8.4   8.4   
   8.5   8.5   
   8.6   8.6   
   เฉล่ียตัวบ่งช้ี 84 เฉล่ียตัวบ่งช้ี  
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แผนปฏิบัติการประจ าปี 2559                                                                                               โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 
 

ตารางวเิคราะห์ความสอดคล้องของ เปา้หมายแผนงาน : มาตรฐานการศึกษา/ตวับ่งชี้  
การจดัท าแผนงาน/โครงการปกีารศกึษา 2559 ระดับ  ประถม-มัธยม  โรงเรียน ซางตาครู้สศึกษา 

1. สอดคล้อง 
มาตรฐาน 

2. เป้าหมายแผนพัฒนา/
แผนปฏิบัติการประจ าปีและร้อยละ

ความส าเร็จ 
3. แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ และร้อยละความส าเร็จ 4. ตอบสนอง 

ตัวบ่งช้ี  
EDBA 

5. KPI 
ของตัวบ่งช้ีและเกณฑ์ 

6. ผลการด าเนินงานของ 
ตัวบ่งช้ีและเกณฑ์ 

ต.บ.ช 
เกณฑ์ 

เฉล่ียร้อยละ ต.บ.ช 
เกณฑ์ 

เฉล่ียร้อยละ 

EDBA เป้าหมาย % แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ % เกณฑ์ ต.บ.ช เกณฑ์ ต.บ.ช 

9 บุคลากรมีส่วนร่วมใน
การบริหารจัดการ ที่เน้น
มาตรฐาน โดยยดึหลัก 
ธรรมาภิบาล  
 

84 แผนงานมาตรฐานคุณภาพการศกึษา 88 9.1 9.1   9.1   

แผนงานนโยบายและแผน 81 9.2 9.1.1   9.1.1   

แผนงานสัมพันธช์ุมชน 83 9.3 9.2   9.2   

โครงการส่งเสริมการสร้างภาค ี 85 9.3.1,9.3.2 9.3   9.3   

เครือข่ายร่วมพัฒนาคณุภาพการศึกษา   9.3.1   9.3.1   

   9.3.2   9.3.2   
   เฉล่ียตัวบ่งช้ี 84 เฉล่ียตัวบ่งช้ี  
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แผนปฏิบัติการประจ าปี 2559                                                                                               โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 
 

ตารางวเิคราะห์ความสอดคล้องของ เปา้หมายแผนงาน : มาตรฐานการศึกษา/ตวับ่งชี้  
การจดัท าแผนงาน/โครงการปกีารศกึษา 2559 ระดับ  ประถม-มัธยม  โรงเรียน ซางตาครู้สศึกษา 

1. สอดคล้อง 
มาตรฐาน 

2. เป้าหมายแผนพัฒนา/
แผนปฏิบัติการประจ าปีและ

ร้อยละความส าเร็จ 
3. แผนงาน/กจิกรรม/โครงการ และร้อยละความส าเร็จ 

4. ตอบสนอง 
ตัวบ่งชี้  
EDBA 

5. KPI 
ของตัวบ่งช้ีและเกณฑ์ 

6. ผลการด าเนินงานของ 
ตัวบ่งช้ีและเกณฑ์ 

ต.บ.ช 
เกณฑ์ 

เฉล่ียร้อยละ ต.บ.ช 
เกณฑ์ 

เฉล่ียร้อยละ 

EDBA เป้าหมาย % แผนงาน/กจิกรรม/โครงการ % เกณฑ์ ต.บ.ช เกณฑ์ ต.บ.ช 

10 สถานศึกษามีการบริหาร
จัดการที่มปีระสิทธิภาพ
เพื่อพร้อมสู่ประชาคม
อาเซียน 

87 แผนงานบริหารหลักสูตร 89 10.1,10.2 10.1   10.1   

โครงการพัฒนาหลักสตูรเพื่อยกระดับการจัด   10.2   10.2   

การศึกษาของโรงเรียน   10.3   10.3   

-กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรเทียบเคยีง   10.3.1   10.3.1   

