1

ตารางที่ 3.8 สรุปงบประมาณรายจ่ายตามแผนงานหน่วยงาน / งาน / โครงการ ปีการศึกษา 2559
ฝ่ายแผนกปฐมวัย
ที่

แผนงานหน่วยงาน
งาน / โครงการ

1

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

แผนงาน
ตาม
มาตรฐาน
4

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

หน้า
ดาเนินการ พัฒนา ลงทุน อ้างอิง

8,000

นางสาวปัทมกร รัตนกสิก

537
541

นางสาวปัทมกร รัตนกสิกร
นางสาวปัทมกร รัตนกสิกร
นางสาวปัทมกร รัตนกสิกร
นางสาวพีรดา ชัยวราสวัสดิ์

2

นางสุชาดา น้อยสอาด

5,000

547

3,000

554
558

นางสุชาดา น้อยสอาด

2

นางสุชาดา น้อยสอาด

2,000

561
562

5,000

565
566

นางสุชาดา น้อยสอาด

2

นางสาวชนิดา ณ นคร

พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้

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

นางสาวชนิดา ณ นคร

2

นางสาวพีรดา ชัยวราสวัสดิ์

นางสาวพีรดา ชัยวราสวัสดิ์

2

นางบุษกร เละประยูร

570
20,100

575

นางบุษกร เละประยูร

1

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559 ฝ่ายแผนกปฐมวัย

นางสาวชนิดา ณ นคร

571

50,000

นางสาวชนิดา ณ นคร
นางสาวชนิดา ณ นคร
นางสุชาดา น้อยสอาด

โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา

576
580

2

ที่

8
8.1
9

10
10.1
11
11.1
12
12.1
13
13.1

แผนงาน
ตาม
มาตรฐาน

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

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

หน้า
ดาเนินการ พัฒนา ลงทุน อ้างอิง

นางสาวปิยะดา คล้อยเขษม

นางบุษกร เละประยูร

1
3

2

8,000

585
588
591

นางสาวพีรดา ชัยวราสวัสดิ์

1,000

595

นางสาวปัทมกร รัตนกสิกร

3,200

596
601

นางสาวปิยะดา คล้อยเขษม
นางสาวปิยะดา คล้อยเขษม
นางสาวพีรดา ชัยวราสวัสดิ์

นางสาวปัทมกร รัตนกสิกร

2

นางบุษกร เละประยูร

3

รวม

1,500

นางสาวปิยะดา คล้อยเขษม

นางสาวปิยะดา คล้อยเขษม

2

602
606
607

นางบุษกร เละประยูร

25,000

611

นางสาวชนิดา ณ นคร
นางสาวชนิดา ณ นคร

2,500

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

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559 ฝ่ายแผนกปฐมวัย

610

โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา

615

3

ตารางที่ 4.8 สรุปรายรับ-รายจ่ายตามแผนงานหน่วยงาน ปีการศึกษา 2559
ของ ฝ่ายแผนกปฐมวัย

ที่

แผนงานหน่วยงาน

1

งานส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม
โครงการเด็กดีมีคุณธรรม
- กิจกรรมหนูน้อยจิตอาสา
- กิจกรรมหนูน้อยมารยาท
- กิจกรรมวันสาคัญ
งานพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา
โครงการพัฒนาหลักสูตรปฐมวัย
งานพัฒนาและการจัดการ
เรียนการสอน
- งานผลิตนวัตกรรม
งานส่งเสริมให้มีการวิจัย
เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการ
เรียนรู้
-งานการวิจยั ในชัน้ เรียน
งานนิเทศการ
เรียนรู้ในสถานศึกษา
- งานนิเทศกัลยาณมิตร (เขต3)
งานประเมินพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย
-งานประเมินพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย
งานกิจกรรมพัฒนาเด็ก
โครงการหนูน้อยสมองไว
- กิจกรรมรักการอ่าน
-กิจกรรมค่ายบูรณาการการ
จัดการเรียนรู้

1.1

2
2.1
3
3.1
4

4.1
5
5.1
6
6.1
7
7.1

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559 ฝ่ายแผนกปฐมวัย

แผนงาน
ตาม
มาตรฐาน
4

จาก
โรงเรียน
8,000

สรุปรายรับ
จากที่อื่น

รวม

สรุปรายจ่าย

8,000

8,000

2

5,000

5,000

5,000

2

3,000

3,000

3,000

2

2,000

2,000

2,000

2

5,000

5,000

5,000

2

20,100

20,100

20,100

1

50,000

50,000

50,000

โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา

4

ที่

8
8.1
9
10
10.1
11
11.1

12
12.1

13
13.1

แผนงานหน่วยงาน
- กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์
น้อย
- กิจกรรมทัศนศึกษา
งานสวัสดิภาพเด็ก
โครงการสุขภาพดีมีสุข
งานพัฒนาความสัมพันธ์กบั
ชุมชนและผู้ปกครอง
งานบริหารทั่วไป
- งานจัดทาแผนปฏิบตั ิการแผนก
ปฐมวัย
งานพัฒนาบุคลากร
โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพครูและบุคลากร(ร่วมกับ
พื้นฐาน)
งานจัดบรรยากาศส่งเสริม
การเรียนการสอน
งานจัดบรรยากาศส่งเสริม
พัฒนาการและการจัดการเรียน
การสอน ในเด็กปฐมวัย
งานพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพในสถานศึกษา
- งานจัดทาแบบประเมินเพื่อ
พัฒนาระบบประกันคุณภาพใน
สถานศึกษา

แผนงาน
ตาม
มาตรฐาน

จาก
โรงเรียน

สรุปรายรับ
จากที่อื่น

สรุปรายจ่าย
รวม

1

8,000

8,000

8,000

3

1,000

1,000

1,000

2

3,200

3,200

3,200

2

1,500

1,500

1,500

3

25,000

25,000

25,000

2

2,500

2,500

2,500

134,300

134,300

134,300

ลงชื่อ......................................................ผู้รับรอง
(นางสาวชนิดา ณ นคร)
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายแผนกปฐมวัย

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559 ฝ่ายแผนกปฐมวัย

โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา

5

ตารางที่ 5.8 สรุปรายรับ-รายจ่ายตามแผนงานหน่วยงาน (งาน/กิจกรรม/โครงการ) ปีการศึกษา 2559
ของ ฝ่ายแผนกปฐมวัย
5.8.1 แผนงานหน่วยงาน งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ฝ่าย แผนกปฐมวัย
สรุปรายรับ
แผนงาน
ตาม
สรุปรายจ่าย
จาก
จากที่อื่น
รวม
ที่
แผนงานหน่วยงาน
มาตรฐาน โรงเรียน
8,000
1 โครงการเด็กดีมีคุณธรรม
4
8,000
- กิจกรรมหนูน้อยจิตอาสา
- กิจกรรมหนูน้อยมารยาท
- กิจกรรมวันสาคัญ
รวม
8,000
8,000
5.8.2 แผนงานหน่วยงาน งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ฝ่าย แผนกปฐมวัย
สรุปรายรับ
แผนงาน
ตาม
สรุปรายจ่าย
จาก
จากที่อื่น
รวม
ที่
แผนงานหน่วยงาน
มาตรฐาน โรงเรียน
5,000
1 โครงการพัฒนาหลักสูตรปฐมวัย
2
5,000
รวม
5,000
5.8.3 แผนงานหน่วยงาน งานพัฒนาและการจัดการเรียนการสอน ฝ่าย แผนกปฐมวัย
สรุปรายรับ
แผนงาน
ตาม
จาก
จากที่อื่น
รวม
ที่
แผนงานหน่วยงาน
มาตรฐาน โรงเรียน
1 งานผลิตนวัตกรรม
2
3,000
รวม

5,000

สรุปรายจ่าย

3,000

3,000
3,000

5.8.4 แผนงานหน่วยงาน งานส่งเสริมให้มีการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ ฝ่ายแผนกปฐมวัย
สรุปรายรับ
แผนงาน
ตาม
สรุปรายจ่าย
จาก
จากที่อื่น
รวม
ที่
แผนงานหน่วยงาน
มาตรฐาน โรงเรียน
5,000
1 งานการวิจัยในชั้นเรียน
2
5,000
รวม
5,000
1.8.5 แผนงานหน่วยงาน งานนิเทศการเรียนรู้ในสถานศึกษา ฝ่ายแผนกปฐมวัย
แผนปฏิบัติการประจาปี 2559 ฝ่ายแผนกปฐมวัย

โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา

5,000

6

ที่
1

แผนงานหน่วยงาน
งานนิเทศกัลยาณมิตร (เขต3)

แผนงาน
ตาม
มาตรฐาน
2

จาก
โรงเรียน
5,000

สรุปรายรับ
จากที่อื่น

สรุปรายจ่าย
5,000

รวม
5,000
5.8.6 แผนงานหน่วยงาน งานประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย ฝ่ายแผนกปฐมวัย
สรุปรายรับ
แผนงาน
ตาม
จาก
จากที่อื่น
ที่
แผนงานหน่วยงาน
มาตรฐาน โรงเรียน
1 งานประเมินพัฒนาการเด็ก
2
20,100
ปฐมวัย
รวม
20,100
5.8.7 แผนงานหน่วยงาน งานกิจกรรมพัฒนาเด็ก ฝ่ายแผนกปฐมวัย
สรุปรายรับ
แผนงาน
ตาม
จาก
จากที่อื่น
ที่
แผนงานหน่วยงาน
มาตรฐาน โรงเรียน
1 โครงการหนูน้อยสมองไว
1
50,000
- กิจกรรมรักการอ่าน
-กิจกรรมค่ายบูรณาการการ
จัดการเรียนรู้
- กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
- กิจกรรมทัศนศึกษา
รวม
50,000
5.8.8 แผนงานหน่วยงาน งานสวัสดิภาพเด็ก ฝ่ายแผนกปฐมวัย
สรุปรายรับ
แผนงาน
ตาม
จาก
จากที่อื่น
ที่
แผนงานหน่วยงาน
มาตรฐาน โรงเรียน
1 โครงการสุขภาพดีมีสุข
1
8,000
รวม
8,000

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559 ฝ่ายแผนกปฐมวัย

รวม

5,000

รวม

สรุปรายจ่าย
20,100

20,100

รวม

สรุปรายจ่าย
50,000

50,000

รวม

สรุปรายจ่าย

โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา

8,000
8,000
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5.8.9 แผนงานหน่วยงาน งานพัฒนาความสัมพันธ์กบั ชุมชนและผูป้ กครอง ฝ่ายแผนกปฐมวัย
สรุปรายรับ
แผนงาน
ตาม
สรุปรายจ่าย
จาก
จากที่อื่น
รวม
ที่
แผนงานหน่วยงาน
มาตรฐาน โรงเรียน
1,000
1 งานพัฒนาความสัมพันธ์กับ
3
1,000
ชุมชนและผู้ปกครอง
รวม
1,000
5.8.10 แผนงานหน่วยงาน งานบริหารทั่วไป ฝ่ายแผนกปฐมวัย
สรุปรายรับ
แผนงาน
ตาม
จาก
จากที่อื่น
ที่
แผนงานหน่วยงาน
มาตรฐาน โรงเรียน
1 - งานจัดทาแผนปฏิบตั ิการแผนก
2
3,200
ปฐมวัย

1,000

รวม

รวม
3,200
5.8.11 แผนงานหน่วยงาน งานพัฒนาบุคลากร ฝ่ายแผนกปฐมวัย
สรุปรายรับ
แผนงาน
ตาม
จาก
จากที่อื่น
รวม
ที่
แผนงานหน่วยงาน
มาตรฐาน โรงเรียน
1 โครงการส่งเสริมและพัฒนา
2
1,500
ศักยภาพครูและบุคลากร(ร่วมกับ
พื้นฐาน)
รวม
1,500
5.8.12 แผนงานหน่วยงาน งานจัดบรรยากาศส่งเสริมการเรียนการสอน ฝ่ายแผนกปฐมวัย
สรุปรายรับ
แผนงาน
ตาม
จาก
จากที่อื่น
รวม
ที่
แผนงานหน่วยงาน
มาตรฐาน โรงเรียน
1 งานจัดบรรยากาศส่งเสริม
3
25,000
พัฒนาการและการจัดการเรียน
การสอน ในเด็กปฐมวัย
รวม
แผนปฏิบัติการประจาปี 2559 ฝ่ายแผนกปฐมวัย

สรุปรายจ่าย
3,200

3,200

สรุปรายจ่าย
1,500

1,500

สรุปรายจ่าย

25,000

25,000

25,000
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5.8.13 แผนงานหน่วยงาน งานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพในสถานศึกษา ฝ่ายแผนกปฐมวัย
สรุปรายรับ
แผนงาน
ตาม
สรุปรายจ่าย
จาก
จากที่อื่น
รวม
ที่
แผนงานหน่วยงาน
มาตรฐาน โรงเรียน
2,500
1 งานจัดทาแบบประเมินเพื่อ
2
2,500
พัฒนาระบบประกันคุณภาพใน
สถานศึกษา
รวม

2,500

2,500

ลงชื่อ......................................................ผู้รับรอง
(นางสาวชนิดา ณ นคร)
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายแผนกปฐมวัย

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559 ฝ่ายแผนกปฐมวัย
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ลาดับที่ 1 แผนงานหน่วยงาน งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมผู้เรียน
แผนงานตามโครงสร้าง ฝ่ายแผนกปฐมวัย(กลุม่ งานจิตตาภิบาล)
แผนงานตามมาตรฐาน  แผนงานด้านคุณภาพผูเ้ รียน
 แผนงานด้านการจัดการศึกษา
 แผนงานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
 แผนงานด้านอัตลักษณ์ (จิตตาภิบาล)
 แผนงานด้านมาตรการส่งเสริม
ผู้รับผิดชอบ
นางสาวปัทมกร รัตนกสิกร
ตอบสนอง
พันธกิจที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 กลยุทธ์ที่ 3
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา EDBA : มาตรฐานที่ 2 , 3 ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ หลัก 2.1,2.3,
3.1,3.2, 3.4ร่วม -ประเด็นการพิจารณา/เกณฑ์ย่อยที่ หลัก 2.1.1 , 2.1.2 , 2.3.1 , 2.3.2 ,3.1.1,
3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.2.1, 3.4.1 ร่วม –
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน : มาตรฐานที่- ตัวบ่งชี้หลักที–่ ร่วมเกณฑ์ที่ระยะเวลา
วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย
กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)
วัตถุประสงค์
1. ขั้นวางแผน
1.เพื่อส่งเสริมให้เด็กร่าเริงแจ่มใส
1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานตาม
พ.ค.59
มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง(2.1)
แผนงาน
2.เพื่อให้เด็กสามารถควบคุมอารมณ์
1.2 ประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน
พ.ค.59
ตนเองได้เหมาะสมกับวัย ( 2.3 )
1.3 ประชุมชี้แจงการดาเนินงานแก่ผทู้ ี่
พ.ค.59
3 .เพื่อปลูกฝังให้เด็กมีวินัย รับผิดชอบต่อ เกี่ยวข้อง
คาสั่งสอนของพ่อแม่ ครู อาจารย์(3.1)
1.4 จัดทาเอกสารและตารางเวลาและเนื้อหา
พ.ค.59
4 .เพื่อปลูกฝังให้เด็กมีความซื่อสัตย์สุจริต การอบรม Home Room
รู้จักช่วยเหลือแบ่งปัน (3.2)
2. ขั้นดาเนินการ (ภาระงานประจา/ภาระ ตลอดปีการศึกษา
5.เพื่อปลูกฝังให้เด็กประพฤติตนตาม
ร่วม/โครงการ)
วัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ
(3.4)
2.1 ภาระงานประจา
1.ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม
เป้าหมายเชิงปริมาณ
ที่พึงประสงค์ให้เด็กเป็นคนดีมีมารยาทงามมี
1.เด็กระดับปฐมวัยจานวน 200 คน
จิตพิสัยที่สมวัย
2.ครูระดับปฐมวัยจานวน 6 คน
2.ส่งเสริมให้มกี ารอบรมHome Room
3.เอกสารการอบรม Home Room
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
3.ให้ครูทราบพฤติกรรมเด็กเป็นรายบุคคล
แผนปฏิบัติการประจาปี 2559 ฝ่ายแผนกปฐมวัย
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วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย
1.เด็กระดับปฐมวัยทุกคนร่าเริงแจ่มใส มี
ความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง
2.เด็กระดับปฐมวัยทุกคนสามารถควบคุม
อารมณ์ตนเองได้เหมาะสมกับวัย
3.เด็กระดับปฐมวัยทุกคนมีวินัย
รับผิดชอบต่อคาสั่งสอนของพ่อแม่ ครู
อาจารย์
4.เด็กระดับปฐมวัยทุกคน มีความซื่อสัตย์
สุจริต และรู้จักช่วยเหลือแบ่งปัน
5.เด็กระดับปฐมวัยทุกคนประพฤติตนตาม
วัฒนธรรมไทยและศาสนา ที่ตนนับถือ

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
4.ให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมกับสถานศึกษาใน
การเสริมสร้าง พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
และค่านิยมที่พงึ ประสงค์ให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน

2.2 ภาระงานตาม ตบช.
1. ร่าเริงแจ่มใส มีความรู้สึกที่
ดีต่อตนเอง (2.1)
2.ควบคุมอารมณ์ตนเองได้
เหมาะสมกับวัย (2.3)
3 .มีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟัง
คาสั่งสอนของพ่อแม่ ครูอาจารย์ (3.1)
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
4. มีความซื่อสัตย์สุจริต
1.ร้อยละ 93 ของเด็กปฐมวัยร่าเริงแจ่มใส ช่วยเหลือ แบ่งปัน (3.2)
มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง
2.ร้อยละ 93 ของเด็กปฐมวัยสามารถ
2.3 ภาระงานร่วม
ควบคุมอารมณ์ตนเองได้เหมาะสมกับวัย 1. 3.ร้อยละ 93 ของเด็กปฐมวัย มีวินัย
1)
รับผิดชอบ เชื่อฟังคาสั่งสอนของพ่อแม่ ครู 2.4 โครงการ
อาจารย์
1. โครงการเด็กดีมีคณ
ุ ธรรม
4.เด็กปฐมวัยมีความซื่อสัตย์สุจริต และ
-กิจกรรมหนูน้อยจิตอาสา
รู้จักช่วยเหลือแบ่งปัน คิดเป็นร้อยละ 93
- กิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม
5.ร้อยละ93ของเด็กปฐมวัยประพฤติตน
- กิจกรรมวันสาคัญ
ตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ (ต่อด้วยโครงการตามแผนพัฒนาฯ ถ้ามี)
เครื่องมือการติดตาม/ประเมินผล
1.แบบประเมินพัฒนาการด้านสังคมของ
เด็กปฐมวัย
2.แบบประเมินโครงการเด็กดีมีคุณธรรม
3.แบบสรุปผลการดาเนินงานโครงการเด็ก
แผนปฏิบัติการประจาปี 2559 ฝ่ายแผนกปฐมวัย
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วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

มีคุณธรรม
3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล
3.1 ติดตาม ตรวจสอบการดาเนินงานตาม
แผน
3.2ปรับปรุงแก้ไข การดาเนินงานทีย่ ัง
ไม่สมบูรณ์ ให้ดีขนึ้
3.3 ประเมินผลการดาเนินงานตามแผน
4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา
4.1 สรุปผลการดาเนินงานตามแผนงาน/
โครงการ
4.2 จัดทารายงานผลการดาเนินงานแก่
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
4.3 นาผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไขและ
พัฒนาในปีการศึกษาต่อไป

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559 ฝ่ายแผนกปฐมวัย

โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา

12

แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่ายหน่วยงาน
6.8.1 แผนงานหน่วยงาน งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมผู้เรียน ฝ่ายแผนกปฐมวัย(กลุ่มงานจิตตาภิบาล)

ลาดับ
ที่
1.