 มาตรฐานสากล   10.3.2   10.3.2   

-กิจกรรมพัฒนาทักษะตามมาตรฐานหรือ   10.3.3   10.3.3   

เทียบเท่า   10.3.4   10.3.4   

แผนงานกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน 92 10.3.1,10.6 10.4   10.4   

แผนงานพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู ้ 85 10.4 10.5   10.5   

โครงการปรับการเรยีนเปลี่ยนการสอนสู ่ 85  10.6   10.6   

โลกศตวรรษที่ 21   เฉล่ียตัวบ่งช้ี 87 เฉล่ียตัวบ่งช้ี  

กิจกรรม Teacher Coaching         

โครงการมุ่งโค้ชครูพัฒนาเดก็ เพิ่มทักษะการ 85        

ด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21(Teacher Coaching)         
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แผนปฏิบัติการประจ าปี 2559                                                                                               โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 
 

1. สอดคล้อง 
มาตรฐาน 

2. เป้าหมายแผนพัฒนา/
แผนปฏิบัติการประจ าปีและ

ร้อยละความส าเร็จ 
3. แผนงาน/กจิกรรม/โครงการ และร้อยละความส าเร็จ 

4. ตอบสนอง 
ตัวบ่งชี้  
EDBA 

5. KPI 
ของตัวบ่งช้ีและเกณฑ์ 

6. ผลการด าเนินงานของ 
ตัวบ่งช้ีและเกณฑ์ 

ต.บ.ช 
เกณฑ์ 

เฉล่ียร้อยละ ต.บ.ช 
เกณฑ์ 

เฉล่ียร้อยละ 

EDBA เป้าหมาย % แผนงาน/กจิกรรม/โครงการ % เกณฑ์ ต.บ.ช เกณฑ์ ต.บ.ช 

แผนงานนเิทศการสอน 87 10.5       

นิเทศกลุ่มสาระการเรียนรู ้         
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แผนปฏิบัติการประจ าปี 2559                                                                                               โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 
 

ตารางวเิคราะห์ความสอดคล้องของ เปา้หมายแผนงาน : มาตรฐานการศึกษา/ตวับ่งชี้  
การจดัท าแผนงาน/โครงการปกีารศกึษา 2559 ระดับ  ประถม-มัธยม  โรงเรียน ซางตาครู้สศึกษา 

1. สอดคล้อง 
มาตรฐาน 

2. เป้าหมายแผนพัฒนา/
แผนปฏิบัติการประจ าปีและ

ร้อยละความส าเร็จ 
3. แผนงาน/กจิกรรม/โครงการ และร้อยละความส าเร็จ 

4. ตอบสนอง 
ตัวบ่งชี้  
EDBA 

5. KPI 
ของตัวบ่งช้ีและเกณฑ์ 

6. ผลการด าเนินงานของ 
ตัวบ่งช้ีและเกณฑ์ 

ต.บ.ช 
เกณฑ์ 

เฉล่ียร้อยละ ต.บ.ช 
เกณฑ์ 

เฉล่ียร้อยละ 

EDBA เป้าหมาย % แผนงาน/กจิกรรม/โครงการ % เกณฑ์ ต.บ.ช เกณฑ์ ต.บ.ช 

11 อาคารสถานที่  
สภาพแวดล้อมและ
แหล่งเรียนรู้ เอ้ือต่อการ
เรียนการสอน
สาธารณูปโภคครบครัน 
วัสดุอุปกรณ์ และ
เทคโนโลยีที่สมบูรณ์
ทันสมัย 

89 แผนงานอาคารสถานที ่ 90 11.1 11.1   11.1   

แผนงานอนามัยและโภชนาการ 90 11.2 11.2   11.2   

แผนงานห้องสมุด 87 11.3 11.3   11.3   

   เฉล่ียตัวบ่งช้ี 89 เฉล่ียตัวบ่งช้ี  
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แผนปฏิบัติการประจ าปี 2559                                                                                               โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 
 

ตารางวเิคราะห์ความสอดคล้องของ เปา้หมายแผนงาน : มาตรฐานการศึกษา/ตวับ่งชี้  
การจดัท าแผนงาน/โครงการปกีารศกึษา 2559 ระดับ  ประถม-มัธยม โรงเรียน ซางตาครู้สศกึษา 