แผนงาน
ตาม
มาตรฐาน
3

รายการ
โครงการเด็กดีมีคุณธรรม
- กิจกรรมหนูน้อยจิตอาสา
- กิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม
- กิจกรรมวันสาคัญ

รวมประมาณการค่าใช้จา่ ย
( แปดพันบาทถ้วน)
สรุปประเภทงบประมาณ
 ดาเนินการ...........................บาท

 งบลงทุน..................บาท

ลงชื่อ..........................................................
(นางสาวปัทมกร รัตนกสิกร )
ผู้เสนองาน

จานวนเงิน
บาท

ประเภท
ส.ต. งบประมาณ

2,000
1,000
5,000

-

8,000

-

พัฒนา
พัฒนา
พัฒนา

งบพัฒนา8,000 บาท

ลงชื่อ.......................................................
( นางสาวชนิดา ณนคร )
ผู้ช่วยผู้อานวยการแผนกปฐมวัย

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

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559 ฝ่ายแผนกปฐมวัย
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แผนงานตามโครงสร้าง
แผนงานตามมาตรฐาน

ฝ่ายแผนกปฐมวัย(กลุ่มงานจิตตาภิบาลบาล)
แผนงานด้านคุณภาพผู้เรียน
 แผนงานด้านการจัดการศึกษา
 แผนงานด้านสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
 แผนงานด้านอัตลักษณ์(จิตตาภิบาล)
 แผนงานด้านมาตรการส่งเสริม
ชื่อโครงการ
เด็กดีมีคุณธรรม
ลักษณะโครงการ
ประจา
ต่อเนื่อง  ใหม่
หน่วยงาน
งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมผู้เรียน
ผู้รับผิดชอบ
นางสาวปัทมกร รัตนกสิกร
ตอบสนอง
พันธกิจที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่3 กลยุทธ์ที่ 3
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา EDBA มาตรฐานที่ 2,3ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ ทางตรง2.1,2.3,3.1, 3.2,
3.4 ทางอ้อม - ประเด็นการพิจารณา/เกณฑ์ย่อยที่ ทางตรง1.1 , 2.1.2 , 2.3.1 , 2.3.2 ,3.1.1,
3.1.2, 3.1.3,3.1.4, 3.1.5, 3.2.1, 3.4.1ทางอ้อม ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน มาตรฐานที่–ตัวบ่งชี้ - เกณฑ์ที่ 1. หลักการและเหตุผล
การจัดการเรีย นรู้ต ามหลักสูต รการศึ กษาปฐมวัย นอกจากจะมุ่งปลูก ฝังและพัฒนาการเด็ก ทางด้าน
สติปั ญ ญาของเด็ก แล้ว เด็ ก ยั งต้ องมีพัฒนาการทั้ง 4ด้าน ที่เหมาะสมและเป็น ไปตามวัย ทั้งทางด้าน
ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา ซึ่งจาเป็นอย่างยิ่งที่สถานศึกษาจะต้องส่งเสริ มและปลูกฝังให้
เด็กมีความโดดเด่นทางด้านคุณธรรม จริยธรรม และพร้อมที่จะเป็นพลเมืองดีของสังคมโลกได้
ทางแผนกอนุบาลเห็นความสาคัญในเรื่องดังกล่าว จึงได้จดั ทาโครงการ เด็กดีมีคณ
ุ ธรรม ให้กับเด็กปฐมวัย
เพื่อปลูกฝังให้เด็กเป็นผูท้ ี่มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม ใฝ่ดี ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนา
มีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟังคาสั่งสอนของพ่อแม่ ครูอาจารย์และสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
2.วัตถุประสงค์
1.เพื่อส่งเสริมให้เด็กร่าเริงแจ่มใสมีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง(2.1)
2.เพื่อให้เด็กสามารถควบคุมอารมณ์ตนเองได้เหมาะสมกับวัย ( 2.3 )
3. เพื่อปลูกฝังให้เด็กมีวินยั รับผิดชอบต่อคาสั่งสอนของพ่อแม่ ครู อาจารย์(3.1)
4.เพื่อปลูกฝังให้เด็กมีความซื่อสัตย์สุจริตรู้จักช่วยเหลือแบ่งปัน (3.2)
5. เพื่อปลูกฝังให้เด็กประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ(3.4)
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
1.ผู้เรียนระดับชัน้ อนุบาล 1 – 3 จานวน 200 คน
3.2 เชิงคุณภาพ
1. เด็กปฐมวัยเป็นเด็กร่าเริงแจ่มใสมีความรู้สกึ ที่ดีต่อตนเอง
2. เด็กปฐมวัยสามารถควบคุมอารมณ์ตนเองได้เหมาะสมกับวัย
แผนปฏิบัติการประจาปี 2559 ฝ่ายแผนกปฐมวัย
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3. เด็กปฐมวัยมีวินยั รับผิดชอบต่อคาสั่งสอนของพ่อแม่ ครู อาจารย์
4.เด็กปฐมวัยมีความซื่อสัตย์สุจริตรู้จักช่วยเหลือแบ่งปัน
5. เด็กปฐมวัยประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ
3.3 ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
1. ร้อยละ 81 ของเด็กปฐมวัยเป็นเด็กร่าเริงแจ่มใสมีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง
2. ร้อยละ 81 ของเด็กปฐมวัยสามารถควบคุมอารมณ์ตนเองได้เหมาะสมกับวัย
3. ร้อยละ 81 ของเด็กปฐมวัยมีวินยั รับผิดชอบต่อคาสั่งสอนของพ่อแม่ ครู อาจารย์
4.ร้อยละ 81 ของเด็กปฐมวัยมีความซื่อสัตย์สจุ ริตรู้จักช่วยเหลือแบ่งปัน
5. ร้อยละ 81 ของเด็กปฐมวัยประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ
1. ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
1.กิจกรรมหนูน้อยจิตอาสา
กิจกรรม
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
1. ขั้นเตรียมการ
1.1 ประชุมและวางแผนการดาเนินงาน
พ.ค. 59
นางสาวปัทมกร
1.2 แต่งตั้งครูผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้อง
รัตนกสิกร
2. ขั้นดาเนินการ/กิจกรรมที่จดั
2.1 ดาเนินการตามโครงการ/กิจกรรมหนูน้อยจิตอาสา
2.2 จัดรูปแบบกิจกรรมและจัดทาเอกสาร
2.3 ประชาสัมพันธ์กับเด็กและผูป้ กครองให้ได้รับทราบ
2.4 จัดหาอาสาสมัครในการเข้าร่วมกิจกรรม
2.5พาเด็กๆเข้าร่วมกิจกรรม
3. ขั้นติดตามและประเมินผล
3.1 แบบประเมินความพึงพอใจ
3.2 แบบประเมินพฤติกรรมด้านสังคม
3.3 ใบงาน/ผลงานเด็ก
2.กิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม
กิจกรรม
1. ขั้นเตรียมการ
1.1 ประชุมวางแผนการดาเนินงาน
1.2 แต่งตั้งครูผู้เกี่ยวข้อง
แผนปฏิบัติการประจาปี 2559 ฝ่ายแผนกปฐมวัย

ตลอดปี
การศึกษา

ก.พ. 60

ระยะเวลา
มิ.ย. 59

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวปัทมกร
รัตนกสิกร
โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
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กิจกรรม

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

2. ขั้นดาเนินการ/กิจกรรมที่จดั
2.1 ประชุมครูผเู้ กี่ยวข้อง แบ่งหน้าที่

มิ.ย. 59

รับผิดชอบ
2.2ออกจดหมายประชาสัมพันธ์ให้

ก.ค. 59

ผู้ปกครองได้รับทราบ
2.3 อบรมเด็กๆก่อนการเข้าร่วมกิจกรรม
หนูน้อยมารยาทงาม
2.4จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ทใี่ ช้ในการจัด
กิจกรรม
2.5นาเด็กๆเข้าร่วมกิจกรรม

ก.ค. 59

3. ขั้นติดตามและประเมินผล
3.1 แบบประเมินความพึงพอใจ

ส.ค. 59

3.2 แบบประเมินพฤติกรรมด้านสังคม
3.3 ใบงาน/ผลงานเด็ก
3.4ภาพถ่ายกิจกรรม
3. กิจกรรมวันสาคัญ
กิจกรรม
1. ขั้นเตรียมการ
1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการ
1.2 ประชุมชี้แจงวางแผน
2. ขั้นดาเนินการ/กิจกรรมที่จดั
2.1 จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินการตามโครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง
2.2ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรม

ระยะเวลา
พ.ค. 59

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวปัทมกร
รัตนกสิกร

มิ.ย. 59
ก.ค. 59
ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559 ฝ่ายแผนกปฐมวัย

โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา

16

กิจกรรม

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

วันสาคัญ
2.3 ประชาสัมพันธ์/แจกจดหมายเชิญ
ผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรม
2.4 ฝึกซ้อมเด็กในการเข้าร่วมกิจกรรม
3. ขั้นติดตามและประเมินผล
3.1 จัดทาแบบประเมินโครงการ/
มี.ค. 60
กิจกรรม
3.2แบบประเมินความพึงพอใจ
3.3 ใบงาน/ผลงาน
3.4 ภาพถ่ายกิจกรรม
3.5 สรุปและประเมินผล
5. สถานที่ดาเนินงาน โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
6. ระยะเวลาในการดาเนินงาน มิถุนายน 2559– กุมภาพันธ์ 2560
7. งบประมาณ
กิจกรรม หนูน้อยจิตอาสา
ประมาณการงบประมาณ
งบประมาณ
รายการ
ปี 2559
2560
2561
2562
รายรับ
1.จากโรงเรียน
2,000
2,100
2,200
2,300
2.อื่น ๆ
รวม
2,000
2,100
2,200
2,300
รายจ่าย
1.ค่าวัสดุ
- ค่าอุปกรณ์สาหรับทาความสะอาด
1,400
1,450
1,500
1,550
2.ค่าใช้สอย
- ค่าเข้าเล่มเอกสาร
600
650
700
750
3.ค่าตอบแทน
4.ค่าพาหนะ
5.ค่าครุภัณฑ์
แผนปฏิบัติการประจาปี 2559 ฝ่ายแผนกปฐมวัย
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งบประมาณ
ปี 2559

รายการ

ประมาณการงบประมาณ
2560
2561
2562

รวม

2,000

2,100

2,200

2,300

กิจกรรม หนูมารยาทงาม
งบประมาณ
ปี 2559

รายการ

ประมาณการงบประมาณ
2560
2561
2562

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

1,000

1,050

1,100

1,150

1,000

1,050

1,100

1,150

1,000

1,050

1,100

1,150

1,000

1,050

1,100

1,150

กิจกรรม วันสาคัญ
งบประมาณ
ปี 2559

รายการ

ประมาณการงบประมาณ
2560
2561
2562

รายรับ
1.จากโรงเรียน
2.อื่น ๆ
รวม
รายจ่าย
1.ค่าวัสดุ
- ค่าวัสดุอุปกรณ์สาหรับตกแต่งสถานที่
2.ค่าใช้สอย
แผนปฏิบัติการประจาปี 2559 ฝ่ายแผนกปฐมวัย

5,000

5,300

5,600

5,900

5,000

5,300

5,600

5,900

1,400

1,500

1,600

1,700

โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
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งบประมาณ
ปี 2559
600

รายการ
- ค่าเข้าเล่มเอกสาร
3.ค่าตอบแทน
4.ค่าพาหนะ
5.ค่าครุภัณฑ์
- ค่าอุปกรณ์ในวันเข้าพรรษา

3,000
5,000

ประมาณการงบประมาณ
2560
2561
2562
700
800
900

3,100
5,300

3,200
5,600

3,300
5,900

รวม
8. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล
1. แบบประเมินโครงการเด็กดีมีคุณธรรม
2. แบบประเมิน กิจกรรมหนูน้อยจิตอาสา
3. แบบประเมิน กิจกรรมวันสาคัญ
4. ใบงาน/ผลงาน
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
เด็กปฐมวัยทุกคนเป็นผู้ที่มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม ใฝ่ดี ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่
ตนเองนับถือ มีระเบียบวินยั รับผิดชอบ เชื่อฟังคาสั่งสอนของพ่อแม่ ครูอาจารย์และสามารถใช้ชีวิตอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข
10. ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข
..........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
ผู้เสนอโครงการ

ผู้พิจารณาโครงการ

……………………………………
(นางสาวปัทมกร รัตนกสิกร )

……………………………………
(นางสาวชนิดา ณ นคร)

ผู้อนุมัติโครงการ

............................................
(เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ)์
แผนปฏิบัติการประจาปี 2559 ฝ่ายแผนกปฐมวัย
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ลาดับที2่ แผนงานหน่วยงาน งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
แผนงานตามโครงสร้าง
ฝ่ายแผนกปฐมวัย(กลุม่ งานวิชาการ)
แผนงานตามมาตรฐาน
 แผนงานด้านคุณภาพผูเ้ รียน
 แผนงานด้านการจัดการศึกษา
 แผนงานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ด้านอัตลักษณ์ (จิตตาภิบาล)
 แผนงานด้านมาตรการส่งเสริม
ผู้รับผิดชอบ
นางสุชาดา น้อยสอาด
ตอบสนอง
พันธกิจที1่ ยุทธศาสตร์ที่1 กลยุทธ์ที่ 1
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา EDBA : มาตรฐานที่ 5 , 7 ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ หลัก 5.1,5.2, 7.1,7.2,
7.3 ร่วม- ประเด็นการพิจารณา/เกณฑ์ย่อยที่ หลัก 5.2.1 ,5.2.2 ร่วม 5.2.3
,5.2.4,5.2.5,5.2.6,5.2.7,5.2.8,5.2.9,5.2.10,5.2.11,5.2.12,5.2.13,5.2.14,5.2.15,5.2.16,5.2.17,5.2.18,
5.2.19,5.2.21,5.2.22,5.2.23,5.2.24,5.2.25
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน : มาตรฐานที่ ตัวบ่งชี้หลักที่ –
ร่วม เกณฑ์ที่ระยะเวลา
วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย
กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)
วัตถุประสงค์
1. ขั้นวางแผน
1.เพื่อส่งเสริมให้ครูเข้าใจปรัชญา หลักการ 1.1 แต่งตั้งกรรมการดาเนินงาน
เม.ย. 59
และธรรมชาติของการจัดการศึกษาปฐมวัย 1.2 ประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน
พ.ค. 59
และสามารถนามาประยุกต์ใช้ในการจัด 1.3ศึกษาข้อมูลการจัดทาหลักสูตร
ประสบการณ์(ตบช.5.1)
สถานศึกษา
2.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูจัดทา
2. ขั้นดาเนินการ (ภาระงานประจา/ภาระ
แผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและสามารถจัด ร่วม/โครงการ)
ประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย
2.1 ภาระงานประจา
สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล 1.ครูมีการกาหนดหน่วยการเรียนการสอน
พ.ค. 59
(ตบช.5.2)
ในแต่ละสัปดาห์อย่างชัดเจน
3.เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษามีหลักสูตร
2.สถานศึกษาจัดทาโครงสร้าง สาระหลักสูตร
พ.ค. 59
การศึกษาปฐมวัยและนาสูก่ ารปฏิบัติ
สถานศึกษาที่เหมาะสมกับการเปลีย่ นแปลง
(ตบช.7.1)
และบริบทของสถานศึกษา
4.เพื่อส่งเสริมสถานศึกษาให้มีระบบและ 3.สถานศึกษานาผลการวิเคราะห์หลักสูตร
กลไกผู้ที่มีส่วนร่วมทุกฝ่ายตระหนักและ
สถานศึกษามาปรับปรุง และพัฒนาในการ
มี.ค. 59
เข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย (ตบช.7.2)
แผนปฏิบัติการประจาปี 2559 ฝ่ายแผนกปฐมวัย
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วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

5.เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้และความ จัดทาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับ
เข้าใจหลักการจัดการศึกษาปฐมวัยในการ ความต้องการของเด็กและสังคม
จัดกิจกรรม (ตบช.7.3)
2.2 ภาระงานตามตบช.
1. ส่งเสริมให้ครูเข้าใจปรัชญา หลักการ
เป้าหมายเชิงปริมาณ
และธรรมชาติของการจัดการศึกษา
1.ครูระดับปฐมวัยจานวน 6 คน
ปฐมวัยและสามารถนามาประยุกต์ใช้ในการ
2.แผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับ จัดประสบการณ์ (5.1)
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย จานวน 6 เล่ม 2.ครูจัดทาแผนการจัดประสบการณ์
3.หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยจานวน 3 เล่ม ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
และสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
ที่หลากหลาย สอดคล้องกับความแตกต่าง
1.ครูเข้าใจปรัชญา หลักการ และธรรมชาติ ระหว่างบุคคลด้านแผนและการจัด
ของการจัดการศึกษาปฐมวัยและสามารถ ประสบการณ์(5.2)
นามาประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์ 3.มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สถานศึกษาและนาสู่การปฏิบัติอย่างมี
2.ครูมีประสิทธิภาพในการจัดทาแผนการ ประสิทธิภาพ(7.1)
จัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตร
4. มีระบบและกลไกให้ผู้มีส่วน
การศึกษาปฐมวัยและสามารถจัด
ร่วมทุกฝ่ายตระหนักและเข้าใจการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย
การศึกษาปฐมวัย(7.2)
สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล 5. จัดกิจกรรมเสริมสร้างความ
3.สถานศึกษามีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ตระหนักรู้และความเข้าใจหลักการจัด
และนาสู่การปฏิบัติได้อย่างมีคณ
ุ ภาพ
การศึกษาปฐมวัย(7.3)

ตลอดปีการศึกษา

พ.ค. 59

ตลอดปีการศึกษา

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1.ครูร้อยละ 81 เข้าใจปรัชญา หลักการ
และธรรมชาติของการจัดการศึกษาปฐมวัย
และนามาประยุกต์ใช้ในการจัด
ประสบการณ์
2.ครูจัดทาแผนการจัดประสบการณ์ที่
สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
แผนปฏิบัติการประจาปี 2559 ฝ่ายแผนกปฐมวัย
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วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย
สามารถจัดประสบการณ์การเรียนรูท้ ี่
หลากหลายสอดคล้องกับความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล คิดเป็นร้อยละ 81
3.ร้อยละ 81 ของสถานศึกษามีหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัยและนาสูก่ ารปฏิบัติได้

เครื่องมือการติดตาม/ประเมินผล
1.คู่มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
(พุทธศักราช 2546)
2.โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา
3.กาหนดการสอนรายสัปดาห์ ระดับชั้น
อนุบาล1-3
4.แบบประเมินนิเทศการใช้หลักสูตร
สถานศึกษา
5.หลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย ปี
2558

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
2.3 ภาระงานร่วม
1. โน้มน้าวให้เด็กรับประทานอาหาร
ครบหมู่ ดื่มน้าสะอาดและนมอย่าง
เพียงพอประมาณ 600-800 มิลลิลิตรต่อวัน
(5.2.3)
2. ดูแลให้เด็กได้รับวัคซีนป้องกันโรคที่
จาเป็นตามวัย (5.2.4)
3. จัดโอกาสให้เด็กช่วยเหลือตัวเองใน
การปฏิบัติกิจวัตรประจาวัน (5.2.5)
4. จัดกิจกรรมให้เด็กได้ใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก
มัดใหญ่ และการประสานสัมพันธ์ของทักษะ
กลไก (5.2.6)
5. จัดโอกาสให้เด็กเล่นเกม ออกกาลังกาย
ที่เหมาะสมกับวัย ความสามารถ และความ
สนใจของเด็กแต่ละคน(5.2.7)
6. สร้างสุขนิสัยที่ดใี นการรักษาความ
สะอาดป้องกันโรค และความปลอดภัย
แก่ร่างกาย (5.2.8)
7. สนับสนุนให้เด็กรูจ้ ักควบคุมตนเอง
อดทนรอคอย และมุ่งมั่นตัง้ ใจ(5.2.9)

8. สนับสนุนให้เด็กมีความรู้สึกที่ดตี ่อ
ตนเองและผู้อื่นเ (5.2.10)
9. จัดโอกาสให้เด็กได้เลือก
ทากิจกรรมตามความสนใจ ความถนัด
ความสามารถ และความพอใจของเด็ก
(5.2.11)

10. จัดโอกาสให้เด็กได้ชื่นชมและ
ตอบสนองต่อศิลปะ ดนตรี และการ
เคลื่อนไหว หรือสัมผัสกับความมหัศจรรย์ของ
แผนปฏิบัติการประจาปี 2559 ฝ่ายแผนกปฐมวัย
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วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ธรรมชาติและปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ
(5.2.12)
11. จัดโอกาสให้เด็กได้สื่อสารความคิด
หรือประสบการณ์ของตนผ่านศิลปะ
ดนตรี และการเคลื่อนไหวในลักษณะ
ต่าง ๆ ( 5.2.13)

12. ครูหรือผู้เลี้ยงเด็กปฏิบัติ
ตนเป็นแบบอย่างที่ดี ทั้งทางกาย วาจา และ
การปฏิบัติต่อผู้อื่น (5.2.14)
13ส่งเสริมให้เด็กมีความ
ประพฤติดี ได้แก่ ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มี
วินัย สะอาด สามัคคี มีน้าใจ (5.2.15)
14. ส่งเสริมให้เด็กชื่นชมธรรมชาติและ
ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม (5.2.16)
15. ส่งเสริมให้เด็กได้ปฏิบตั ิตนตาม
วัฒนธรรมไทยและหลักศาสนาทีน่ ับ
ถือ( 5.2.17)
16. จัดโอกาสให้เด็กเรียนรูก้ ารประเป็น
ผู้นาและผู้ตามที่ดี ( 5.2.18)
17. จัดโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้อย่าง
ร่วมมือกับเพื่อนเป็นกลุ่มเล็กและ
กลุ่มใหญ่ (5.2.19)
18. จัดโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้และ
เข้าร่วมกิจกรรมในโอกาสวันสาคัญ
ต่าง ๆ ตามระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ประมุข (5.2.20)
19. จัดกิจกรรมให้เด็ก
สืบค้น สารวจ และตั้งคาถามเพื่อสร้างความ
เข้าใจเกีย่ วกับสิ่งต่าง ๆ รอบตัว (5.2.21)
20. จัดกิจกรรมให้เด็กเล่าถึงสิ่งที่ทา
แผนปฏิบัติการประจาปี 2559 ฝ่ายแผนกปฐมวัย
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วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ทบทวนประสบการณ์เดิม ทบทวน
เรื่องที่เด็กควรรู้ หรือเหตุการณ์ที่น่าสนใจ
(5.2.22)
21. เปิดโอกาสให้เด็กคุน้ เคยกับหนังสือ
และได้อ่านหนังสือตามวัย (5.2.23)

22. จัดกิจกรรมแบบบูรณาการเป็น
รายบุคคล กลุ่มเล็ก และกลุ่มใหญ่
ผ่านกิจกรรมแบบบูรณาการทีเ่ ด็กได้เล่นและ
ลงมือกระทาเพื่อพัฒนาความคิดรวบยอด
และทักษะเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
ภาษา สังคม ดนตรี กีฬา ทีเ่ หมาะสมกับ
บริบทวัฒนธรรมของเด็ก (5.2.24)
23. ส่งเสริมให้เด็กแสดงความคิด
สร้างสรรค์อย่างอิสระ (5.2.25)

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559 ฝ่ายแผนกปฐมวัย
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วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
2.4 โครงการ
1.โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
ปฐมวัย
- กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร
(ต่อด้วยโครงการตามแผนพัฒนาฯ ถ้ามี)
3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล
3.1 ตรวจสอบ ติดตามการนาหลักสูตรไปใช้
3.2 ปรับปรุงแก้ไข และพัฒนาการใช้หลักสูตร
ให้สมบูรณ์
3.3 ประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา
3.4ประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา
ปฐมวัย
4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา
4.1 สรุปผลการดาเนินงานตามแผนงาน/
โครงการ
4.2 จัดทารายงานผลการดาเนินงานแก่
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
4.3 นาผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไขและ
พัฒนาในปีการศึกษาต่อไป

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559 ฝ่ายแผนกปฐมวัย
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แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่ายหน่วยงาน
6.2.1 แผนงานหน่วยงาน งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ฝ่ายแผนกปฐมวัย(กลุ่มงานวิชาการ)

ลาดับ
ที่
1.

รายการ
โครงการพัฒนาหลักสูตรปฐมวัย
- กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย

แผนงาน
ตาม
มาตรฐาน
2

รวมประมาณการค่าใช้จา่ ย
( แปดพันบาทถ้วน)
สรุปประเภทงบประมาณ
 ดาเนินการ...........................บาท

 งบลงทุน..................บาท

ลงชื่อ..........................................................
(นางสุชาดา น้อยสอาด)
ผู้เสนองาน

จานวนเงิน
บาท

ประเภท
ส.ต. งบประมาณ

5,000

-

5,000

-

พัฒนา

 งบพัฒนา5,000 บาท

ลงชื่อ.......................................................
( นางสาวชนิดา ณนคร)
ผู้ช่วยผู้อานวยการแผนกปฐมวัย

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

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559 ฝ่ายแผนกปฐมวัย
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แผนงานตามโครงสร้าง ฝ่ายแผนกปฐมวัย(กลุม่ งานวิชาการ)
แผนงานตามงบประมาณ แผนงานคุณภาพผู้เรียน แผนงานการจัดการศึกษา
แผนงานสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
แผนงานด้านอัตลักษณ์(จิตตาภิบาล)
 แผนงานมาตรการส่งเสริม
ชื่อโครงการ
พัฒนาหลักสูตรปฐมวัย
ลักษณะโครงการ
ประจา ต่อเนื่อง ใหม่
หน่วยงาน
งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
ผู้รับผิดชอบ
นางสุชาดา น้อยสอาด
ตอบสนอง
พันธกิจที1่ ยุทธศาสตร์ท1ี่ กลยุทธ์ที่ 1
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา EDBA : มาตรฐานที่ 5 , 7 ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ หลัก 5.1,5.2, 7.1,7.2,
7.3 ร่วม- ประเด็นการพิจารณา/เกณฑ์ย่อยที่ หลัก 5.2.1 ,5.2.2 ร่วม 5.2.3 , 5.2.4, 5.2.5,
5.2.6, 5.2.7, 5.2.8, 5.2.9, 5.2.10, 5.2.11, 5.2.12, 5.2.13, 5.2.14, 5.2.15, 5.2.16, 5.2.17, 5.2.18,
5.2.19, 5.2.21, 5.2.22, 5.2.23, 5.2.24, 5.2.25
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน :มาตรฐานที่ ตัวบ่งชี้หลักที่ –
ร่วม เกณฑ์ที่ 1. หลักการและเหตุผล
หลักสูตรจัดเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งในการพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพ ดังนั้นการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา จึงเป็นวางแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่เด็ก ทาให้เด็กสามารถเรียนรู้ได้
ตลอดเวลา ซึ่งในปัจจุบันเป็นความจาเป็นอย่างยิ่งที่สถานศึกษาจะต้องพัฒนา “หลักสูตรสถานศึกษา”ให้
สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ได้แก่การเรียนรู้ภาษายุคดิจิตอลความสามารถในการสื่อสารและ
การมีพัฒนาการที่สมวัยตรงตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของเด็ก คือ มีการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง
การปฏิบัติจริง การสังเกต การทดลอง การศึกษานอกสถานที่ และสามารถนาความรู้ ที่ได้ไปใช้ในการ
ดาเนินชีวิตในปัจจุบันและก้าวสูป่ ระชาคมอาเซียนได้อย่างมีคุณภาพ
ดั ง นั้ น โรงเรี ย นซางตาครู้ ส ศึ ก ษา จึ ง ตระหนั ก ถึ ง ความส าคั ญ ของการพั ฒ นาหลั ก สู ต ร
การศึกษาปฐมวัยให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2546 จึงสนับสนุนให้
บุคลากรระดับปฐมวัย มีการพัฒนาหลักสูตรการศึก ษาปฐมวัยให้ทัน ต่อยุคสมัยและส่งเสริมการจัดการ
เรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2.วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อส่งเสริมให้ครูเข้าใจปรัชญา หลักการและธรรมชาติของการจัดการศึกษาปฐมวัยและ
สามารถนามาประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์(ตบช.5.1)
2.2 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูจดั ทาแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัยและสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ทหี่ ลากหลายสอดคล้องกับความ
แตกต่างระหว่างบุคคล (ตบช.5.2)
แผนปฏิบัติการประจาปี 2559 ฝ่ายแผนกปฐมวัย
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2.3 เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษามีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและนาสู่การปฏิบตั ิ(ตบช.7.1)
2.4 เพื่อส่งเสริมสถานศึกษาให้มีระบบและกลไกผู้ที่มีส่วนร่วมทุกฝ่ายตระหนักและเข้าใจการจัด
การศึกษาปฐมวัย (ตบช.7.2)
2.5 เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจหลักการจัดการศึกษาปฐมวัยในการจัด
กิจกรรม (ตบช.7.3)
3.เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
ครูผู้สอนระดับปฐมวัยจานวน 6 คน
3.2 เชิงคุณภาพ
1.ครูเข้าใจปรัชญา หลักการ และธรรมชาติของการจัดการศึกษาปฐมวัยและสามารถนามา
ประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.ครูมีประสิทธิภาพในการจัดทาแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัยและสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ทหี่ ลากหลายสอดคล้องกับความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล
3. สถานศึกษามีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและนาสู่การปฏิบัติได้อย่างมีคณ
ุ ภาพ
3.3 ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ครูร้อยละ 81 เข้าใจปรัชญา หลักการและธรรมชาติของการจัดการศึกษาปฐมวัยและนามา
ประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์
2. ครูจัดทาแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยสามารถจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ทหี่ ลากหลายสอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล
คิดเป็นร้อยละ 81
3. ร้อยละ 81ของสถานศึกษามีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและนาสู่การปฏิบตั ิได้
4. ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
กิจกรรม
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
1. ขั้นเตรียมการ
1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการ
เม.ย. 59
ฝ่ายวิชาการ
1.2 ประชุมชี้แจงวางแผน
2. ขั้นดาเนินการ/กิจกรรมที่จดั
2.1 จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินการตามโครงการ
2.2 จัดกิจกรรมตามโครงการ
- โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย
แผนปฏิบัติการประจาปี 2559 ฝ่ายแผนกปฐมวัย

พ.ค. 59

มิ.ย. 59
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- ประเมินการใช้หลักสูตรปฐมวัย
3. ขั้นติดตามและประเมินผล
3.1 แบบประเมินการใช้หลักสูตรสถานศึกษา
3.2 ภาพถ่ายการนิเทศติดตามการใช้หลักสูตร

ต.ค. 59
มี.ค. 60

5. สถานที่ดาเนินงาน
โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
6. ระยะเวลาในการดาเนินงาน เมษายน 2559 – มีนาคม 2560
7. งบประมาณ
รายการ

งบประมาณ

รายรับ
- จากโรงเรียน
- อื่น ๆ
รวม
รายจ่าย
- ค่าวัสดุ
- ค่าใช้สอย
- ค่าตอบแทน
- ค่าพาหนะ
- ค่าครุภัณฑ์
รวม

ประมาณการงบประมาณ
2560
2561
2562

5,000

5,400

5,800

6,200

5,000

5,400

5,800

6,200

3,500
1,000

3,700
1,100

3,900
1,200

4,100
1,300

500

600

700

800

5,000

5,400

5,800

6,200

8. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล
1. คู่มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย (พุทธศักราช 2546)
2. โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา
3. กาหนดการสอนรายสัปดาห์ ระดับชั้นอนุบาล1-3
4. แบบประเมินนิเทศการใช้หลักสูตรสถานศึกษา
5. หลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย ปี2558
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ครู เข้าใจปรัชญา หลักการและธรรมชาติของการจัดการศึกษาปฐมวัยและนามาประยุกต์ใช้ในการ
จัดประสบการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ครูมแี ผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยสามารถจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ทหี่ ลากหลายสอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล
แผนปฏิบัติการประจาปี 2559 ฝ่ายแผนกปฐมวัย

โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา

29

3. สถานศึกษามีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยทีท่ ันต่อยุคสมัย สามารถนาสู่การปฏิบัติได้อย่างมี
คุณภาพ
10. ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................

ผู้เสนอโครงการ

ผูพ้ ิจารณาโครงการ

…...................................................

….....................................................

( นางสุชาดา น้อยสอาด )

( นางสาวชนิดา ณนคร)

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

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559 ฝ่ายแผนกปฐมวัย
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ลาดับที่ 3 แผนงานหน่วยงาน งานพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
แผนงานตามโครงสร้าง ฝ่ายแผนกปฐมวัย(กลุม่ งานวิชาการ)
แผนงานตามมาตรฐาน แผนงานด้านคุณภาพผูเ้ รียน
แผนงานด้านการจัดการศึกษา
แผนงานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
แผนงานด้านอัตลักษณ์ (จิตตาภิบาล)
แผนงานด้านมาตรการส่งเสริม
ผู้รับผิดชอบ
นางสุชาดา น้อยสอาด
ตอบสนอง
พันธกิจที1่ ยุทธศาสตร์ที่1 กลยุทธ์ที่ 1
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา EDBA : มาตรฐานที่ 5 ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ หลัก 5.4 ,5.5 ร่วม ประเด็นการพิจารณา/เกณฑ์ย่อยที่ หลัก 5.5.1 , 5.5.2 , 5.5.3 , 5.5.4 ร่วม –
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน : มาตรฐานที่ - ตัวบ่งชี้หลักที่ – ร่วม เกณฑ์ที่ ระยะเวลา
วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย
กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)
วัตถุประสงค์
1. ขั้นวางแผน
1.เพื่อส่งเสริมให้ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่ 1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
พ.ค.59
เหมาะสม สอดคล้องกับการเรียนรู้ของเด็ก 1.2 ประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน
พ.ค.59
(5.4)
1.3 ประชุมชี้แจงวางแผนการดาเนินงานแก่
2.เพื่อส่งเสริมให้ครูใช้เครื่องมือในการวัด
ครูผู้เกี่ยวข้อง
และประเมินผลพัฒนาการของเด็กอย่าง 1.4 ศึกษาปัญหาและสารวจความต้องการ
หลากหลาย และสรุปรายงานผล
1.5 จัดทาเอกสารทีเ่ กี่ยวข้องกับการ
พ.ค.59
พัฒนาการของเด็กแก่ผู้ปกครอง (5.5)
ดาเนินงาน
เป้าหมายเชิงปริมาณ
1.ครูปฐมวัยจานวน 6 คน
2.สื่อนวัตกรรมจานวน 6 ชิน้
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1. ครูมีสื่อนวัตกรรม สื่อการเรียนการสอน
ที่ทันสมัยสามารถนามาใช้ในการจัด
กิจกรรมที่แปลกใหม่ให้กบั เด็กได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
2. ครูมีประสิทธิภาพในการใช้สื่อ

2. ขั้นดาเนินการ (ภาระงานประจา/ภาระ
ร่วม/โครงการ)
2.1 ภาระงานประจา
1.ส่งเสริมให้ครูใช้สื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ในการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการ
เด็ก
2.ส่งเสริมให้ครูนาผลการประเมินไปใช้ในการ
พัฒนาเด็ก
3.ส่งเสริมให้ครูผลิตนวัตกรรม สื่อ และจัด
กิจกรรมใหม่ ๆ ในการพัฒนาเด็ก

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559 ฝ่ายแผนกปฐมวัย
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วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย
เทคโนโลยีที่เหมาะสม และสอดคล้องกับ
การเรียนรู้ของเด็ก
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ครูมีสื่อนวัตกรรม สื่อการเรียนการสอน
ที่ทันสมัยสามารถนามาใช้ในการจัด
กิจกรรมที่แปลกใหม่ให้กบั เด็ก คิดเป็นร้อย
ละ92
2. ครู ร้อยละ 92มีประสิทธิภาพในการใช้
สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสม สอดคล้องกับ
การเรียนรู้ของเด็ก
เครื่องมือการติดตาม/ประเมินผล
1. แบบสารวจความต้องการในการใช้สื่อ
นวัตกรรม
2. แบบบันทึกการใช้สื่อนวัตกรรม
3. แบบประเมินผลการใช้สื่อ นวัตกรรม
4. ทะเบียนสื่อ
5. แบบสอบถามความพึงพอใจในการสื่อ

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
2.2 ภาระงานตาม ตบช.
1. ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่ เหมาะสม
สอดคล้องกับการเรียนรู้ของเด็ก( 5.4)
2. ครูใช้เครื่องมือในการวัดและประเมินผล
พัฒนาการของเด็กอย่างหลากหลาย
และสรุปรายงานผลพัฒนาการ
ของเด็กแก่ผู้ปกครอง( 5.5)

ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา

2.3 ภาระงานร่วม
(ต่อด้วยโครงการตามแผนพัฒนาฯ ถ้ามี)
3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล
3.1 ติดตาม/ตรวจสอบผลการดาเนินงาน
3.2 ปรับปรุงแก้ไขการดาเนินงานตามแผน
3.3 ประเมินผลการใช้สื่อและเทคโนโลยีและ
การนิเทศ/การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
3.4 ติดตามตรวจสอบเครื่องมือการวัดและ
ประเมินผลพัฒนาการของเด็ก
3.5 ประเมินผลการดาเนินงานตามโครงการ
4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา
4.1 สรุปผลการใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ให้กับเด็ก
4.2 จัดทารายงานผลการดาเนินงานของ
หน่วยงาน
4.3 นาผลการประเมินมาปรับปรุง แก้ไขและ
พัฒนาในปีการศึกษาต่อไป

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559 ฝ่ายแผนกปฐมวัย

ปลายภาคเรียน

สิ้นสุดโครงการ

มี.ค.- เม.ย.60
เม.ย.60
เม.ย.60
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แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่ายหน่วยงาน
6.8.3 แผนงานหน่วยงาน งานพัฒนาการจัดการเรียนการสอน (ปฐมวัย) ฝ่ายแผนกปฐมวัย(กลุ่มงานวิชาการ)

ลาดับ
ที่
1.