1. สอดคล้อง 
มาตรฐาน 

2. เป้าหมายแผนพัฒนา/
แผนปฏิบัติการประจ าปีและ

ร้อยละความส าเร็จ 

3. แผนงาน/กจิกรรม/โครงการ และร้อยละ
ความส าเร็จ 

4. ตอบสนอง 
ตัวบ่งชี้  
EDBA 

5. KPI 
ของตัวบ่งช้ีและเกณฑ์ 

6. ผลการด าเนินงานของ 
ตัวบ่งช้ีและเกณฑ์ 

ต.บ.ช 
เกณฑ์ 

เฉล่ียร้อยละ ต.บ.ช 
เกณฑ์ 

เฉล่ียร้อยละ 

EDBA เป้าหมาย % แผนงาน/กจิกรรม/โครงการ % เกณฑ์ ต.บ.ช เกณฑ์ ต.บ.ช 

12 บุคลากรมีส่วนร่วมใน
การบริหารจัดการ ที่เน้น
มาตรฐาน โดยยดึหลัก 
ธรรมาภิบาล  
 

88 แผนงานมาตรฐานคุณภาพการศกึษา 88 12.1,12.212.4,12.6 12.1   12.1   

แผนงานสารสนเทศ 88 12.3 12.2   12.2   

   12.3   12.3   
   12.4   12.4   

   12.5   12.5   
   12.6   12.6   
   เฉล่ียตัวบ่งช้ี 88 เฉล่ียตัวบ่งช้ี  

         
         
         
         
         
         
         

 



656 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปี 2559                                                                                               โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 
 

ตารางวเิคราะห์ความสอดคล้องของ เปา้หมายแผนงาน : มาตรฐานการศึกษา/ตวับ่งชี้  
การจดัท าแผนงาน/โครงการปกีารศกึษา 2559 ระดับ  ประถม-มัธยม  โรงเรียน ซางตาครู้สศึกษา 

1. สอดคล้อง 
มาตรฐาน 

2. เป้าหมายแผนพัฒนา/
แผนปฏิบัติการประจ าปีและ

ร้อยละความส าเร็จ 
3. แผนงาน/กจิกรรม/โครงการ และร้อยละความส าเร็จ 

4. ตอบสนอง 
ตัวบ่งชี้  
EDBA 

5. KPI 
ของตัวบ่งช้ีและเกณฑ์ 

6. ผลการด าเนินงานของ 
ตัวบ่งช้ีและเกณฑ์ 

ต.บ.ช 
เกณฑ์ 

เฉล่ียร้อยละ ต.บ.ช 
เกณฑ์ 

เฉล่ียร้อยละ 

EDBA เป้าหมาย % แผนงาน/กจิกรรม/โครงการ % เกณฑ์ ต.บ.ช เกณฑ์ ต.บ.ช 

13 อาคารสถานที่  
สภาพแวดล้อมและ
แหล่งเรียนรู้ เอ้ือต่อการ
เรียนการสอน
สาธารณูปโภคครบครัน 
วัสดุอุปกรณ์ และ
เทคโนโลยีที่สมบูรณ์
ทันสมัย 

91 แผนงานสิ่งแวดล้อม 90 13.1 13.1   13.1   

-กิจกรรมสร้างความตระหนักให้ความรู้เรื่อง   13.2   13.2   

การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม   เฉล่ียตัวบ่งช้ี 91 เฉล่ียตัวบ่งช้ี  

-กิจกรรม Reuse&Recycle         

-กิจกรรมรณรงคท์ิ้งขยะให้ถกูถัง         

-กิจกรรมสร้างความตระหนักให ้         

กิจกรรมการส่งเสริมการจัดการเรียนรู ้ 92 13.2       

การเรียนรู้ (KM)         
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แผนปฏิบัติการประจ าปี 2559                                                                                               โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 
 