รายการ
ผลิตนวัตกรรม สื่อการสอน

แผนงาน
ตาม
มาตรฐาน
2

รวมประมาณการค่าใช้จา่ ย
( สามพันบาทถ้วน )
สรุปประเภทงบประมาณ
 ดาเนินการ 3,000 บาท

 งบลงทุน.........-.........บาท

ลงชื่อ..........................................................
(นางสุชาดา น้อยสอาด )
ผู้เสนองาน

จานวนเงิน
บาท

ประเภท
ส.ต. งบประมาณ

3,000

-

3,000

-

ดาเนินการ

 งบพัฒนา........-......... บาท

ลงชื่อ.......................................................
( นางสาวชนิดา ณนคร)
ผู้ช่วยผู้อานวยการแผนกปฐมวัย

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

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559 ฝ่ายแผนกปฐมวัย
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แบบแสดงประมาณค่าใช้จ่ายงาน/กิจกรรม
7.8.3.1 งาน/กิจกรรม ผลิตสื่อนวัตกรรม สื่อการสอน
แผนงานตามมาตรฐานที่ 1  2 3 4  5
แผนงานหน่วยงาน งานพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ฝ่ายแผนกปฐมวัย(กลุ่มงานวิชาการ)
ประมาณการงบประมาณ
งบประมาณ
รายการ
ปี 2559
2560
2561
2562
รายรับ
1.จากโรงเรียน
3,000
3,600
4,300
4,800
2.อื่น ๆ
รวม
3,000
3,600
4,300
4,800
รายจ่าย
1.ค่าวัสดุ
- แผ่น C D
500
600
700
800
- กล่องใส่CD
500
600
800
800
- หนังสือคู่มือ
1,000
1,200
1,400
1,600
2.ค่าใช้สอย
- ค่าถ่ายเอกสาร/เข้าเล่ม
1,000
1,200
1,400
1,600
3.ค่าตอบแทน
4.ค่าพาหนะ
5.ค่าครุภัณฑ์
รวม
3,000
3,600
4,300
4,800
ลงชื่อ..........................................................
(นางสุชาดา น้อยสอาด )
ผู้เสนองาน

ลงชื่อ.......................................................
( นางสาวชนิดา ณนคร)
ผู้ช่วยผู้อานวยการแผนกปฐมวัย

ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ.........................................................
(เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ์ )
ผู้อานวยการ
แผนปฏิบัติการประจาปี 2559 ฝ่ายแผนกปฐมวัย
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ลาดับที่ 4 แผนงานหน่วยงาน งานส่งเสริมให้มกี ารวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้
แผนงานตามโครงสร้าง
ฝ่ายแผนกปฐมวัย(กลุ่มงานวิชาการ)
แผนงานตามมาตรฐาน
 แผนงานด้านคุณภาพผูเ้ รียน
 แผนงานด้านการจัดการศึกษา
 แผนงานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
 แผนงานด้านอัตลักษณ์ (จิตตาภิบาล)
 แผนงานด้านมาตรการส่งเสริม
ผู้รับผิดชอบ
นางสาวชนิดา ณนคร
ตอบสนอง
พันธกิจที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 กลยุทธ์ที่ 1
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา EDBA : มาตรฐานที่ 5 ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ หลักที่ 5.5, 5.6 ร่วม 5.4
ประเด็นการพิจารณา/เกณฑ์ย่อยที่ หลัก 5.5.1, 5.5.2, 5.5.3, 5.5.4 ร่วม ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน : มาตรฐานที่ - ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ หลักที่ - ร่วม เกณฑ์ที่ ระยะเวลา
วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย
กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)
วัตถุประสงค์
1. ขั้นวางแผน
1.เพื่อส่งเสริมให้ครูใช้เครื่องมือการวัดและ 1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
พ.ค.59
ประเมินผลพัฒนาการของเด็กอย่างหลาก 1.2 ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์ของงาน
หลายและสรุปรายงานผลพัฒนาการของ 1.3 ศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการ
มิ.ย.59
เด็กแก่ผปู้ กครอง (5.5)
ของงานวิจัย
2.เพื่อส่งเสริมให้ครูจัดทางานวิจัยและ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้สามารถนาผลมา
ใช้ในการจัดประสบการณ์ให้เด็ก (5.6)
2. ขั้นดาเนินการ (ภาระงานประจา/ภาระ ตลอดปีการศึกษา
งานร่วม/โครงการ)
เป้าหมายเชิงปริมาณ
2.1 ภาระงานประจา
1.ครูระดับปฐมวัยจานวน 6 คน
1.ครูให้มีความรู้ ความเข้าใจ กระบวนการ
2.งานวิจัยจานวน 6 เรื่อง
ทาวิจัยและสามารถนาไปแก้ปัญหา
พฤติกรรมเด็ก
2.ครูสามารถทางานวิจัยในการพัฒนาเด็ก
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
ให้มีประสิทธิภาพ
1. ครูปฐมวัยใช้เครื่องมือการวัดและ
3.ครูมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกีย่ วกับ
ประเมินผลพัฒนาการของเด็กอย่างหลาก งานวิจัย
หลายและสรุปรายงานผลพัฒนาการของ
แผนปฏิบัติการประจาปี 2559 ฝ่ายแผนกปฐมวัย
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วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

เด็กแก่ผปู้ กครอง
2. ครูระดับปฐมวัยนาผลการวิจัยมา
พัฒนาการจัดการเรียนรู้อย่างมีคณ
ุ ภาพ
และใช้ในการจัดประสบการณ์ให้เด็ก
ปฐมวัย

2.2 ภาระงานตาม ตบช.
1. ครูใช้เครื่องมือการวัดและประเมินผล
พัฒนาการของเด็กอย่างหลากหลาย
และสรุปรายงานผลพัฒนาการของ
เด็กแก่ผปู้ กครอง (5.5)
2. ครูวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้
ที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการ
ปรับการจัดประสบการณ์(5.6)

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ครูร้อยละ 81 ใช้เครื่องมือการวัดและ
ประเมินผลพัฒนาการของเด็กอย่างหลาก
หลายและสรุปรายงานผลพัฒนาการของ
เด็กแก่ผปู้ กครอง
2. ครูร้อยละ 81 นาผลการวิจัยมา
พัฒนาการจัดการเรียนรู้อย่างมีคณ
ุ ภาพ
และใช้ในการจัดประสบการณ์ให้เด็ก
ปฐมวัย

เครื่องมือการติดตาม/ประเมินผล
1.เค้าโครงร่างงานวิจัย
2.แบบประเมินพัฒนาการผูเ้ รียน
3.แบบบันทึกผลการทางานวิจัย
4.แบบบันทึกการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)

2.3 ภาระงานร่วม
1. ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
สอดคล้องกับการเรียนรู้ของเด็ก(5.4)
2.4 โครงการ
(ต่อด้วยโครงการตามแผนพัฒนาฯ ถ้ามี)
3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล
3.1 ตรวจสอบติดตามดาเนินงานตามแผน
3.2 ปรับปรุงแก้ไขดาเนินงานที่ยงั ไม่สมบูรณ์

4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา
4.1 สรุปงานวิจัย
4.2 จัดทารายงานผลการวิจยั
4.3 นาผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนา
ในปีการศึกษาต่อไป

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559 ฝ่ายแผนกปฐมวัย
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แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่ายหน่วยงาน
6.8.4 แผนงานหน่วยงาน งานส่งเสริมให้มีการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้
ฝ่ายแผนกปฐมวัย(กลุม่ งานวิชาการ)
แผนงาน
จานวนเงิน
ลาดับ
ประเภท
รายการ
ตาม
ที่
บาท ส.ต. งบประมาณ
มาตรฐาน
1 วิจัยในชัน้ เรียน
2
2,000 ดาเนินการ

รวมประมาณการค่าใช้จา่ ย
( สองพันห้าร้อยบาทถ้วน )

2,000

-

สรุปประเภทงบประมาณ
งบดาเนินการ 2,000 บาท  งบลงทุน - บาท  งบพัฒนา - บาท

ลงชื่อ..........................................................
(นางสาวชนิดา ณ นคร)
ผู้เสนองาน

ลงชื่อ..........................................................
(นางสาวชนิดา ณ นคร)
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายแผนกปฐมวัย

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

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559 ฝ่ายแผนกปฐมวัย
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แบบแสดงประมาณค่าใช้จ่าย งาน/กิจกรรม
7.8.4.1 งาน/กิจกรรม วิจยั ในชั้นเรียน
แผนงานตามมาตรฐานที่ 1  2 3  4  5 
แผนงานหน่วยงาน งานส่งเสริมให้มีการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้
ฝ่ายแผนกปฐมวัย(กลุ่มงานวิชาการ)
ประมาณการงบประมาณ
งบประมาณ
รายการ
ปี 2559
2560
2561
2562
รายรับ
1.จากโรงเรียน
2,000
2,100
2,200
2,300
2.อื่นๆ
รวม
2,000
2,200
2,400
2,600
รายจ่าย
1.ค่าวัสดุ
-ค่าวัสดุอุปกรณ์/เครื่องใช้
1,000
1,100
1,200
1,300
2.ค่าใช้สอย
-ค่าเอกสารประกอบการทางานวิจัย
1,000
1,100
1,200
1,300
3.ค่าตอบแทน
4.ค่าพาหนะ
5.ค่าครุภัณฑ์
รวม
2,000
2,200
2,400
2,600

ลงชื่อ..........................................................
(นางสาวชนิดา ณ นคร)
ผู้เสนองาน

ลงชื่อ..........................................................
(นางสาวชนิดา ณ นคร)
ผู้ช่วยผู้อานวยการแผนกปฐมวัย

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

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559 ฝ่ายแผนกปฐมวัย
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ลาดับที่ 5 แผนงานหน่วยงาน งานนิเทศการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา
แผนงานตามโครงสร้าง ฝ่ายแผนกปฐมวัย(กลุม่ งานวิชาการ)
แผนงานตามมาตรฐาน  แผนงานด้านคุณภาพผู้เรียน
 แผนงานด้านการจัดการศึกษา
 แผนงานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
 แผนงานด้านอัตลักษณ์ (จิตตาภิบาล)
 แผนงานด้านมาตรการส่งเสริม
ผู้รับผิดชอบ
นางสาวพีรดา ชัยวราสวัสดิ์
ตอบสนอง
พันธกิจที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 กลยุทธ์ที่ 1
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา EDBA : มาตรฐานที่ 7 , 9 ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ หลัก 7.1, 7.3,
9.2 ร่วม - ประเด็นการพิจารณา/เกณฑ์ย่อยที่ หลัก 7.1 ( มี 1- 5-ข้อ ) 7.3 ( มี 1 ข้อ ) ร่วม –
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน : มาตรฐานที่ - ตัวบ่งชี้หลักที่ – ร่วม เกณฑ์ที่ ระยะเวลา
วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย
กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)
วัตถุประสงค์
1. ขั้นวางแผน
1. เพื่อส่งเสริมให้ สถานศึกษา มีหลักสูตร 1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานตาม
พ.ค.59
การศึกษาปฐมวัยและนาไปสู่การปฏิบัติ
แผนงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ ( 7.1 )
1.2 ประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน
มิ.ย.59
2. เพื่อส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรม
1.3 ประชุมชี้แจงการดาเนินงานแก่ผทู้ ี่
เสริมสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจ เกี่ยวข้อง
หลักการจัดจัดการศึกษาปฐมวัย (7.3 )
1.4 จัดทาเอกสารและศึกษาสภาพปัญหา
3.เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษามีการแลก
ความต้องการนิเทศ
เปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างสถาน
2. ขั้นดาเนินการ (ภาระงานประจา/ภาระ
สถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และ
ก.ค.-ก.ย.59
ร่วม/โครงการ)
องค์กรที่เกี่ยวข้อง(9.2)
2.1 ภาระงานประจา
เป้าหมายเชิงปริมาณ
1. ให้สถานศึกษา มีระบบและกระบวนการ
1.ครูระดับปฐมวัยจานวน 6 คน
นิเทศการเรียนการสอน
2.จานวนห้องเรียน 6 ห้องเรียน
2.ให้ครูนาข้อมูลการสารวจมาใช้ในการวาง
3.เอกสารการนิเทศ
แผนการนิเทศ กากับ ติดตามการพัฒนาแบบ
4.แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
กัลยาณมิตร
ระดับปฐมวัยจานวน 6 เล่ม

3 ให้สถานศึกษานาผลประเมินการนิเทศ/ขัอ
เสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไข

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559 ฝ่ายแผนกปฐมวัย
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วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
4.ให้สถานศึกษามีการนิเทศ แบบ
กัลยาณมิตรทั้งในเขตและนอกเขต

เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1.สถานศึกษา มีระบบและกระบวนการ
การเรียนการสอนที่มีคุณภาพ
2.ครูนาข้อมูลการสารวจมาใช้ในการวาง
แผนการนิเทศ กากับ ติดตามได้อย่างมีประ
สิทธิภาพ
3.สถานศึกษานาผลประเมินการนิเทศและ
ข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไข
4.สถานศึกษามีประสิทธิภาพในการจัด
การนิเทศแบบกัลยาณมิตรทั้งในเขตและ
นอกเขต
5. ครูมีประสิทธิภาพในการจัดทาแผนการ
จัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับประ
กับประสบการณ์การเรียนรูท้ ี่หลากหลาย
สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล
6.ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกบั เด็กและผู้ปกครอง
7.ครูมีประสิทธิภาพจัดทาสารนิทัศน์และ
นามาไตร่ตรองเพื่อใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาเด็ก

2.2 ภาระงานตาม ตบช.
1.มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของ
สถานศึกษาและนาสู่การปฏิบัติอย่างมี
ประสิทธิภาพ (7.1)
2.จัดกิจกรรมเสริมสร้างความ
ตระหนักรู้และความเข้าใจหลักการจัด
การศึกษาปฐมวัย(7.3)
2.3 ภาระงานร่วม
1.มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
ภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับ
ครอบครัวชุมชนและองค์กรทีเ่ กีย่ วข้อง(9.2)

3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล
3.1 ติดตาม ตรวจสอบการดาเนินงานตาม
แผน
3.2ปรับปรุงแก้ไข การดาเนินงานทีย่ ัง
ไม่สมบูรณ์ ให้ดีขนึ้
3.3 ประเมินผลการดาเนินงานตามแผน
4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา
4.1 สรุปผลการดาเนินงานตามแผนงาน/

ต.ค.59

มี.ค.59

โครงการ
4.2 จัดทารายงานผลการดาเนินงานแก่
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
4.3 นาผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไขและ
แผนปฏิบัติการประจาปี 2559 ฝ่ายแผนกปฐมวัย
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วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)

พัฒนาในปีการศึกษาต่อไป
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1.ครูร้อยละ 90 ของสถานศึกษา มีระบบ
และกระบวนการนิเทศการเรียนการสอน
2.ครูร้อยละ 90 ของครูระดับปฐมวัย
นาข้อมูลการสารวจมาใช้ในการวางแผน
การนิเทศ กากับ ติดตาม
3.ครูร้อยละ 90 ของสถานศึกษานาผลประ
ประเมินการนิเทศและข้อเสนอแนะมาปรับ
ปรุงแก้ไข
4.ครูร้อยละ 90 ของสถานศึกษา จัดการ
นิเทศแบบกัลยาณมิตรทั้งในเขตและนอก
เขต
5.ครูระดับปฐมวัยร้อยละ 90 จัดทาแผน
การจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับประ
สบการณ์การเรียนรูท้ ี่หลากหลายและสอด
กับความแตกต่างระหว่างบุคคล
6.ครูระดับปฐมวัยร้อยละ 90 มีปฏิสัมพันธ์
ที่ดีกับเด็กแลผูป้ กครอง
7.ครูปฐมวัยร้อยละ90 จัดทาสารนิทัศน์
นามาไตร่ตรองเพื่อใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาเด็ก
เครื่องมือการติดตาม/ประเมินผล
1.แบบประเมินนิเทศติดตามรายบุคคล
2.แบบประเมินแผนงานการนิเทศติดตาม
3.แบบสังเกตการเรียนการสอน
4.สมุดบันทึกผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
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แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่ายหน่วยงาน
6.8.5 แผนงานหน่วยงาน งานนิเทศการจัดการเรียนรูใ้ นสานศึกษา ฝ่ายแผนกปฐมวัย(กลุ่มงานวิชาการ)
แผนงาน
จานวนเงิน
ลาดับ
ประเภท
รายการ
ตาม
ที่
บาท ส.ต. งบประมาณ
มาตรฐาน
1. นิเทศการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา
7
5,000 ดาเนินการ

รวมประมาณการค่าใช้จา่ ย
( ห้าพันบาทถ้วน )

5,000

-

สรุปประเภทงบประมาณ
 งบดาเนินการ 5,000 บาท  งบลงทุน..................บาท งบพัฒนา.......... บาท
ลงชื่อ..........................................................
(นางสาวพีรดา ชัยวราสวัสดิ์)
ผู้เสนองาน

ลงชื่อ.......................................................
( นางสาวชนิดา ณนคร )
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายแผนกปฐมวัย

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

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559 ฝ่ายแผนกปฐมวัย
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แบบแสดงประมาณค่าใช้จ่าย งาน/กิจกรรม
7.8.5.1 งาน/กิจกรรม นิเทศการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา
แผนงานตามมาตรฐานที่ 1  2 3  4  5 
แผนงานหน่วยงาน งานนิเทศการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา ฝ่ายแผนกปฐมวัย(กลุ่มงานวิชาการ)

งบประมาณ
ปี 2559

รายการ

ประมาณการงบประมาณ
2560
2561
2562

รายรับ
1.จากโรงเรียน
2.อื่น ๆ
รวม
รายจ่าย
1.ค่าวัสดุ
- จัดทาเอกสาร
2.ค่าใช้สอย
- อาหาร
- ของชาร่วย
3.ค่าตอบแทน
4.ค่าพาหนะ
- ค่ารถ
5.ค่าครุภัณฑ์
รวม
ลงชื่อ..........................................................
(นางสาวพีรดา ชัยวราสวัสดิ์ )
ผู้เสนองาน

5,000

5,500

6,000

6,500

5,000

5,500

6,000

6,500

500

600

700

800

2,500
500

2,700
600

2,900
700

3,100
800

1,500

1,600

1,700

1,800

5,000

5,500

6,000

6,500

ลงชื่อ.....................................
(นางสาวชนิดา ณ นคร)
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายแผนกปฐมวัย

ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ....................... ..................................
(เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ)์
ผู้อานวยการ
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ลาดับที่ 6 แผนงานหน่วยงาน งานประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย
แผนงานตามโครงสร้าง
ฝ่ายแผนกปฐมวัย(กลุม่ งานวิชาการ)
แผนงานตามมาตรฐาน
 แผนงานด้านคุณภาพผูเ้ รียน
แผนงานด้านการจัดการศึกษา
 แผนงานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
 แผนงานด้านอัตลักษณ์ (จิตตาภิบาล)
 แผนงานด้านมาตรการส่งเสริม
ผู้รับผิดชอบ
นางสาวบุษกร เละประยูร
ตอบสนอง
พันธกิจที่ 6 ยุทธศาสตร์ที 6
กลยุทธ์ที่ 6
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา EDBA :มาตรฐานที่.1,2,3,4,5 ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ หลักที่
1.1,2.4,3.1,4.6,5.10.ร่วม......... ประเด็นการพิจารณา/เกณฑ์ย่อยที่ หลัก..................ร่วม...............
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน : มาตรฐานที่...........ตัวบ่งชี้หลักที่............ร่วม.................
เกณฑ์ที่......................................................................................................
วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย
วัตถุประสงค์

1.เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีน้าหนักส่วนสูง
เป็นไปตามเกณฑ์ (1.1)
2.เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้ชื่นชมศิลปะ ดนตรี
การเคลื่อนไหว และรักธรรมชาติ(2.4)
3.เพื่อให้เด็กมีวินยั รับผิดชอบ เชื่อฟัง
คาสั่งสอนของพ่อแม่ครูอาจารย์ 3.1
4.เพื่อให้เด็กมีความรู้พื้นฐานสมวัย (4.6)
5.เพื่อส่งเสริมให้ครูใช้เครื่องมือในการวัด
และประเมินผลพัฒนาการของเด็กอย่าง
หลากหลาย และสรุปรายงานผล
พัฒนาการของเด็กแก่ผู้ปกครอง (5.5)
เป้าหมายเชิงปริมาณ

1.ครูระดับปฐมวัยจานวน 6 คน
2.เด็กอนุบาลจานวน 193 คน
3.เอกสารแบบประเมินพัฒนาการระดับ
อนุบาล 1-3

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. ขั้นวางแผน

1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
1.2 ประชุมวางแผนการดาเนินงาน
1.3 ประชุมชี้แจงขั้นตอนการดาเนินงานกับผู้
ที่เกีย่ วข้อง
1.4 จัดทาเอกสารทีเ่ กี่ยวข้องกับการ
ดาเนินงาน

เม.ย. 59
พ.ค. 59

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

1.สถานศึกษามีความราบรื่น และคล่องตัว
ในการประเมินพัฒนาการเด็ก
2.ครูนาข้อมูลมาใช้ในการวางแผนและวิธีการ
ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง
3.ครูผู้สอนระดับอนุบาลปีท1ี่ -3มีการจัดทา
เครื่องมือการประเมินพัฒนาการที่เหมาะสม
กับเด็ก
4.ครูมีการกากับติดตามและสรุปการ
ประเมินผลการพัฒนาเด็ก

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559 ฝ่ายแผนกปฐมวัย
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วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย

เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1.เด็กมีน้าหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์
2.เด็กได้ชื่นชมศิลปะ ดนตรี
การเคลื่อนไหว และรักธรรมชาติ
3.เพื่อให้เด็กมีวินยั รับผิดชอบ เชื่อฟัง
คาสั่งสอนของพ่อแม่ครูอาจารย์
4.เด็กมีความรู้พื้นฐานสมวัย
5. ครูมีประสิทธิภาพในการใช้สื่อ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม และสอดคล้องกับ
การเรียนรู้ของเด็ก
ตัวชีว้ ัดความสาเร็จ

1.ร้อยละ 90 ของเด็กมีน้าหนักส่วนสูง
เป็นไปตามเกณฑ์
2.ร้อยละ 93 ของเด็กได้ชื่นชมศิลปะ
ดนตรี การเคลื่อนไหว และรักธรรมชาติ
3.ร้อยละ 90เด็กมีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟัง
คาสั่งสอนของพ่อแม่ครูอาจารย์
4.ร้อยละ 90 เด็กมีความรู้พื้นฐานสมวัย
5. ครู ร้อยละ 92มีประสิทธิภาพในการใช้
สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสม สอดคล้องกับ
การเรียนรู้ของเด็ก
เครื่องมือการติดตาม/ประเมินผล

1. บันทึกการประชุม
2. หลักสูตรสถานศึกษา
3. คู่มือการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย
4. แบบบันทึกพฤติกรรมรายบุคคล
5. แบบบันทึกพัฒนาการทัง้ 4 ด้าน
6. แบบบันทึกการเจริญเติบโต

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

2.2 ภาระงานตามตบช.
1.มีน้าหนักส่วนสูงเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐาน(1.1)
2.ชื่นชมศิลปะ ดนตรี การ
เคลื่อนไหว และรักธรรมชาติ(2.4)
3.มีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟังคาสั่ง
สอนของพ่อแม่ ครูอาจารย์(3.1)
4. เด็กมีความรู้พื้นฐานสมวัย(4.6)
5. ครูใช้เครื่องมือในการวัดและ
ประเมินผลพัฒนาการของเด็กอย่าง
หลากหลายและสรุปรายงานผลพัฒนาการ
ของเด็กแก่ผู้ปกครอง(5.5)
2.3 ภาระงานร่วม
2.4 โครงการ
(ต่อด้วยโครงการตามแผนพัฒนาฯ ถ้ามี)
3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล

3.1 ติดตาม ตรวจสอบการดาเนินงานตาม
แผน
3.2 ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาเครื่องมือทีใ่ ช้ใน
การประเมินให้ดีขึ้น
3.3 ประเมินผลการดาเนินงานตามแผน
4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา
4.1 สรุปผลการดาเนินงานตามแผนงาน/
โครงการ
4.2จัดทารายงานผลการดาเนินงานแก่
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วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

น้าหนัก/ส่วนสูง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
7. แฟ้มสะสมผลงานเด็ก
4.3 นาผลการประเมินมาปรับปรุง แก้ไขและ
8. แบบสรุปผลแผนงานประเมินพัฒนาการ พัฒนาในปีการศึกษาต่อไป
เด็ก
9. สมุดรายงานประจาตัวเด็ก
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แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่ายหน่วยงาน
6.8.6 แผนงานหน่วยงาน งานประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย ฝ่ายแผนกปฐมวัย(กลุม่ งานวิชาการ)
แผนงาน
จานวนเงิน
ลาดับ
ประเภท
รายการ
ตาม
ที่
บาท
ส.ต. งบประมาณ
มาตรฐาน

1

งานประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย

2

รวมประมาณการค่าใช้จา่ ย
(สองหมื่นหนึ่งร้อยบาทถ้วน )
สรุปประเภทงบประมาณ
 งบดาเนินการ 20,100 บาท  งบลงทุน..................บาท

ลงชื่อ..........................................................
(นางสาวบุษกร เละประยูร)
ผู้เสนองาน

20,100

-

20,100

-

ดาเนินการ

 งบพัฒนา..................บาท

ลงชื่อ..........................................................
(นางสาวชนิดา ณ นคร )
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายแผนกปฐมวัย

ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ.........................................................
(เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ)์
ผู้อานวยการ
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แบบแสดงประมาณค่าใช้จ่ายงาน/กิจกรรม
7.8.6.1 งาน/กิจกรรม ประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย
แผนงานตามมาตรฐานที่ 1 2 34 5
แผนงานหน่วยงาน งานประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย ฝ่ายแผนกปฐมวัย(กลุ่มงานวิชาการ)
ประมาณการงบประมาณ
งบประมาณ
รายการ
ปี 2559
2560
2561
2562
รายรับ
1.จากสถานศึกษา
20,100
21,300
22,600
23,900
2. อื่นๆ
รวม
20,100
21,300
22,600
23,900
รายจ่าย
1.ค่าวัสดุ
-ค่าเอกสารประจาชัน้ เรียน
19,300
20,300
21,400
22,500
2.ค่าใช้สอย
-ค่าอุปกรณ์เพิ่มเติม
500
600
700
800
3.ค่าตอบแทน
4.ค่าพาหนะ
300
400
500
600
5.ค่าครุภัณฑ์
รวม
20,100
21,300
22,600
23,900

ลงชื่อ..........................................................
(นางสาวบุษกร เละประยูร)
ผู้เสนองาน

ลงชื่อ..........................................................
(นางสาวชนิดา ณ นคร )
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายแผนกปฐมวัย

ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ................. ........................................
(เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ)์
ผู้อานวยการ
แผนปฏิบัติการประจาปี 2559 ฝ่ายแผนกปฐมวัย
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ลาดับที่ 7 แผนงานหน่วยงาน งานกิจกรรมพัฒนาเด็ก
แผนงานตามโครงสร้าง
ฝ่ายแผนกปฐมวัย(กลุ่มงานวิชาการ)
แผนงานตามมาตรฐาน
 แผนงานด้านคุณภาพผู้เรียน
 แผนงานด้านการจัดการศึกษา
 แผนงานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
 แผนงานด้านอัตลักษณ์ (จิตตาภิบาล)
 แผนงานด้านมาตรการส่งเสริม
ผู้รับผิดชอบ
นางสาวชนิดา ณ นคร
ตอบสนอง
พันธกิจที่ 5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 กลยุทธ์ที่ 5
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา EDBA : มาตรฐานที่ 1,2,3,4 ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ หลัก 1.3, 1.4, 2.2,
3.3, 4.1, 4.2, 4,3, 4.4, 4.5 ร่วม 11.1 ประเด็นการพิจารณา/เกณฑ์ย่อยที่ 1.3.1, 1.4.1, 2.2.1,2.2.2,
3.3.1, 3.3.2, 4.1.1, 4.1.2, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.5.1, 4.5.2
หลัก - ร่วม ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน : มาตรฐานที่ - ตัวบ่งชี้หลักที่ - ร่วม เกณฑ์ที่ ระยะเวลา
วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย
กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)
วัตถุประสงค์
1. ขั้นวางแผน
1.เพื่อให้เด็กมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ 1.1 แต่งตั้งกรรมการดาเนินงาน
พ.ค.59
ของตน (1.3)
1.2 ประชุมวางแผนคณะกรรมการดาเนินงาน
2.เพื่อให้เด็กมีความมั่นใจและกล้าแสดง 1.3 ประชุมชี้แจงการดาเนินงานแก่ครู
ออก (2.2)
ผู้เกี่ยวข้อง
3.เพื่อให้เด็กสามารถเล่นและทางานร่วม 1.4 จัดทาเอกสารทีเ่ กี่ยวข้องกับการ
กับผู้อื่นได้ (3.3)
ดาเนินงาน
4.เพื่อสนับสนุนให้เด็กสนใจเรียนรู้สิ่ง
2. ขั้นดาเนินการ (ภาระงานประจา/ภาระ
รอบตัว ซักถามอย่างตั้งใจ และรักการ
มิ.ย.59
งานร่วม/โครงการ)
เรียนรู้ (4.1)
5.เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีความคิดรวบยอด
2.1 ภาระงานประจา
เกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ทีเ่ กิดจาก
1.จัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับหลักสูตร
ประสบการณ์การเรียนรู้ (4.2)
การศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2546
6.เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีทักษะทางภาษาที่ 2.กาหนดจุดมุ่งหมาย ระยะเวลาของการจัด
สมวัย (4.3)
กิจกรรมที่ชัดเจนครอบคลุมพัฒนาการเด็กทั้ง
7.เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีทักษะกระบวนการ 4 ด้าน
ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (4.4)
3.เด็กมีความสามารถตามศักยภาพที่สมวัย
แผนปฏิบัติการประจาปี 2559 ฝ่ายแผนกปฐมวัย
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วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย
8.เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีจนิ ตนาการและ
ความคิดสร้างสรรค์ (4.5)

เป้าหมายเชิงปริมาณ
1.ครูระดับปฐมวัยจานวน 6 คน
2. เด็กปฐมวัยจานวน 200 คน

เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1.เด็กมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน
2.เด็กมีความมั่นใจและกล้าแสดงออก
3.เด็กสามารถเล่นและทางานร่วมกับผู้อื่น
ได้
4.เด็กสนใจเรียนรู้สิ่ง รอบตัว ซักถามอย่าง
ตั้งใจ และรักการเรียนรู้
5.เด็กมีความคิดรวบยอดเกีย่ วกับสิ่งต่าง ๆ
ที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้
6.เด็กมีทักษะทางภาษาที่สมวัย
7.เด็กมีทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
8.เด็กมีจนิ ตนาการและความคิดสร้างสรรค์

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1.เด็กร้อยละ 89 มีสุขนิสัยในการดูแล
สุขภาพของตน
2. เด็กร้อยละ 89 มีความมั่นใจและ
กล้าแสดงออก
3. เด็กร้อยละ 89 เล่นและทางานร่วมกับ

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
2.2 ภาระงานตาม ตบช.
1. มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน(1.3)
2. มีความมั่นใจและกล้าแสดงออก(2.2)
3. เล่นและทางานร่วมกับผู้อื่นได้(3.3)
4. สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว ซักถาม
อย่างตั้งใจ และรักการเรียนรู้(4.1)
5. มีความคิดรวบยอดเกีย่ วกับสิ่งต่าง ๆ ที่
เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู(้ 4.2)
6. มีทักษะทางภาษาที่สมวัย(4.3)
7. มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์(4.4)
8. มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
(4.5)
2.3 ภาระงานร่วม
1. ตัวบ่งชี้ 11.1 จัดโครงการ กิจกรรมส่งเสริม
สนับสนุนตามนโยบายเกี่ยวกับการจัด
การศึกษาปฐมวัย
2.4 โครงการ
1. โครงการหนูน้อยสมองไว
3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล
3.1 ติดตาม/ตรวจสอบผลการดาเนินงาน
3.2 ปรับปรุงแก้ไขการดาเนินงานตามแผน
3.3 ประเมินผลการพัฒนาผูเ้ รียนมีความ
สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
พุทธศักราช 2546 (สาหรับเด็กอายุ 3-5ปี)
3.4 ติดตามตรวจสอบเครื่องมือการวัดและ
ประเมินผลพัฒนาการของเด็ก
3.5 ประเมินผลการดาเนินงานตามโครงการ
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วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย
ผู้อื่นได้
4.เด็กร้อยละ 89 สนใจเรียนรู้สิ่ง รอบตัว
ซักถามอย่างตัง้ ใจ และรักการเรียนรู้
5. เด็กร้อยละ 89 มีความคิดรวบยอด
เกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆทีเ่ กิดจากประสบการณ์
การเรียนรู้
6.เด็กร้อยละ 89 มีทักษะทางภาษาที่สมวัย
7.เด็กร้อยละ 89 มีทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
8.เด็กร้อยละ 89 มีจินตนาการและ
ความคิดสร้างสรรค์

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา
4.1 สรุปผลการพัฒนาผูเ้ รียนมีความ
สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
พุทธศักราช 2546 (สาหรับเด็กอายุ 3-5ปี)
4.2 จัดทารายงานผลการดาเนินงานของ
หน่วยงาน
4.3 นาผลการประเมินมาปรับปรุง แก้ไขและ
พัฒนาในปีการศึกษาต่อไป

เครื่องมือการติดตาม/ประเมินผล
1.หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช
2546
2.แบบประเมินพัฒนาการทัง้ 4 ด้าน
3.สมุดประจาตัวนักเรียน
4.แบบประเมินโครงการ/กิจกรรม
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แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่ายหน่วยงาน
6.8.7 แผนงานหน่วยงาน งานกิจกรรมพัฒนาเด็ก
ฝ่ายแผนกปฐมวัย(กลุ่มงานวิชาการ)
แผนงาน
จานวนเงิน
ลาดับ
รายการ
ตาม
ที่
บาท ส.ต.
มาตรฐาน
1. โครงการหนูน้อยสมองไว
- กิจกรรมรักการอ่าน
1
2,000 - กิจกรรมค่ายบูรณาการการจัดการเรียนรู้
1
3,000 - กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
1
15,000 - กิจกรรมทัศนศึกษา
1
30,000 รวมประมาณการค่าใช้จา่ ย
(ห้าหมื่นบาทถ้วน)
สรุปประเภทงบประมาณ
 ดาเนินการ 50,000 บาท

50,000

 งบลงทุน - บาท

ลงชื่อ..........................................................
(นางสาวชนิดา ณ นคร)
ผู้เสนองาน

ประเภท
งบประมาณ
ดาเนินการ
ดาเนินการ
ดาเนินการ
ดาเนินการ

-

 งบพัฒนา - บาท

ลงชื่อ..........................................................
(นางสาวชนิดา ณ นคร)
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายแผนกปฐมวัย

ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ............... ..........................................
( เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ์ )
ผู้อานวยการ
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แผนงานตามโครงสร้าง ฝ่ายแผนกปฐมวัย(กลุม่ งานวิชาการ)
แผนงานตามมาตรฐาน  แผนงานด้านคุณภาพผูเ้ รียน  แผนงานด้านการจัดการศึกษา
 แผนงานด้านสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
 แผนงานด้านอัตลักษณ์(จิตตาภิบาล)
 แผนงานด้านมาตรการส่งเสริม
ชื่อโครงการ
หนูน้อยสมองไว
ลักษณะโครงการ
 ประจา  ต่อเนื่อง  ใหม่
หน่วยงาน
งานกิจกรรมพัฒนาเด็ก
ผู้รับผิดชอบ
นางสาวชนิดา ณ นคร
ตอบสนอง
พันธกิจที่ 5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 กลยุทธ์ที่ 5
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา EDBA : มาตรฐานที่ 1,2,3,4 ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ หลัก 1.3, 1.4, 2.2,
3.3, 4.1, 4.2, 4,3, 4.4, 4.5 ร่วม 11.1 ประเด็นการพิจารณา/เกณฑ์ย่อยที่ 1.3.1, 1.4.1, 2.2.1,
2.2.2, 3.3.1, 3.3.2, 4.1.1, 4.1.2, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.5.1, 4.5.2
หลัก - ร่วม ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน : มาตรฐานที่ - ตัวบ่งชี้หลักที่ - ร่วม เกณฑ์ที่ 1. หลักการและเหตุผล
จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2542และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.
2554 และหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 เป็นการจัดการศึกษาให้เด็กมีทักษะในการคิด
การแก้ปัญหา มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ โดยจัดกิจกรรมทีห่ ลากหลาย บูรณาการผ่านการเล่น
และกิจกรรมที่เป็นประสบการณ์ตรงผ่านประสาทสัมผัสทัง้ ห้า ตัดสินใจเป็น แก้ปัญหาเป็น รักการเรียนรู้
รักการอ่าน มีทักษะกระบวนการคิด ก้าวทันโลก และมีทกั ษะสื่อสารที่เหมาะสมกับวัย
แผนกปฐมวัยจึงได้จัดทาโครงการหนูน้อยสมองไวขึ้น เพื่อให้เด็กได้มีจนิ ตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ รัก
การเรียนรู้ รักการอ่าน และได้รับประสบการณ์ตรงจากการลงมือปฏิบัติจริง มีทักษะการคิดการแก้ปญ
ั หา
สามารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้อย่างมีความสุข
2.วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้เด็กมีสุขนิสยั ในการดูแลสุขภาพของตน (1.3)
2.เพื่อให้เด็กมีความมัน่ ใจและกล้าแสดงออก (2.2)
3.เพื่อให้เด็กสามารถเล่นและทางานร่วมกับผู้อื่นได้ (3.3)
4.เพื่อสนับสนุนให้เด็กสนใจเรียนรู้สิ่ง รอบตัว ซักถามอย่างตั้งใจ และรักการเรียนรู้ (4.1)
5.เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีความคิดรวบยอดเกีย่ วกับสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้ (4.2)
6.เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีทักษะทางภาษาที่สมวัย (4.3)
7.เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (4.4)
8.เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีจนิ ตนาการและความคิดสร้างสรรค์ (4.5)
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3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
1. ครูระดับปฐมวัยจานวน 6 คน
2. เด็กปฐมวัยจานวน 200 คน
3.2 เชิงคุณภาพ
1.เด็กมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน
2.เด็กมีความมั่นใจและกล้าแสดงออก
3.เด็กสามารถเล่นและทางานร่วมกับผู้อื่นได้
4.เด็กสนใจเรียนรู้สิ่ง รอบตัว ซักถามอย่างตั้งใจ และรักการเรียนรู้
5.เด็กมีความคิดรวบยอดเกีย่ วกับสิ่งต่าง ๆที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้
6.เด็กมีทักษะทางภาษาที่สมวัย
7.เด็กมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
8.เด็กมีจนิ ตนาการและความคิดสร้างสรรค์
3.3 ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
1.เด็กร้อยละ 81 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน
2. เด็กร้อยละ 81 มีความมั่นใจและกล้าแสดงออก
3. เด็กร้อยละ 81 เล่นและทางานร่วมกับผู้อื่นได้
4.เด็กร้อยละ 81 สนใจเรียนรู้สิ่ง รอบตัวซักถามอย่างตั้งใจ และรักการเรียนรู้
5. เด็กร้อยละ 81 มีความคิดรวบยอดเกีย่ วกับสิ่งต่าง ๆที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้
6.เด็กร้อยละ 81 มีทักษะทางภาษาที่สมวัย
7.เด็กร้อยละ 81 มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
8.เด็กร้อยละ 81 มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
4. ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
กิจกรรมรักการอ่าน /กิจกรรมค่ายบูรณาการ /กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย และกิจกรรม
ทัศนศึกษา
กิจกรรม
1. ขั้นเตรียมการ
1.1 ประชุมชี้แจง
1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการ
2. ขั้นดาเนินการ/กิจกรรมที่จัด
2.1 ประชาสัมพันธ์
2.2 ดาเนินการตามกิจกรรม
- กิจกรรมรักการอ่าน
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- กิจกรรมค่ายบูรณาการการจัดการเรียนรู้
- กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
- กิจกรรมทัศนศึกษา
3. ขั้นติดตามและประเมินผล
1. แบบประเมินความพึงพอใจ
2. ใบงานกิจกรรม
3. ภาพถ่ายกิจกรรม

5. สถานที่ดาเนินงาน
6. ระยะเวลาในการดาเนินงาน
7. งบประมาณ

ส.ค. 59
พ.ย. 59
มิ.ย. 59
ก.พ. 60

โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
มิถุนายน 2559 – กุมภาพันธ์ 2560
งบประมาณ
2559

รายการ
รายรับ
- จากโรงเรียน
รวม
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมรักการอ่าน
รายจ่าย
- ค่าวัสดุ
- ค่าใช้สอย
- ค่าตอบแทน
- ค่าพาหนะ
- ค่าครุภัณฑ์
รวม
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมค่ายบูรณาการ
รายจ่าย
- ค่าวัสดุ
- ค่าใช้สอย
- ค่าตอบแทน
- ค่าพาหนะ
- ค่าครุภัณฑ์
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ประมาณการงบประมาณ
2560 2561
2562

50,000
50,000

53,100
53,100

56,300 59,900
56,300 59,900

1,500
500

1,550
550

1,600
600

1,650
650

2,000

2,100

2,200

2,300

2,500
300

2,600
350

2,700
400

2,800
450

200

250

300

350
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รวม
กิจกรรมที่ 3 บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
- ค่าวัสดุ
- ค่าใช้สอย
- ค่าตอบแทน
- ค่าพาหนะ
- ค่าครุภัณฑ์
รวม
กิจกรรมที่ 4 ทัศนศึกษา
- ค่าวัสดุ
- ค่าใช้สอย
- ค่าตอบแทน
- ค่าพาหนะ
- ค่าครุภัณฑ์
รวม