ตารางวเิคราะห์ความสอดคล้องของ เปา้หมายแผนงาน : มาตรฐานการศึกษา/ตวับ่งชี้  
การจดัท าแผนงาน/โครงการปกีารศกึษา 2559 ระดับ  ประถม-มัธยม โรงเรียน ซางตาครู้สศกึษา 

1. สอดคล้อง 
มาตรฐาน 

2. เป้าหมายแผนพัฒนา/
แผนปฏิบัติการประจ าปีและ

ร้อยละความส าเร็จ 
3. แผนงาน/กจิกรรม/โครงการ และร้อยละความส าเร็จ 

4. ตอบสนอง 
ตัวบ่งชี้  
EDBA 

5. KPI 
ของตัวบ่งช้ีและเกณฑ์ 

6. ผลการด าเนินงานของ 
ตัวบ่งช้ีและเกณฑ์ 

ต.บ.ช 
เกณฑ์ 

เฉล่ียร้อยละ ต.บ.ช 
เกณฑ์ 

เฉล่ียร้อยละ 

EDBA เป้าหมาย % แผนงาน/กจิกรรม/โครงการ % เกณฑ์ ต.บ.ช เกณฑ์ ต.บ.ช 

14 สถานศึกษามีการบริหาร
จัดการที่มปีระสิทธิภาพ
เพื่อพร้อมสู่ประชาคม
อาเซียน 

 แผนงานส่งเสริมอัตลกัษณ์และสังคมสงเคราะห ์ 88 14.1-14.2 14.1   14.1   

กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมอัตลักษณ ์ 88  14.1.1   14.1.1   

กิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านอัตลกัษณ์และ 88  14.1.2   14.1.2   

จิตสาธารณะ   14.2   14.2   

กิจกรรมชุมนุมจิตอาสา 88  เฉล่ียตัวบ่งช้ี  เฉล่ียตัวบ่งช้ี  

กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน ์ 88        

กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมอัตลักษณ ์ 88        

กิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านอัตลกัษณ์และจิต 88        

สาธารณะ         

โครงการรักรับใช้ร่วมใจอาสา 88        

โครงการทุนการศกึษาเยาวชนมรดกของ 88        

แผ่นดิน         
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ตารางวเิคราะห์ความสอดคล้องของ เปา้หมายแผนงาน : มาตรฐานการศึกษา/ตวับ่งชี้  
การจดัท าแผนงาน/โครงการปกีารศกึษา 2559 ระดับ  ประถม-มัธยม  โรงเรียน ซางตาครู้สศึกษา 

1. สอดคล้อง 
มาตรฐาน 

2. เป้าหมายแผนพัฒนา/
แผนปฏิบัติการประจ าปีและ

ร้อยละความส าเร็จ 
3. แผนงาน/กจิกรรม/โครงการ และร้อยละความส าเร็จ 

4. ตอบสนอง 
ตัวบ่งชี้  
EDBA 

5. KPI 
ของตัวบ่งช้ีและเกณฑ์ 

6. ผลการด าเนินงานของ 
ตัวบ่งช้ีและเกณฑ์ 

ต.บ.ช 
เกณฑ์ 

เฉล่ียร้อยละ ต.บ.ช 
เกณฑ์ 

เฉล่ียร้อยละ 

EDBA เป้าหมาย % แผนงาน/กจิกรรม/โครงการ % เกณฑ์ ต.บ.ช เกณฑ์ ต.บ.ช 

15 สถานศึกษามีภาคี
เครือข่ายการจัดการ
เรียนรู้และร่วมพัฒนากับ
สถานศึกษา องค์กร
ภาครัฐ  ภาคเอกชน 
ระดับท้องถิน่ ระดับ
ภูมิภาค ระดับประเทศ 
และระหว่างประเทศ 

84 แผนงานสัมพันธช์ุมชน 83 15.1,15.2 15.1   15.1   

โครงการส่งเสริมการสร้างภาค ี 85 15.1,15.2 15.1.1   15.1.1   

เครือข่ายร่วมพัฒนาคณุภาพการศึกษา   15.1.2   15.1.2   

-กิจกรรมผู้ปกครองเครือข่าย   15.2   15.2   

-กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง   เฉล่ียตัวบ่งช้ี 84 เฉล่ียตัวบ่งช้ี  

-กิจกรรมภูมิปัญญาชุมชนสู่โรงเรยีน         

(ครูนอกห้อง)         

-กิจกรรมสัมพันธช์ุมชน         
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ตารางวเิคราะห์ความสอดคล้องของ เปา้หมายแผนงาน : มาตรฐานการศึกษา/ตวับ่งชี้  
การจดัท าแผนงาน/โครงการปกีารศกึษา 2559 ระดับ  ประถม-มัธยม   โรงเรียน ซางตาครู้สศึกษา 

1. สอดคล้อง 
มาตรฐาน 

2. เป้าหมายแผนพัฒนา/
แผนปฏิบัติการประจ าปีและ

ร้อยละความส าเร็จ 
3. แผนงาน/กจิกรรม/โครงการ และร้อยละความส าเร็จ 

4. ตอบสนอง 
ตัวบ่งชี้  
EDBA 

5. KPI 
ของตัวบ่งช้ีและเกณฑ์ 

6. ผลการด าเนินงานของ 
ตัวบ่งช้ีและเกณฑ์ 

ต.บ.ช 
เกณฑ์ 

เฉล่ียร้อยละ ต.บ.ช 
เกณฑ์ 

เฉล่ียร้อยละ 

EDBA เป้าหมาย % แผนงาน/กจิกรรม/โครงการ % เกณฑ์ ต.บ.ช เกณฑ์ ต.บ.ช 

16 สถานศึกษาบรรลุ
เป้าหมายอัตลักษณ์
การศึกษาคาทอลิก 

88 แผนงานอภิบาล 88 16.1,16.2 16.1   16.1   

กิจกรรมมิสซาเปดิ/ปิดปกีารศึกษา 88  16.2   16.2   

กิจกรรมมิสซาศุกร์ตน้เดือน 88  16.3   16.3   

กิจกรรมมิสซาฉลองพระคริสตกายา 88  เฉล่ียตัวบ่งช้ี 88 เฉล่ียตัวบ่งช้ี  

กิจกรรมมิสซาฉลองศาสนนามโรงเรียน 88        

กิจกรรมเตรียมตัวเพื่อรับศีลมหาสนิทและ 88        

ศีลก าลัง         

กิจกรรมอบรมครูคาทอลิก 88        

กิจกรรมฟืน้ฟูจติใจครูคาทอลิก 88        

กิจกรรมฟืน้ฟูจติใจผู้เรียนคาทอลิก 88        

กิจกรรมสอนค าสอนผู้เรียนคาทอลิกในตอนเช้า 88        

กิจกรรมส่งเสริมกระแสเรียก 88        

โครงการวิถีงามตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิ 85 16.1.2       

พอเพียง         
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1. สอดคล้อง 
มาตรฐาน 

2. เป้าหมายแผนพัฒนา/
แผนปฏิบัติการประจ าปีและ

ร้อยละความส าเร็จ 
3. แผนงาน/กจิกรรม/โครงการ และร้อยละความส าเร็จ 

4. ตอบสนอง 
ตัวบ่งชี้  
EDBA 

5. KPI 
ของตัวบ่งช้ีและเกณฑ์ 

6. ผลการด าเนินงานของ 
ตัวบ่งช้ีและเกณฑ์ 

ต.บ.ช 
เกณฑ์ 

เฉล่ียร้อยละ ต.บ.ช 
เกณฑ์ 

เฉล่ียร้อยละ 

EDBA เป้าหมาย % แผนงาน/กจิกรรม/โครงการ % เกณฑ์ ต.บ.ช เกณฑ์ ต.บ.ช 

กิจกรรมวิถีธรรมริมฝัง่เจ้าพระยา 88 16.3       

กิจกรรมศาสนสัมพันธ์ร่วมกับหน่วยงาน 88        

ภายนอก         

กิจกรรมทางศาสนาร่วมกับศาสนาอ่ืน 88        

กิจกรรมวิถีธรรมริมฝัง่เจ้าพระยา 88        

กิจกรรมศาสนสัมพันธ์ร่วมกับหน่วยงาน 88        

ภายนอก         
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ตารางวเิคราะห์ความสอดคล้องของ เปา้หมายแผนงาน : มาตรฐานการศึกษา/ตวับ่งชี้  
การจดัท าแผนงาน/โครงการปกีารศกึษา 2559 ระดับ  ประถม-มัธยม   โรงเรียน ซางตาครู้สศึกษา 