3,000

3,200

3,400

3,600

14,000
500

14,900
550

500

550

15,000

16,000

17,000 18,000

25,500

27,100

28,800 30,800

4,500

4,700

30,000

31,800

15,800 16,700
600
650
600

4,900

650

5,200

33,700 36,000

8. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล
1 .แบบประเมินความพึงพอใจ
2 .ใบงานกิจกรรม
3 .ภาพถ่ายกิจกรรม
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
สถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กที่มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัยครูผู้สอนระดับปฐมวัยจัดกิจกรรมที่ครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน เด็กมีสุขนิสยั ในการ
ดูแลสุขภาพของตน มีความมั่นใจและกล้าแสดงออก สามารถเล่นและทางานร่วมกับผู้อื่นได้
สนใจเรียนรู้สิ่ง รอบตัว ซักถามอย่างตั้งใจ และรักการเรียนรู้ มีความคิดรวบยอดเกีย่ วกับสิ่งต่าง ๆ
ที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้ มีทักษะทางภาษาที่สมวัย เกิดการเรียนรู้ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เด็กมีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
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10. ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข
…………………………………………………………………….…………………………………………
…………………..……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

ผู้เสนอโครงการ

ผู้พิจารณาโครงการ

……………………………………
(นางสาวชนิดา ณ นคร )

……………………………………
( นางสาวชนิดา ณ นคร)

ผู้อนุมัติโครงการ

……………………………………
(เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ์ )
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ลาดับที่ 8 แผนงานหน่วยงาน งานสวัสดิภาพผูเ้ รียน
แผนงานตามโครงสร้าง ฝ่ายแผนกปฐมวัย(กลุม่ งานกิจการนักเรียน)
แผนงานตามมาตรฐาน  แผนงานด้านคุณภาพผูเ้ รียน
 แผนงานด้านการจัดการศึกษา
 แผนงานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
 แผนงานด้านอัตลักษณ์ (จิตตาภิบาล)
 แผนงานด้านมาตรการส่งเสริม
ผู้รับผิดชอบ
นางสาวปิยะดา คล้อยเขษม
ตอบสนอง
พันธกิจที่ 4 ยุทธศาสตร์ท4ี่ กลยุทธ์ที่ 4
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา EDBA : มาตรฐานที่ 1ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ หลักที่1.1,1.2 ,1.4ร่วม ประเด็นการพิจารณา/เกณฑ์ย่อยที่หลัก1.1.1,1.2.1,1.2.2,1.4.1ร่วม ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน : มาตรฐานที่–ตัวบ่งชี้หลักที่ - ร่วม เกณฑ์ที่ระยะเวลา
วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย
กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)
วัตถุประสงค์
1. ขั้นวางแผน
1.เพื่อส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีน้าหนัก และ 1.1 แต่งตั้งกรรมการดาเนินงาน
มิ.ย.59
ส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน(1.1) 1.2 ประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน
2.เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีทักษะการเคลื่อน
1.3 ประชุมชี้แจงการดาเนินงานแก่ครู
ไหวตามวัย(1.2)
ผู้เกี่ยวข้อง
3.เพื่อปลูกฝังให้เด็กรู้จกั หลีกเลี่ยงต่อ
1.4 จัดทาเอกสารทีเ่ กี่ยวข้องกับการ
สภาวะที่เสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุภัยและ
ดาเนินงาน
สิ่งเสพติด(1.4 )
2. ขั้นดาเนินการ (ภาระงานประจา/ภาระ
เป้าหมายเชิงปริมาณ
งานร่วม/โครงการ)
1.โครงการที่เกี่ยวกับสุขภาพอนามัยเด็ก 2.1 ภาระงานประจา
ระดับปฐมวัยจานวน 1โครงการ
1.สถานศึกษามีมาตรการด้านความปลอดภัย
มิ.ย.59
2.ครูปฐมวัยจานวน 6 คน
และการป้องกันการบาดเจ็บในเด็กปฐมวัยที่มี
3.เด็กระดับปฐมวัยจานวน 200คน
คุณภาพ
2.เพื่อปลูกฝังให้เด็กปฐมวัยรักการออกกาลัง
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
กาย
1.เด็กระดับปฐมวัยทุกคน มีน้าหนัก
2.2 ภาระงานตามตบช.
ส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์
1. มีน้าหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์
2.เด็กระดับปฐมวัยทุกคนมีทักษะการ
มาตรฐาน(1.1)
แผนปฏิบัติการประจาปี 2559 ฝ่ายแผนกปฐมวัย

โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา

58

วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย
เคลื่อนไหวตามวัยเป็นไปตามเกณฑ์
3.เด็กระดับปฐมวัยทุกคนหลีกเลี่ยงต่อ
สภาวะที่เสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุ ภัยและสิ่ง
เสพติด

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
2. มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย(1.2)
3. หลีกเลี่ยงต่อสภาวะทีเ่ สี่ยงต่อ
โรค อุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพติด(1.4)

2.3 ภาระงานร่วม
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1.เด็กระดับปฐมวัยร้อยละ 90 มีน้าหนัก 2.4 โครงการสุขภาพดีมีสุข
และส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
(ต่อด้วยโครงการตามแผนพัฒนาฯ ถ้ามี)
2.เด็กระดับปฐมวัยร้อยละ 90มีทักษะการ
3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล
เคลื่อนไหวตามวัยเป็นไปตามเกณฑ์
3.เด็กปฐมวัยร้อยละ 90หลีกเลีย่ งต่อ
3.1 ติดตาม ตรวจสอบการดาเนินงานตาม
สภาวะที่เสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุ ภัยและสิ่ง แผน
เสพติด
3.2ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาเครื่องมือทีใ่ ช้ใน
การประเมินให้ดีขึ้น
เครื่องมือการติดตาม/ประเมินผล
3.3 ประเมินผลการดาเนินงานตามแผน
1.แบบประเมินโครงการสุขภาพดีมีสุข
2.แบบสรุปผลการดาเนินงานโครงการเด็ก 4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา
ดีมีคุณธรรม
4.1 สรุปผลการดาเนินงานตามแผนงาน/
3.แบบประเมินพัฒนาการร่างกายของ
โครงการ
เด็กปฐมวัย
4.2จัดทารายงานผลการดาเนินงานแก่
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
4.3 นาผลการประเมินมาปรับปรุง แก้ไขและ
พัฒนาในปีการศึกษาต่อไป
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แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่ายหน่วยงาน
6.8.8 แผนงานหน่วยงาน งานสวัสดิภาพผูเ้ รียน ฝ่ายแผนกปฐมวัย(กลุม่ งานกิจการนักเรียน)
แผนงาน
จานวนเงิน
ลาดับ
ประเภท
รายการ
ตาม
ที่
บาท ส.ต. งบประมาณ
มาตรฐาน
1. โครงการสุขภาพดีมีสุข
1
8,000 ดาเนินการ

รวมประมาณการค่าใช้จา่ ย
( แปดพันบาทถ้วน )
สรุปประเภทงบประมาณ
 ดาเนินการ 8,000 บาท

 งบลงทุน -

ลงชื่อ..................................................
(นางสาวปิยะดา คล้อยเขษม )
ผู้เสนองาน

8,000

บาท

 งบพัฒนา

-

-

บาท

ลงชื่อ..........................................................
(นางสาวชนิดา ณ นคร)
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายแผนกปฐมวัย

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

ฝ่ายแผนกปฐมวัย(กลุ่มงานกิจการนักเรียน)
แผนงานด้านคุณภาพผู้เรียน
 แผนงานด้านการจัดการศึกษา
 แผนงานด้านสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
 แผนงานด้านอัตลักษณ์(จิตตาภิบาล)
 แผนงานด้านมาตรการส่งเสริม
ชื่อโครงการ
สุขภาพดีมีสุข
ลักษณะโครงการ
ประจา
ต่อเนื่อง  ใหม่
หน่วยงาน
สวัสดิภาพผู้เรียน
ผู้รับผิดชอบ
นางสาวปิยะดา คล้อยเขษม
ตอบสนอง
พันธกิจที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 กลยุทธ์ที่ 4
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา EDBA มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ ทางตรง1.1, 1.2, 1.4ทางอ้อม
- ประเด็นการพิจารณา/เกณฑ์ย่อยที่ ทางตรง -ทางอ้อม ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน มาตรฐานที่ - ตัวบ่งชี้ - เกณฑ์ที่ 1. หลักการและเหตุผล
หลักสาคัญในการจัดการศึกษาให้กับเด็กปฐมวัย ครูต้องคานึงถึงความสนใจและความต้องการ
ของเด็ก เด็กจะเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข ต้องมีสุขภาพอนามัยที่ดี สมบูรณ์ แข็งแรง และมีสุขภาพจิตที่ดี
การมีสุขภาพดี สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ มีชีวิตอยู่ใ นสังคมอย่างเป็น สุข เป็น ความต้องการจาเป็ น
พื้นฐานของชีวิตที่ค นเราทุก คนสามารถแสวงหาได้ การที่เ รามีสุขภาพที่ดีได้นั้นเราต้องแสวงหามาด้วย
ตนเอง ไม่มีผู้ใดจะปฏิบัติแทนเราได้ ดังนั้นถ้าทุกคนมีนิสัยในการปฏิบัติตนให้เคยชินในการดู แลสุขภาพ
เช่น ออกกาลังกาย รับ ประทานอาหารที่มีประโยชน์ ทาจิตใจให้ร่าเริง มีความสัมพันธ์ในครอบครัวและ
สังคมอบอุ่นก็จะทาให้ชีวิตมีสุข
ดังนั้นทางแผนกอนุบาล จึงได้จัดทาโครงการสุขภาพดีมีสุข เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีความฉลาดทาง
สุขภาวะและสามารถดาเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข
2.วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เด็กมีน้าหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน (1.1)
2. เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย(1.2)
3. เพื่อให้เด็กรูจ้ ักหลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสีย่ งต่อโรคอุบัตเิ หตุภัยและสิ่งเสพติด (1.4)
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
1. โครงการที่เกี่ยวกับสุขภาพอนามัยเด็กระดับปฐมวัยจานวน1โครงการ
2. ครูปฐมวัยจานวน 6 คน
3. เด็กระดับปฐมวัยจานวน 200คน
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3.2 เชิงคุณภาพ
1. เด็กระดับปฐมวัยทุกคน มีน้าหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์
2. เด็กระดับปฐมวัยทุกคนมีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย
3. เด็กระดับปฐมวัยทุกคนหลีกเลี่ยงต่อสภาวะทีเ่ สี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุ ภัยและสิ่งเสพติด
3.3 ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. เด็กระดับปฐมวัยร้อยละ 90 มีน้าหนักและส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
2. เด็กระดับปฐมวัยร้อยละ 90 มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย
3. เด็กปฐมวัยร้อยละ 90 หลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุ ภัยและสิ่งเสพติด
4. ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
กิจกรรม
1. ขั้นเตรียมการ
1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการ
1.2 ประชุมชี้แจง
2. ขั้นดาเนินการ/กิจกรรมที่จดั
2.1 ประชาสัมพันธ์
2.2 ดาเนินการตามกิจกรรม
- วันจันทร์ , วันอังคาร กิจกรรมเต้นประกอบ
เพลง
- วันพุธ กิจกรรม โยคะ
- วันศุกร์ กิจกรรม กายบริหารประกอบเพลง
3. ขั้นติดตามและประเมินผล
3.1 แบบบันทึกข้อมูลน้าหนัก ส่วนสูง
3.2 แบบบันทึกพัฒนาการทั้ง4ด้าน
3.3 ภาพถ่ายกิจกรรม

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

มิ.ย. 59

นางสาวปิยะดา คล้อยเขษม

มิ.ย. 59
มิ.ย. 59

มี.ค. 60

5. สถานที่ดาเนินงาน โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
6. ระยะเวลาในการดาเนินงาน มิถนุ ายน 2559 – มีนาคม 2560
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7. งบประมาณ
งบประมาณ
2559

รายการ
รายรับ
- จากโรงเรียน
- อื่น ๆ
รวม
รายจ่าย
- ค่าวัสดุ
- ค่าใช้สอย
- ค่าตอบแทน
- ค่าพาหนะ
- ค่าครุภัณฑ์

ประมาณการงบประมาณ
2560 2561
2562

8,000

8,600

9,300 10,000

8,000

8,600

9,300 10,000

1,200
300
500
6,000
8,000

1,300
400
600
6,300
8,600

1,400 1,500
500
600
700
800
6,700 7,100
9,300 10,000

รวม
8. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล
1. แบบบันทึกข้อมูลน้าหนัก ส่วนสูงของเด็ก
2. สมุดรายงานประจาตัวนักเรียน
3. ภาพถ่ายกิจกรรม
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. เด็กระดับปฐมวัย มีน้าหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
2. เด็กระดับปฐมวัยมีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย
3. เด็กระดับปฐมวัย มีสุข นิสัยที่ดใี นการดูแลสุขภาพของตนรู้จักหลีกเลี่ยงต่อสภาวะทีเ่ สี่ยงต่อโรค
อุบัติเหตุภัยและสิง่ เสพติด
10. ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข
..........................................................................................................................................................
ผู้เสนอโครงการ
ผู้พิจารณาโครงการ
……………………………………
( นางสาวปิยะดา คล้อยเขษม )

……………………………………
( นางสาวชนิดา ณ นคร )
ผู้อนุมัติโครงการ

……………………………………

(เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ)์
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ลาดับที่ 9 แผนงานหน่วยงานพัฒนาความสัมพันธ์กับชุมชนและผู้ปกครอง
แผนงานตามโครงสร้าง ฝ่ายแผนกปฐมวัย(กลุม่ งานกิจการนักเรียน)
แผนงานตามมาตรฐาน  แผนงานด้านคุณภาพผู้เรียน
 แผนงานด้านการจัดการศึกษา
 แผนงานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ด้านอัตลักษณ์ (จิตตาภิบาล)
 แผนงานด้านมาตรการส่งเสริม
ผู้รับผิดชอบ
นางสาวพีรดา ชัยวราสวัสดิ์
ตอบสนอง
พันธกิจที่ 5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 กลยุทธ์ที่ 5
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา EDBA : มาตรฐานที่ 6 , 7 ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ หลัก 6.7 7.4 9.2
ร่วม 9 ประเด็นการพิจารณา/เกณฑ์ย่อยที่ หลัก 9.2 ( มี 1- 4 ข้อ)
ร่วม 9.2
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน : มาตรฐานที่ - ตัวบ่งชี้หลักที่ – ร่วม เกณฑ์ที่ ระยะเวลา
วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย
กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)
วัตถุประสงค์
1. ขั้นวางแผน
1. เพื่อให้เด็ก ผู้ปกครอง และชุมชนพึง
1.1 สารวจข้อมูลย้อนหลัง
พ.ค.59
พอใจผลการบริหาร หลักการจัดการศึกษา 1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนิน
ปฐมวัย (6.7 )
1.3 ประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน
2. เพื่อส่งเสริมให้มีการสร้างการมีส่วนร่วม 1.3 ประชุมชี้แจงการดาเนินงานแก่ผทู้ ี่
และแสวงหาความร่วมมือกับผู้ปกครอง
เกี่ยวข้อง
ชุมชนและท้องถิ่น (7.4 )
1.4 จัดทาเอกสารและศึกษาสภาพปัญหา
3.เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษามีการแลก
เปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายในสถานศึกษา
ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชนและ
องค์กรที่เกี่ยวข้อง(9.2)

เป้าหมายเชิงปริมาณ
1. เพื่อให้รู้สภาพ ชุมชนและผู้ปกครอง
2. .เพื่อให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วม
3. เพื่อให้มีผู้ปกครองเครือข่าย

2. ขั้นดาเนินการ (ภาระงานประจา/ภาระ
ร่วม/โครงการ)
2.1 ภาระงานประจา
1. ให้รู้สภาพ ชุมชนและผูป้ กครอง
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง
3. ให้มีผู้ปกครองเครือข่าย
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วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1.มีความเข้าใจสภาพ ชุมชนและผู้ปก
ครองในการดาเนินงานเพื่อพัฒนางาน
2.ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดทาแหล่ง
เรียนรู้
3.มีผู้ปกครองเครือข่าย
4.ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและผู้ปกครอง
5.ครูมีส่วนร่วมในการแสวงหาความร่วม
มือกับผู้ปกครองชุมชน และท้องถิ่น
6.ครูจัดสิ่งแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้ได้
ตลอดเวลา

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ครูเข้าใจสภาพ ชุมชนและผู้ปกครอง
คิดเป็น ร้อยละ 91
2.ผู้ปกครองให้ความร่วมมือในการจัดทา
แหล่งเรียนรู้ คิดเป็นร้อยละ 91
3.ผู้ปกครองให้ความร่วมมือในการเป็นผู้
ปกครองเครือข่าย คิดเป็น ร้อยละ 91
4.ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและผู้ปกครอง
คิดเป็น ร้อยละ 91
5.ครู ผู้ปกครอง ชุมชน และท้องถิ่นมีส่วน
ร่วมในการจัดแหล่งเรียนรู้ คิดเป็น ร้อยละ
91
6. ครูจัดสิ่งแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้
ตลอดเวลา คิดเป็น ร้อยละ 91

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
2.2 ภาระงานตาม ตบช.
1. เด็ก ผูป้ กครอง และชุมชนพึงพอใจ
ผลการบริหารหลักการจัดการศึกษา
ปฐมวัย(6.7)
2. มีการสร้างการมีส่วนร่วมและแสวงหา
ความร่วมมือกับผู้ปกครองชุมชน
และท้องถิ่น(7.4)
2.3 ภาระงานร่วม
1.มีการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายใน
สถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับ
ครอบครัว ชุมชน และองค์กรทีเ่ กี่ยวข้อง(9.2)
2.4 โครงการ
(ต่อด้วยโครงการตามแผนพัฒนาฯ ถ้ามี)
3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล
3.1 1.ประชุมคณะกรรมการผูร้ ับผิดชอบเพื่อ
การประเมินผล
3.2ปรับปรุงแก้ไข การดาเนินงานทีย่ ัง
ไม่สมบูรณ์ ให้ดีขนึ้
3.3 ประเมินผลการดาเนินงานตามแผน
3.4 สังเกตผลหลังการทากิจกรรม
3.5สัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแสดง
ความคิดเห็นอีกครั้ง
4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา
4.1 สรุปผลการดาเนินงานตามแผนงาน/
โครงการ

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559 ฝ่ายแผนกปฐมวัย
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วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย
เครื่องมือการติดตาม/ประเมินผล
1. แบบประเมินผลกิจกรรม
2. แบบสอบถาม
3. แบบสรุปผลการดาเนินงาน
4. ภาพถ่ายกิจกรรม

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
a. จัดทารายงานผลการดาเนินงานแก่
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
4.3 นาผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไขและ
พัฒนาในปีการศึกษาต่อไป

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559 ฝ่ายแผนกปฐมวัย

โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา

66

แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่ายหน่วยงาน
6.8.9 แผนงานหน่วยงาน งานพัฒนาความสัมพันธ์กับชุมชนและผู้ปกครอง ฝ่ายแผนกปฐมวัย(กลุ่มงานกิจการนักเรียน)

ลาดับ
ที่
1.