1. สอดคล้อง 
มาตรฐาน 

2. เป้าหมายแผนพัฒนา/
แผนปฏิบัติการประจ าปีและ

ร้อยละความส าเร็จ 
3. แผนงาน/กจิกรรม/โครงการ และร้อยละความส าเร็จ 

4. ตอบสนอง 
ตัวบ่งชี้  
EDBA 

5. KPI 
ของตัวบ่งช้ีและเกณฑ์ 

6. ผลการด าเนินงานของ 
ตัวบ่งช้ีและเกณฑ์ 

ต.บ.ช 
เกณฑ์ 

เฉล่ียร้อยละ ต.บ.ช 
เกณฑ์ 

เฉล่ียร้อยละ 

EDBA เป้าหมาย % แผนงาน/กจิกรรม/โครงการ % เกณฑ์ ต.บ.ช เกณฑ์ ต.บ.ช 

17 สถานศึกษาบริหาร 
จัดการศึกษาสู่
มาตรฐานสากล 

85 แผนงานวัดผลและประเมินผล 87 17.1 17.1   17.1   

แผนงานพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู ้ 83 17.2 17.2   17.2   

(กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ)   17.3   17.3   

แผนงานพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู ้ 87  17.4   17.4   

(กลุ่มสาระภาษาไทย)   17.5   17.5   

แผนงานพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู ้ 82 17.3 เฉล่ียตัวบ่งช้ี 85 เฉล่ียตัวบ่งช้ี  

(กลุ่มสาระคณติศาสตร์)         

แผนงานพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู ้ 84 17.3,17.4       

(กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์)         

แผนงานพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู ้ 87 17.5       

(กลุ่มสาระสังคมฯ)         
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7.  สรุปงบประมาณตามแผนงานตามมาตรฐาน 
  7.1  แผนงานด้านคุณภาพผู้เรียน  

ล าดบั งาน / โครงการ 
งบประมาณ (หน้า

อ้างอิง) 2559 2560 2561 2562 
1. พัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศเพื่อยกระดับ 5,000 5,300 5,600 5,900 153 

 ผลการทดสอบ(O-Net)      

2. มุ่งโค้ชครูพัฒนาเด็กเพิ่มทักษะการด ารงชีวิต 30,000 32,600 35,200 38,000 158 

 ในศตวรรษที่ 21 (Teacher)      

3. ซางตาครู้สศึกษาเปดิโลกการเรยีนสู ่ 24,000 25,200 26,500 27,800 211 

 ประชาคมอาเซียน         

4. พัฒนาหลักสูตรทักษะด้าน  IT สู ่ 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  แผนงานด้านการจัดการศกึษา  

ล าดบั งาน / โครงการ 
งบประมาณ (หน้า

อ้างอิง) 2559 2560 2561 2562 
1. พัฒนาหลักสูตรเพื่อยกระดับการจัด 15,000 15,800 16,600 17,500 135 

 การศึกษาของโรงเรียน      

2. ร่วมปลูกจิตส านึกธรรมาภิบาล    5,000 5,500 6,000 6,500 400 

3. ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนสู่โลก 50,000 51,400 53,200 55,000 149 

 ศตวรรษที่ 21      

4. พัฒนาอาคารสถานที่ ส่ิงแวดล้อมสู่สังคม 150,000 151,000 152,000 153,000 484 

 แห่งการเรียนรู ้      

5. ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามมาตรฐาน 65,000 70,000 75,000 80,000 444 

 วิชาชีพ      

6. ส่งเสริมและพัฒนาศกัยภาพครูและ 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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 รวม 691,300 740,500 794,100 852,200  

 
         7.3 แผนงานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  

ล าดบั งาน / โครงการ 
งบประมาณ (หน้า

อ้างอิง) 2559 2560 2561 2562 
1. วิถีงามตามหลักปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 19,000 19,950 20,920 21,900 385 

2. ส่งเสริมการสร้างภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนา 37,000 38,850 40,920 42,885 378 

 คุณภาพการศึกษา      
       
 รวม 56,000 58,800 61,840 64,785  

7.4  แผนงานด้านอัตลักษณ์ (จติตาภิบาล)  

ล าดบั งาน / โครงการ 
งบประมาณ (หน้า

อ้างอิง) 2559 2560 2561 2562 
1. เยาวชนรุ่นใหม่หัวใจคณุธรรม 70,800 74,200 77,500 88,000 102 

2. เด็กดีมคีุณธรรม 8,000 8,400 8,800 9,300 541 
       
 รวม 78,800 82,600 86,300 97,300  

7.5  แผนงานด้านมาตรการส่งเสริม 

ล าดบั งาน / โครงการ 
งบประมาณ (หน้า

อ้างอิง) 2559 2560 2561 2562 

1. sc วัยใสใส่ใจสุขภาพ พัฒนาความฉลาด 169,000 177,450 186,940 196,065 361 

 ทางสุขภาวะ      
       
 รวม 169,000 177,450 186,940 196,065  
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ความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
  ตามที่โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา   ได้เสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการบริหาร
โรงเรียนเรื่องแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2559 ของโรงเรียนซางตาครู้สศึกษา เพื่อให้การด าเนินงาน
ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน  เป็นไปตามข้อก าหนดในพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542  และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545   กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์
และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา       และ เพื่อรายงานผลการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา 
เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด และน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและคุณภาพของผู้เรียนต่อไป 
  คณะกรรมการบริหารโรงเรียนซางตาครู้สศึกษา ได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้
โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา ได้ร่วมกันพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้โรงเรียนซางตาครู้สศึกษาใช้แผนปฏิบัติ
การประจ าปีการศึกษา 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  พเิศษศกัดิ์ )   

 



665 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปี 2559                                                                                               โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 
 

 

คณะกรรมการจัดท า 
ที่ปรึกษาการจัดท าแผนปฏิบัตกิารประจ าปีการศึกษา 2559 
โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 
              1. บาทหลวงวรวุฒิ   กิจสกุล ผู้รับใบอนุญาต 

2. นางสาวประนอมไพร พิเศษศักด์ิ ผู้อ านวยการ 
3. บาทหลวงบุญเสริม เน่ืองพลี ผู้ทรงคุณวุฒิ 
4. บาทหลวงวิชชุกรณ ์ เกตุภาพ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
5. บาทหลวงสมหมาย มธุรสสุวรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิ 

 
คณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัตกิารประจ าปีการศึกษา 2559 
โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 

1. นางสมลักษณ ์ บุญเพชร ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายจิตตาภิบาล 

2. นางบุษรา ผุดผ่อง ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายวชิาการ 
3. นายอนันต ์ ใจเอ้ือย ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักเรียน 

4. นางจริน  นิยมจ้อย ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทั่วไป 

5. นางดวงกมล แสงอุไร ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบุคคล 

6. 
7. 
8. 

นางจันทนา 
นางสาวอมรรัตน์   
นางสาวชนิดา  

หวังสมนึก 

มณีศิริสานต ์

ณ  นคร 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริการ 
ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายมาตรฐานฯ 
ผู้ช่วยผู้อ านวยการแผนกปฐมวัย 

9. นางนวลพรรณ มะเมียทอง  
10. นางเรณู                   ไตรวิทยากร  
11. นายปัญญา ปราบเสียง  
12. นางปานทพิย ์ ใจเอ้ือย  
13. นายบัญชา ไตรรส  
14. นายฐากร วัฒนากูล  
15. 
16. 

นางสาวแอมรา 
นางธนพรรณ 

วงค์ค าขาว 
มงคลสกุลฤทธิ ์

 

 

 
 