รายการ
งานพัฒนาความสัมพันธ์กับชุมชนผู้ปกครอง

แผนงาน
ตาม
มาตรฐาน
3

รวมประมาณการค่าใช้จา่ ย
(หนึ่งพันบาทถ้วน )
สรุปประเภทงบประมาณ
ดาเนินการ 1,000 บาท

จานวนเงิน
บาท

ประเภท
ส.ต. งบประมาณ

1,000

-

1,000

-

ดาเนินการ

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

ลงชื่อ..........................................................
(นางสาวพีรดา ชัยวราสวัสดิ์ )
ผู้เสนองาน

ลงชื่อ.......................................................
( นางสาวชนิดา ณนคร )
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายแผนกปฐมวัย

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

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559 ฝ่ายแผนกปฐมวัย
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แบบแสดงประมาณค่าใช้จ่าย งาน/กิจกรรม
7.8.9.1 งาน/กิจกรรม
พัฒนาความสัมพันธ์กับชุมชนผู้ปกครอง
แผนงานตามมาตรฐานที่ 1  2 3  4  5 
แผนงานหน่วยงาน งานพัฒนาความสัมพันธ์กบั ชุมชนและผู้ปกครอง
ฝ่ายแผนกปฐมวัย(กลุ่มงานกิจการนักเรียน)
ประมาณการงบประมาณ
งบประมาณ
รายการ
ปี 2559
2560
2561
2562
รายรับ
1.จากโรงเรียน
1,000
1,200
1,400
1,600
2.อื่น ๆ
รวม
1,000
1,200
1,400
1,600
รายจ่าย
1.ค่าวัสดุ
- เอกสาร
800
900
1,000
1,100
2.ค่าใช้สอย
- เข้าเล่มเอกสาร
200
300
400
500
3.ค่าตอบแทน
4.ค่าพาหนะ
5.ค่าครุภัณฑ์
รวม
1,000
1,200
1,500
1,600
ลงชื่อ..........................................................
(นางสาวพีรดา ชัยวราสวัสดิ์)
ผู้เสนองาน

ลงชื่อ.............................................
( นางสาวชนิดา ณ นคร )
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายแผนกปฐมวัย

ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ...................... ...................................
(เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ)์
ผู้อานวยการ
แผนปฏิบัติการประจาปี 2559 ฝ่ายแผนกปฐมวัย
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ลาดับที่ 10 แผนงานหน่วยงาน งานบริหารทั่วไป
แผนงานตามโครงสร้าง ฝ่ายแผนกปฐมวัย(กลุม่ งานงานบริหารทั่วไป)
แผนงานตามมาตรฐาน  แผนงานด้านคุณภาพผูเ้ รียน
 แผนงานด้านการจัดการศึกษา
 แผนงานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
 แผนงานด้านอัตลักษณ์ (จิตตาภิบาล)
 แผนงานด้านมาตรการส่งเสริม
ผู้รับผิดชอบ
นางสาวปัทมกร รัตนกสิกร
ตอบสนอง
พันธกิจที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 กลยุทธ์ที่ 2
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา EDBA : มาตรฐานที่ 6,10 ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ หลักที่
6.1,6.2,6.3,6.4,6.5,6.6,10.1,10.2,10.2ก.,10.2ข. ร่วม - ประเด็นการพิจารณา/เกณฑ์ย่อยที่หลัก
6.4.1,6.4.2,6.4.3,6.4.4,6.4.5,10.2.1,10.2.2,10.2.3,10.2.4,10.2.5 ร่วม
10.1,10.2.1,10.2.2,10.2.3,10.2.4,10.2.5
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน : มาตรฐานที่ – ตัวบ่งชี้หลักที่ – ร่วม เกณฑ์ที่ระยะเวลา
วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย
กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)
วัตถุประสงค์
1. ขั้นวางแผน
1. เพื่อให้ผู้บริหารเข้าใจปรัชญาและ
1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการ
เม.ย.59
หลักการจัดการศึกษาปฐมวัย( 6.1)
1.2 จัดประชุมชี้แจง
2.เพื่อให้ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นา
1.3 ศึกษาข้อมูลทีจ่ ะใช้ในการดาเนินการ
และความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาเด็ก
1.4 จัดเตรียมเอกสารข้อมูลการดาเนินงาน
ปฐมวัย( 6.2 )
3.เพื่อให้ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมี 2. ขั้นดาเนินการ (ภาระงานประจา/ภาระ
ส่วนร่วมและใช้ข้อมูลการประเมินผลหรือ งานร่วม/โครงการ)
การวิจัย เป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและ
2.1 ภาระงานประจา
การจัดการ(6.3)
1. โรงเรียนมีแผนพัฒนาการศึกษา
พ.ย. 59
4.เพื่อให้ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการ
ปฐมวัยที่สอดคล้องกับปรัชญาการศึกษา
การศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่กาหนด วิสัยทัศน์และนโยบายของโรงเรียน
ไว้ใน แผนปฏิบัติการ (6.4)
2. โรงเรียนมีเอกลักษณ์ จุดเด่นและ
ตลอดปีการศึกษา
5. เพื่อให้ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนา
มีมาตรการส่งเสริมเพื่อนาสู่การปฏิบัติและ
ศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ (6.5) กากับติดตาม ให้มกี ารจัดทารายงานประจาปี
6. เพื่อให้ผู้บริหารสามารถให้คาแนะนา
3. โรงเรียนมีแผนการบริหารงานแผนก
คาปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัด อนุบาลตามแผนพัฒนาฯโรงเรียนและ
แผนปฏิบัติการประจาปี 2559 ฝ่ายแผนกปฐมวัย
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วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

การศึกษาปฐมวัยเต็มศักยภายและ
เต็มเวลา ( 6.6 )
7. เพื่อให้มีการจัดโครงการ กิจกรรม
พัฒนาเด็กให้บรรลุตามเป้าหมายปรัชญา
วิสัยทัศน์ และจุดเน้นการจักการศึกษา
ปฐมวัยของสถานศึกษา ( 10.1 )
8.เพื่อผลการดาเนินงานบรรลุตาม
เป้าหมาย (10.2 )

มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน
4. โรงเรียนนาผล การปฏิบัติงานทุก
โครงการ/งาน/กิจกรรมรายงานผลการปฏิบัติ
โดยมีการรวบรวมข้อมูลสถิติให้เป็นปัจจุบัน
เพื่อนาไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา และ
แก้ไขปัญหา
5. ส่งเสริมผลงานของโรงเรียนให้ได้รับการ
เผยแพร่เป็นวารสารเอกสาร ป้ายนิเทศ
Web site ของโรงเรียนนักเรียน ครู
เป้าหมายเชิงปริมาณ
ผู้ปกครองและชุมชนได้รับข้อมูลข่าวสารจาก
1.ครูปฐมวัยจานวน 6 คน
ทางโรงเรียนอย่างเป็นปัจจุบนั
2.จานวน 6 ห้องเรียน
6.โรงเรียนมีคณะกรรมการบริหารจัด
3. แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
การศึกษาในส่วนงานอนุบาล
ระดับปฐมวัยจานวน 6 เล่ม
7. ส่งเสริมให้โรงเรียนมีการดาเนินงานตา
4. สารนิทัศน์
ตามโครงการ/งาน/กิจกรรมที่คล่องตัว
8. ส่งเสริมให้โรงเรียนมีระบบการใช้วัสดุ
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
อุปกรณ์ทนั ต่อการใช้งาน
1. ผู้บริหารเข้าใจปรัชญาและหลักการ
2.2 ภาระงานตาม ตบช.
จัดการศึกษาปฐมวัย
1. ผู้บริหารเข้าใจปรัชญาและหลักการ
2.ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นา
จัดการศึกษาปฐมวัย(6.1)
และความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาเด็ก
2. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นา
ปฐมวัย
และความคิดริเริ่มทีเ่ น้นการพัฒนา
3.ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมี
เด็กปฐมวัย(6.2)
ส่วนร่วมและใช้ข้อมูลการประเมินผลหรือ
3. ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบ
การวิจัย เป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและ มีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลการประเมินผลหรือ
การจัดการ
การวิจัย เป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและ
4.ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการ
การจัดการ(6.3)
การศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่กาหนด
4. ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการ
ไว้ใน แผนปฏิบัติการ
การศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่กาหนดไว้
5. ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนา
ใน แผนปฏิบัตกิ าร(6.4)
แผนปฏิบัติการประจาปี 2559 ฝ่ายแผนกปฐมวัย
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วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย
ศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ
6. ผู้บริหารสามารถให้คาแนะนา
คาปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัด
การศึกษาปฐมวัยเต็มศักยภาพและ
เต็มเวลา
7. ครูมีการจัดโครงการ กิจกรรม
พัฒนาเด็กให้บรรลุตามเป้าหมายปรัชญา
วิสัยทัศน์ และจุดเน้นการจักการศึกษา
ปฐมวัยของสถานศึกษา
8.สถานศึกษามีผลการดาเนินงานบรรลุ
ตามเป้าหมาย

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
5.ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรให้มีประสิทธิภาพ(6.5)
6. ผู้บริหารให้คาแนะนา คาปรึกษาทาง
วิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษาปฐมวัย
เต็มศักยภาพและเต็มเวลา(6.6)
7. จัดโครงการ กิจกรรม พัฒนาเด็ก
ให้บรรลุตามเป้าหมายปรัชญา
วิสัยทัศน์ และ จุดเน้นการจักการศึกษา
ปฐมวัยของสถานศึกษา(10.1)
8. ผลการดาเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย
(10.2)

2.3 ภาระงานร่วม
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
2.4 โครงการ
1. ร้อยละ 89 ของผู้บริหารเข้าใจปรัชญา 1. โครงการ ร่วมปลูกจิตสานึกธรรมาภิบาล
และหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย
1)กิจกรรมเสริมสร้างมาตรฐานคุณธรรม
2. ร้อยละ 89 ของผู้บริหารมีวิสัยทัศน์
จริยธรรมให้แก่บุคลากรได้มีจิตสานึก
ภาวะผู้นาและความคิดริเริ่มที่เน้นการ
ธรรมมาภิบาล
พัฒนาเด็กปฐมวัย
(ต่อด้วยโครงการตามแผนพัฒนา)
3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล
3.ร้อยละ 89 ของผู้บริหารใช้หลักการ
บริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลการ
3.1 ตรวจสอบ ติดตามการดาเนินงานตาม
ประเมินผลหรือการทาวิจัยเป็นฐานคิดทั้ง แผน
ด้านวิชาการและการจัดการ
3.2 ปรับปรุง แก้ไข การดาเนินงานที่ยังไม่
4.ร้อยละ 89 ของผู้บริหารสามารถบริหาร สมบูรณ์
จัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่ 3.3 ประเมินผลการจัดทาแผนปฏิบัตกิ าร
กาหนดไว้ในแผยปฎิบัติการ
3.4 ประเมินผลโครงการ
4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา
5. ร้อยละ 89 ของผู้บริหารส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มี
4.1 สรุปผลการจัดทาแผนปฏิบัตกิ าร
ประสิทธิภาพ
4.2 จัดทารายงานผลการดาเนินงาน
แผนปฏิบัติการประจาปี 2559 ฝ่ายแผนกปฐมวัย

หลังจากที่
กิจกรรม
โครงการ
ดาเนินการ
เสร็จสิ้น
ภายใน 15 วัน

สิ้นปีการศึกษา

โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
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วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)

6. ร้อยละ 89 ของผู้บริหารสามารถให้
4.3 นาผลการประเมินมาปรับปรุงและ
คาแนะนาคาปรึกษาทางวิชาการและเอา พัฒนาใน ปีการศึกษาต่อไป
ใจใส่การจัดการศึกษาปฐมวัยเต็ม
ศักยภาพและเต็มเวลา
7. ร้อยละ89 ของครูมีการจัดโครงการ
กิจกรรมพัฒนาเด็กให้บรรลุตามเป้าหมาย
ปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้นการจัก
การศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา
8. ร้อยละ 89 ของสถานศึกษามีผลการ
ดาเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย

เครื่องมือการติดตาม/ประเมินผล
1.แบบสารวจ วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆในส่วน
ของงานอนุบาล
2.แบบประเมินกากับติดตาม
3.เอกสารรายงาน
4.บันทึกการประชุมคณะกรรมการบริหาร
จัดการศึกษา

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559 ฝ่ายแผนกปฐมวัย

โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา

72

แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่ายหน่วยงาน
6.8.10 แผนงานหน่วยงาน งานบริหารทั่วไป ฝ่ายแผนกปฐมวัย(กลุม่ งานงานบริหารทั่วไป)
แผนงาน
จานวนเงิน
ลาดับ
ประเภท
รายการ
ตาม
ที่
บาท ส.ต. งบประมาณ
มาตรฐาน
1. งานจัดทาแผนปฏิบัตกิ ารแผนกปฐมวัย
2
3,200 ดาเนินการ

รวมประมาณการค่าใช้จา่ ย
( สามพันสองร้อยบาทถ้วน)
สรุปประเภทงบประมาณ
 ดาเนินการ 3,200 บาท

3,200

 งบลงทุน..................บาท

ลงชื่อ.............................................
(นางสาวปัทมกร รัตนกสิกร)
ผู้เสนองาน

-

 งบพัฒนา..................บาท

ลงชื่อ.............................................
( นางสาวชนิดา ณ นคร )
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายแผนกปฐมวัย

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

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559 ฝ่ายแผนกปฐมวัย
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แบบแสดงประมาณค่าใช้จ่ายงาน/กิจกรรม
7.8.10.1 งาน/กิจกรรม จัดทาแผนปฏิบัตกิ ารแผนกปฐมวัย
แผนงานตามมาตรฐานที่ 1 234 56 
แผนงานหน่วยงาน แผนงานบริหารทั่วไป ฝ่ายแผนกปฐมวัย(กลุม่ งานงานบริหารทั่วไป)
ประมาณการงบประมาณ
งบประมาณ
รายการ
ปี 2559
2560
2561
2562
รายรับ
1.จากโรงเรียน
3,200
3,400
3,600
3,800
2.อื่น ๆ
รวม
3,200
3,400
3,600
3,800
รายจ่าย
1.ค่าวัสดุ
- ค่ากระดาษ
1,200
1,300
1,400
1,500
2.ค่าใช้สอย
- ค่าเข้าเล่มเอกสาร
2,000
2,100
2,200
2,300
3.ค่าตอบแทน
4.ค่าพาหนะ
5.ค่าครุภัณฑ์
รวม
3,200
3,400
3,600
3,800
ลงชื่อ..........................................................
( นางสาวปัทมกร รัตนกสิกร )
ผู้เสนองาน

ลงชื่อ...........................................................
( นางสาวชนิดา ณ นคร )
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายแผนกปฐมวัย

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

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559 ฝ่ายแผนกปฐมวัย
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ลาดับที่ 11 แผนงานหน่วยงาน งานพัฒนาบุคลากร
แผนงานตามโครงสร้าง
ฝ่ายแผนกปฐมวัย(กลุม่ งานบุคคล)
แผนงานตามมาตรฐาน
 แผนงานด้านคุณภาพผูเ้ รียน
แผนงานด้านการจัดการศึกษา
 แผนงานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
 แผนงานด้านอัตลักษณ์ (จิตตาภิบาล)
 แผนงานด้านมาตรการส่งเสริม
ผู้รับผิดชอบ
นางสาวบุษกร เละประยูร
ตอบสนอง
พันธกิจที่ 6 ยุทธศาสตร์ที 6
กลยุทธ์ที่ 6
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา EDBA : มาตรฐานที่ 5 ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ หลักที่ 5.3,5.8,5.9,5.10 ร่วม
.........ประเด็นการพิจารณา/เกณฑ์ย่อยที่ หลัก..................ร่วม..........................
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน : มาตรฐานที่...........ตัวบ่งชี้หลักที่............ร่วม
............................. เกณฑ์ที่.......................................................................................................
ระยะเวลา
วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย
กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)
วัตถุประสงค์
1. ขั้นวางแผน
1.เพื่อส่งเสริมให้ครูบริหารจัดการชั้นเรียนที่ 1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
พ.ค.59
สร้างวินัยเชิงบวก(5.3)
1.2 ประชุมวางแผนการดาเนินงาน
พ.ค.59
2.เพื่อส่งเสริมให้ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกบั
1.3 ประชุมชี้แจงขั้นตอนการดาเนินงานกับผู้
มิ.ย.59
เด็กและผู้ปกครอง(5.8)
ที่เกีย่ วข้อง
3.เพื่อส่งเสริมครูมีวุฒิและความรู้ความ
1.4 จัดทาเอกสารทีเ่ กี่ยวข้องกับการ
สามารถในด้านการศึกษาปฐมวัย(5.9)
ดาเนินงาน
4.เพื่อส่งเสริมครูจัดทาสารนิทัศน์และนา
นามาไตร่ตรอง เพื่อใช้ประโยชน์ในการ
2. ขั้นดาเนินการ (ภาระงานประจา/ภาระ ตลอดปีการศึกษา
พัฒนาเด็ก(5.10)
งานร่วม/โครงการ)
2.1 ภาระงานประจา
เป้าหมายเชิงปริมาณ
1.เพื่อส่งเสริมให้ครูได้รับการอบรบ ศึกษา
1.ครูระดับปฐมวัยจานวน 6 คน
ดูงานเสริมสร้างความรู้และพัฒนาทักษะใน
2.ผู้บริหารจานวน 6 คน
การจัดประสบการณ์ครบตามเกณฑ์
มาตรฐานวิชาชีพครูของครูมาพัฒนาครู
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
2.เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารนาผลการปฏิบัติงาน
1.ครูระดับปฐมวัยมีการบริหารจัดการชัน้
ของครูมาพัฒนาครู
เรียนที่สร้างวินัยเชิงบวก
3.เพื่อส่งเสริมให้ครูมีขวัญและกาลังใจ
แผนปฏิบัติการประจาปี 2559 ฝ่ายแผนกปฐมวัย

โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
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วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย
2.ครูระดับปฐมวัยมีปฏิสัมพันธ์ทดี่ ีกับเด็ก
และผู้ปกครองอย่างมีประสิทธิผล
3.ครูระดับปฐมวัยมีวุฒิและความรู้ความ
สามารถในด้านการศึกษาปฐมวัยอย่างมี
ประสิทธิภาพ
4.ครูระดับปฐมวัยจัดทาสารนิทัศน์และนา
นามาไตร่ตรอง เพื่อใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาเด็กอย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1.ครูระดับปฐมวัยร้อยละ 90 มีการบริหาร
จัดการชัน้ เรียนที่สร้างวินัยเชิงบวก
2.ครูระดับปฐมวัยร้อยละ 90 มีปฏิสัมพันธ์
ที่ดีกับเด็กและผูป้ กครอง
3.ครูระดับปฐมวัยร้อยละ93มีวุฒิและ
ความรู้ความสามารถในด้านการศึกษา
ปฐมวัย
4.ครูปฐมวัยร้อยละ 93จัดทาสารนิทัศน์
และนามาไตร่ตรอง เพื่อใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาเด็ก
เครื่องมือการติดตาม/ประเมินผล
1. แบบสรุปการพัฒนาตนเอง
ในการอบรมสัมมนา
2. แบบประเมินการประเมินตนเอง
3.ภาพถ่าย
4.วุฒิบัตร

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
4.เพื่อส่งเสริมให้ครูสร้างสรรค์ผลงานออกเผย
เผยแพร่สู่ชมุ ชน
2.2 ภาระงานตามตบช.
1. ส่งเสริมให้ครูบริหารจัดการชั้นเรียน
ที่สร้างวินัยเชิงบวก(5.3)
2. ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก และ
ผู้ปกครอง(5.8)
3. ครูมีวุฒิและความรู้ความสามารถ
ในด้านการศึกษาปฐมวัย(5.9)
4. ครูจัดทาสารนิทัศน์และนามา ไตร่ตรอง
เพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเด็ก(5.10)
2.3 ภาระงานร่วม
2.4 โครงการ
1.โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครู
และบุคลากร
3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล
3.1 ติดตาม ตรวจสอบการดาเนินงานตาม
แผน
3.2ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาเครื่องมือทีใ่ ช้ใน
การประเมินให้ดีขึ้น
3.3 ประเมินผลการดาเนินงานตามแผน

ภาคเรียนละ1ครั้ง
ตลอดปีการศึกษา

4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา
4.1 สรุปผลการดาเนินงานตามแผนงาน/
โครงการ
4.2จัดทารายงานผลการดาเนินงานแก่
หน่วยงานที่รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559 ฝ่ายแผนกปฐมวัย

มี.ค.60
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วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
4.3 นาผลการประเมินมาปรับปรุง แก้ไขและ
พัฒนาในปีการศึกษาต่อไป

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559 ฝ่ายแผนกปฐมวัย
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แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่ายหน่วยงาน
6.8.11 แผนงานหน่วยงาน งานพัฒนาบุคลากร ฝ่ายแผนกปฐมวัย(กลุ่มงานบุคคล)
แผนงาน
จานวนเงิน
ลาดับ
ประเภท
รายการ
ตาม
ที่
บาท ส.ต. งบประมาณ
มาตรฐาน
1.
พัฒนาบุคลากร
2
1, 500 ดาเนินการ
2. -โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูและ
บุคลากร(ร่วมกับพื้นฐาน)

1,500

รวมประมาณการค่าใช้จา่ ย
(หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน )
สรุปประเภทงบประมาณ
งบดาเนินการ 1,500 บาท  งบลงทุน..................บาท

ลงชื่อ..........................................................
(นางสาวบุษกร เละประยูร)
ผู้เสนองาน

-

 งบพัฒนา..................บาท

ลงชื่อ..........................................................
(นางสาวชนิดา ณ นคร )
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายแผนกปฐมวัย

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

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559 ฝ่ายแผนกปฐมวัย
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แบบแสดงประมาณค่าใช้จ่ายงาน/กิจกรรม
7.8.11.1 งาน/กิจกรรม พัฒนาบุคลากร
แผนงานตามมาตรฐานที่ 1 234 5
แผนงานหน่วยงาน งานพัฒนาบุคลากร ฝ่ายแผนกปฐมวัย(กลุม่ งานบุคคล)
ประมาณการงบประมาณ
งบประมาณ
รายการ
ปี 2559
2560
2561
2562
รายรับ
1.จากสถานศึกษา
1,500
1,600
1,700
1,800
2. อื่นๆ
รวม
1,500
1,600
1,700
1,800
รายจ่าย
1.ค่าวัสดุ
ค่ากระดาษ/น้าหมึก
800
900
900
950
2.ค่าใช้สอย
ค่ากระดาษ A4
300
300
350
350
ค่าถ่ายเอกสาร
200
200
200
200
ค่าเข้าเล่มเอกสาร
200
200
250
250
3.ค่าตอบแทน
4.ค่าพาหนะ
5.ค่าครุภัณฑ์
รวม
1,500
1,600
1,700
1,800
ลงชื่อ..........................................................
(นางสาวบุษกร เละประยูร)
ผู้เสนองาน

ลงชื่อ..........................................................
(นางสาวชนิดา ณ นคร )
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายแผนกปฐมวัย

ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ........................ .................................
(เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ)์
ผู้อานวยการ
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ลาดับที่ 12 แผนงานหน่วยงาน งานจัดบรรยากาศส่งเสริมการเรียนการสอน
แผนงานตามโครงสร้าง
ฝ่ายแผนกปฐมวัย(กลุ่มงานบริการ)
แผนงานตามมาตรฐาน
แผนงานด้านคุณภาพผู้เรียน
 แผนงานด้านการจัดการศึกษา
แผนงานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
 แผนงานด้านอัตลักษณ์ (จิตตาภิบาล)
 แผนงานด้านมาตรการส่งเสริม
ผู้รับผิดชอบ
นางสาวปิยะดา คล้อยเขษม
ตอบสนอง
พันธกิจที่ 5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 กลยุทธ์ที่ 5
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา EDBA : มาตรฐานที5่ ,7, 9 ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ หลักที่5.7, 7.5, 9.1
ร่วม -ประเด็นการพิจารณา/เกณฑ์ย่อยที่หลัก5.7,7.5.1-7.5.25,9.1 ร่วม ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน : มาตรฐานที่–ตัวบ่งชี้หลักที-่ ร่วม เกณฑ์ที่ระยะเวลา
วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย
กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)
วัตถุประสงค์
1. ขั้นวางแผน
1.เพื่อส่งเสริมให้ครูจัดสิง่ แวดล้อมให้เกิด 1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการ
เม.ย.59
การเรียนรู้ได้ตลอดเวลา (5.7)
1.2 จัดประชุมชี้แจง
2.เพื่อให้สถานศึกษาจัดสิ่งอานวยความ
1.3 ศึกษาข้อมูลทีจ่ ะใช้ในการดาเนินการ
สะดวกในการพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน
1.4 จัดเตรียมเอกสารข้อมูลการดาเนินงาน
(7.5)
3.เพื่อสนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นแหล่ง 2. ขั้นดาเนินการ (ภาระงานประจา/ภาระ
เรียนรูใ้ นการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและ งานร่วม/โครงการ)
บุคลากรในสถานศึกษา (9.1)
2.1 ภาระงานประจา
1.เพื่อส่งเสริมบรรยากาศการเรียนการสอนที่
เป้าหมายเชิงปริมาณ
สร้างเสริมให้เด็กเรียนรู้ทากิจกรรมได้เต็ม
1.ครูระดับปฐมวัยจานวน 6 คน
ศักยภาพและความแตกต่างของเด็กและ
2.ผู้ปกครองจานวน 10 คน มีส่วนร่วมใน บุคคล
พ.ค.59
การจัดแหล่งเรียนรู้ให้แก่เด็กปฐมวัย
2.เพื่อให้ครูมีความสะดวกในการใช้แหล่ง
3.เด็กปฐมวัยจานวน 200 คน ทากิจกรรม เรียนรูใ้ นชุมชนรวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิน่
ตาม
3.เพื่อให้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนได้รบั การ
4.สภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน 6 ห้อง ปรับปรุงและพัฒนา
5.แหล่งเรียนรู้ภายนอกห้องเรียน
4.เพื่อให้ผู้ปกครองเด็กมีส่วนร่วมในการจัด
บรรยากาศการเรียนรู้
แผนปฏิบัติการประจาปี 2559 ฝ่ายแผนกปฐมวัย
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วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

2.2 ภาระงานตามตบช.
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1. ครูจัดสิ่งแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้
1.ครูจัดสิ่งแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้ได้
ได้ตลอดเวลา(5.7)
ตลอดเวลา
2. จัดสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อพัฒนา
2.ผู้ปกครองเด็กระดับปฐมวัยมีส่วนร่วมใน เด็กอย่างรอบด้าน(7.5)
การจัดการเรียนรูท้ ี่มีประสิทธิภาพให้แก่
3. เป็นแหล่งเรียนรูเ้ พื่อพัฒนาการเรียนรู้
เด็ก
ของเด็กและบุคลากรในสถานศึกษา(9.1)
3.เด็กระดับปฐมวัยมีประสิทธิภาพในการ
ทากิจกรรมตามศักยภาพและความ
2.3 ภาระงานร่วม
แตกต่างของเด็ก
2.4 โครงการ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
(ต่อด้วยโครงการตามแผนพัฒนาฯ ถ้ามี)
1.ร้อยละ 90 ของครูจัดสิ่งแวดล้อมให้เกิด
การเรียนรู้ได้ตลอดเวลา
2.ผู้ปกครองร้อยละ 90 มีส่วนร่วมในการ 3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล
จัดการเรียนรู้
3.1 ติดตาม ตรวจสอบการดาเนินงาน
3.ร้อยละ 90ของเด็กระดับปฐมวัย ที่ทา 3.2 ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนา
กิจกรรมตามศักยภาพและความแตกต่าง 3.3 จัดทาเครื่องมือการประเมินผลการ
ของเด็กแต่ละบุคคล
ดาเนินงานตามแผน
3.4 ประเมินผลการดาเนินงานตามแผน
เครื่องมือการติดตาม/ประเมินผล
1.แบบสังเกตสภาพและบรรยากาศการ
เรียนรู้
4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา
2.แบบประเมินความพึงพอใจการจัด
4.1 สรุปผลการดาเนินงานการจัดบรรยากาศ
บรรยากาศการเรียนรู้
และแหล่งเรียนรู้
4.2 จัดทารายงานผลการดาเนินงานของ
หน่วยงาน
4.3 นาผลการประเมิน วางแผน เพื่อปรับ
ปรุง และพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559 ฝ่ายแผนกปฐมวัย
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แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่ายหน่วยงาน
6.8.12 แผนงานหน่วยงาน งานจัดบรรยากาศส่งเสริมการเรียนการสอน
ฝ่ายแผนกปฐมวัย(กลุม่ งานบริการ)
แผนงาน
จานวนเงิน
ลาดับ
ประเภท
รายการ
ตาม
ที่
บาท ส.ต. งบประมาณ
มาตรฐาน
1. จัดบรรยากาศส่งเสริมพัฒนาการและ
3
25,000 พัฒนา
การจัดการเรียนการสอน ในเด็กปฐมวัย

รวมประมาณการค่าใช้จา่ ย
( สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน )
สรุปประเภทงบประมาณ
ดาเนินการ บาท  งบลงทุน

ลงชื่อ..................................................
(นางสาวปิยะดา คล้อยเขษม )
ผู้เสนองาน

25,000

บาท

-

 งบพัฒนา 25,000 บาท

ลงชื่อ..........................................................
(นางสาวชนิดา ณ นคร)
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายแผนกปฐมวัย

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

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559 ฝ่ายแผนกปฐมวัย
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แบบแสดงประมาณค่าใช้จ่ายงาน/กิจกรรม
7.8.12.1 งาน/กิจกรรม จัดบรรยากาศส่งเสริมการเรียนการสอน
แผนงานตามมาตรฐานที่ 1 234 5
แผนงานหน่วยงาน จัดบรรยากาศส่งเสริมการเรียนการสอน
ฝ่ายแผนกปฐมวัย(กลุ่มงานบริการ)
ประมาณการงบประมาณ
งบประมาณ
รายการ
ปี 2559
2560
2561
2562
รายรับ
1.จากโรงเรียน
25,000
26,600
28,400
30,200
2.อื่น ๆ
รวม
25,000
26,600
28,400
30,200
รายจ่าย
1.ค่าวัสดุ
- ค่าหนังสือนิทาน
10,000
10,500
11,100
11,700
- ค่าอุปกรณ์จดั บอร์ด
1,000
1,100
1,200
1,300
- ค่ากระดาษ
700
800
900
1,000
2.ค่าใช้สอย
- ค่าเอกสาร
400
500
600
700
- จัดทาเอกสาร
400
500
600
700
3.ค่าตอบแทน
4.ค่าพาหนะ
- ค่ารถเดินทาง
500
600
700
800
5.ค่าครุภัณฑ์
- ของเล่นเสริมพัฒนาการ
12,000
12,600
13,300
14,000
รวม
25,000
26,600
28,400
30,200
ลงชื่อ..................................................
ลงชื่อ..........................................................
(นางสาวปิยะดา คล้อยเขษม )
(นางสาวชนิดา ณ นคร)
ผู้เสนองาน
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายแผนกปฐมวัย
ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ.......................... ...............................
(เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ)์
ผู้อานวยการ
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ลาดับที่ 13 แผนงานหน่วยงาน งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพในสถานศึกษา
แผนงานตามโครงสร้าง
ฝ่ายแผนกปฐมวัย(กลุ่มงานมาตรฐาน)
แผนงานตามมาตรฐาน
 แผนงานด้านคุณภาพผูเ้ รียน
 แผนงานด้านการจัดการศึกษา
 แผนงานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
 แผนงานด้านอัตลักษณ์ (จิตตาภิบาล)
 แผนงานด้านมาตรการส่งเสริม
ผู้รับผิดชอบ
นางสาวชนิดา ณนคร
ตอบสนอง
พันธกิจที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 กลยุทธ์ที่ 2
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา EDBA : มาตรฐานที่ 8, 11 ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ หลักที่ 8.1, 8.2, 8.3,
8.4, 8.5, 8.6 ร่วม 11.2 ประเด็นการพิจารณา/เกณฑ์ย่อยที่ หลัก 8.1.1, 8.2.1, 8.2.2, 8.3.1, 8.4.1,
8.4.2, 8.5.1, 8.6.1 ร่วม 11.2ก, 11.2ข
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน : มาตรฐานที่ - ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ หลักที่ - ร่วม เกณฑ์ที่ ระยะเวลา
วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย
กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)
วัตถุประสงค์
1. ขั้นวางแผน
1.เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนกาหนดมาตรฐาน 1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการ
มี.ค.59
การศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา (8.1) 1.2 จัดประชุมชี้แจง
2.เพื่อให้โรงเรียนจัดทาและดาเนินการตาม 1.3 ศึกษาข้อมูลทีจ่ ะใช้ในการดาเนินการ
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
1.4 จัดเตรียมเอกสารข้อมูลการดาเนินงาน
สถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา (8.2)
3. เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนจัดระบบบริหาร 2. ขั้นดาเนินการ (ภาระงานประจา/ภาระ
ตลอดปีการศึกษา
งานร่วม/โครงการ)
และสารสนเทศ (8.3)
4.เพื่อให้โรงเรียนมีการติดตามตรวจสอบ 2.1 ภาระงานประจา
และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน 1.โรงเรียนจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตาม
การศึกษาของสถานศึกษา (8.4 )
มาตรฐานการศึกษาของชาติ
5. เพื่อให้โรงเรียนนาผลการประเมิน
2.โรงเรียนมีมาตรฐานการประกันคุณภาพ
คุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้
ภายในระดับปฐมวัยสูก่ ารนาไปปฏิบัติ
วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (8.5 ) 3.โรงเรียนมีคณะกรรมการการประกัน
6. เพื่อให้โรงเรียนมีการจัดทารายงาน
คุณภาพการศึกษาในระดับปฐมวัย
ประจาปีทเี่ ป็นรายงานการประเมิน
คุณภาพภายใน (8.6)
แผนปฏิบัติการประจาปี 2559 ฝ่ายแผนกปฐมวัย
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วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

2.2 ภาระงานตาม ตบช.
1. กาหนดมาตรฐานการศึกษา
ปฐมวัยของสถานศึกษา(8.1)
2. จัดทาและดาเนินการตามแผนพัฒนาการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษาที่
มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา(8.2)
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
3. จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ และ
1.โรงเรียนกาหนดมาตรฐานการศึกษา
ใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนา
ปฐมวัยของสถานศึกษา
คุณภาพสถานศึกษา(8.3)
2.โรงเรียนจัดทาและดาเนินการตาม
4. ติดตามตรวจสอบ และ
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
สถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา (8.4)
การศึกษาของสถานศึกษา
5. นาผลการประเมินคุณภาพทั้ง
3. โรงเรียนจัดระบบบริหารและสารสนเทศ ภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนา
4.โรงเรียนมีการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา(8.5)
และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน 6. จัดทารายงานประจาปีทเี่ ป็น
การศึกษาของสถานศึกษา
รายงานการประเมินคุณภาพภายใน(8.6)
5. โรงเรียนนาผลการประเมิน
คุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้
2.3 ภาระงานร่วม
วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
1. ผลการดาเนินงานบรรลุตาม
6. โรงเรียนมีการจัดทารายงาน
เป้าหมาย(11.2)
ประจาปีทเี่ ป็นรายงานการประเมิน
2.4 โครงการ
คุณภาพภายใน
(ต่อด้วยโครงการตามแผนพัฒนาฯ ถ้ามี)
เป้าหมายเชิงปริมาณ
1.ครูระดับปฐมวัยจานวน 6 คน
2.คณะกรรมการการประกันคุณภาพ
การศึกษาในระดับปฐมวัย จานวน 11 คน
3.รายงานประจาปีประเมินคุณภาพภายใน

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1.โรงเรียนกาหนดมาตรฐานการศึกษา
ปฐมวัยของสถานศึกษา คิดเป็นร้อยละ 96
2. โรงเรียนจัดทาและดาเนินการตาม

3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล
3.1 ติดตาม ตรวจสอบการดาเนินงาน
3.2 ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนา
3.3 จัดทาเครื่องมือการประเมินผลการ
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วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถาน
ศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา คิดเป็นร้อยละ 96
3. โรงเรียนจัดระบบบริหารและสารสนเทศ
คิดเป็นร้อยละ 96
4. ร้อยละ 96 มีการติดตามตรวจสอบ
และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา
5. โรงเรียนนาผลการประเมิน
คุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้
วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา คิดเป็น
ร้อยละ 96
6. โรงเรียนมีการจัดทารายงาน
ประจาปีทเี่ ป็นรายงานการประเมิน
คุณภาพภายใน คิดเป็นร้อยละ 96

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ดาเนินงานตามแผน
3.4 ประเมินผลการดาเนินงานตามแผน

4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา
4.1 สรุปผลการดาเนินงานการจัดบรรยากาศ
และแหล่งเรียนรู้
4.2 จัดทารายงานผลการดาเนินงานของ
หน่วยงาน
4.3 นาผลการประเมิน วางแผน เพื่อปรับ
ปรุง และพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป

ภาคเรียนละ1ครั้ง

มี.ค.60

เครื่องมือการติดตาม/ประเมินผล
1.แบบประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
2.แบบบันทึกรายงานประจาปีทเี่ ป็น
รายงานคุณภาพภายใน
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แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่ายหน่วยงาน
6.8.13.1 แผนงานหน่วยงาน งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพในสถานศึกษา
ฝ่ายแผนกปฐมวัย(กลุ่มงานมาตรฐาน)
แผนงาน
จานวนเงิน
ลาดับ
ประเภท
รายการ
ตาม
ที่
บาท ส.ต. งบประมาณ
มาตรฐาน
1. งานจัดทาแบบประเมินเพื่อพัฒนาระบบ
5
2,500
พัฒนา
ประกันคุณภาพในสถานศึกษา

รวมประมาณการค่าใช้จา่ ย
( สองพันห้าร้อยบาทถ้วน )
สรุปประเภทงบประมาณ
 ดาเนินการ - บาท

 งบลงทุน

2,500

-

ลงชื่อ..........................................................
(นางสาวชนิดา ณ นคร)
ผู้เสนองาน

บาท

 งบพัฒนา

-

2,500 บาท

ลงชื่อ..........................................................
(นางสาวชนิดา ณ นคร)
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายแผนกปฐมวัย

ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ..................... ....................................
(เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ์ )
ผู้อานวยการ
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แบบแสดงประมาณค่าใช้จ่าย งาน/กิจกรรม
7.8.13.1 งาน/กิจกรรม การประกันคุณภาพในสถานศึกษา
แผนงานตามมาตรฐานที่ 1  2 3  4  5 
แผนงานหน่วยงาน งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพในสถานศึกษา
ฝ่ายแผนกปฐมวัย(กลุ่มงานมาตรฐาน)
ประมาณการงบประมาณ
งบประมาณ
รายการ
ปี 2559
2560
2561
2562
รายรับ
1.จากโรงเรียน
2,500
2,800
3,100
3,400
รวม
2,500
2,800
3,100
3,400
รายจ่าย
1. ค่าวัสดุ
- ค่ากระดาษถ่ายเอกสาร
500
550
600
650
- ค่าแฟ้มเก็บงาน
1,000
1,100
1,200
1,300
- ค่าหมึกพิมพ์
800
900
1,000
1,100
2. ค่าใช้สอย
- อุปกรณ์เพิม่ เติม
200
250
300
350
3. ค่าตอบแทน
4. ค่าพาหนะ
5. ค่าครุภัณฑ์
รวม
2,500
2,800
3,100
3,400

ลงชื่อ..........................................................
(นางสาวชนิดา ณ นคร)
ผู้เสนองาน

ลงชื่อ..........................................................
(นางสาวชนิดา ณ นคร)
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายแผนกปฐมวัย

ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ.........................................................
(เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ์ )
ผู้อานวยการ
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วิสัยทัศน์ฝ่ายแผนกปฐมวัย
โรงเรียนซางตาครู้สศึกษาพัฒนาศักยภาพผูเ้ รียนสู่มาตรฐานสากลด้วยระบบบริหารคุณภาพตาม
หลักธรรมมาภิบาล ครูและผู้เรียนโดดเด่นคุณธรรม จริยธรรม ฉลาดล้าสุขภาวะ มีทักษะชีวิตบนพื้น
ฐานเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

พันธกิจ
1.พัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนให้มมี าตรฐานเป็นที่ยอมรับ
2.พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาด้วยหลักธรรมาภิบาล
3.ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กเป็นผู้มคี ุณธรรม จริยธรรมตามแนวคุณค่าของพระวรสาร
4.ส่งเสริมและพัฒนาเด็กให้มีความฉลาดทางสุขภาวะ
5.ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กมีพัฒนาการครบทั้ง 4 ด้านและสามารถอยู่ในสังคมได้อย่าง
มีความสุข
6.พัฒนาครูให้มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพครู

วัตถุประสงค์
1.เพื่อพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ
2.เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาด้วยหลักธรรมาภิบาล
3.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมตามแนวคุณค่าของพระวรสาร
4.เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเด็กให้มีความฉลาดทางสุขภาวะ
5.เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กมีพัฒนาการครบทั้ง 4 ด้านและสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข
6.เพื่อพัฒนาครูให้มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพครู

เป้าหมายหลัก
1.หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษามีมาตรฐานเป็นทีย่ อมรับ
2.บุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการที่เน้นมาตรฐานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
3.เด็กเป็นผู้มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรมตามแนวคุณค่าของพระวรสาร
4.เด็กมีความฉลาดทางสุขภาวะ
5.เด็กมีพัฒนาการครบทั้ง 4 ด้านและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
6.ครูมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพครู
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