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แผนงาน /
- แผนงานพัฒนาหลักสูตร
- โครงการสะเต็มศึกษา
- แผนงานจัดการเรียนการสอน
- โครงการเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้
- โครงการปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนสู่ศตวรรษที่ 21
- โครงการพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ
- โครงการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
- แผนการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
- แผนการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
- โครงการค่ายคณิตศาสตร์
- แผนการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
- โครงการค่ายวิทยาศาสตร์
- โครงการพัฒนาทักษะด้าน IT และสื่อเทคโนโลยี
- แผนการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม
- แผนการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
- โครงการเสริมสร้างทักษะกีฬาเพื่อพัฒนานักกีฬาสู่อาชีพ
- แผนการจัดการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศีลปะ
- โครงการสร้างเสริมศักยภาพนักเรียนด้านสุนทรียภาพ
- แผนการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
- โครงการหนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งนวัตกรรม
- แผนการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
- โครงการเพิ่มพูนความรู้ภาษาต่างประเทศ
- โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ
- แผนงานนิเทศการเรียนการสอน
- แผนงานทะเบียนและวัดผล
- แผนงานวิจัยชั้นเรียน
- แผนงานห้องสมุด
- โครงการพัฒนาห้องสมุดเพื่อการเรียนการสอน
- แผนงานสื่อนวัตกรรมและทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
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4.3 ฝ่ายกิจการนักเรียน
- ตารางสรุปรายรับ – รายจ่าย ตามแผนงาน หน่วยงาน ปีการศึกษา 2562
- ตารางสรุปรายรับ – รายจ่าย ตามแผนงาน (งาน / โครงการ / กิจกรรม) /
แผนงาน /
- แผนงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
- โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม นักเรียน
- โครงการวิถีงามตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- แผนงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
- โครงการสร้างเสริมทักษะชีวิตผู้เรียน
- โครงการเจริญเติบโตเพื่อการเรียนรู้
- โครงการ SC วัยใสใส่ใจสุขภาพ พัฒนาความฉลาดทางสุขภาวะ
- แผนงานกิจกรรมสวัสดิภาพผู้เรียน
- แผนงานส่งเสริมเอกลักษณ์นักเรียน
- แผนงานกิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน
- โครงการส่งเสริมการสร้างภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษา
4.4 ฝ่ายธุรการ-การเงิน
- ตารางสรุปรายรับ – รายจ่าย ตามแผนงาน หน่วยงาน ปีการศึกษา 2562
- ตารางสรุปรายรับ – รายจ่าย ตามแผนงาน (งาน / โครงการ / กิจกรรม) /
แผนงาน / โ
- แผนงานธุรการ-การเงิน
- แผนงานพัสดุ
- แผนงานธุรการและสารบรรณ
- แผนงานทะเบียนสถิติ
4.5 ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
- ตารางสรุปรายรับ – รายจ่าย ตามแผนงาน หน่วยงาน ปีการศึกษา 2562
- ตารางสรุปรายรับ – รายจ่าย ตามแผนงาน (งาน / โครงการ / กิจกรรม)
- แผนงานสรรหา
- แผนงานพัฒนาบุคลากร
- โครงการส่งเสริมจรรยาบรรณและวิชาชีพครู
- โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร
- โครงการปันรอยยิ้ม สร้างสุขให้สังคม
- แผนงานสวัสดิการ
- โครงการวันครู
- โครงการวันคริสตมาส
- โครงการโลกทัศน์สู่การเรียนรู้
- โครงการสุขภาพดีมีสุข
- แผนงานประเมินบุคลากร
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4.6 ฝ่ายมาตรฐานคุณภาพ
- ตารางสรุปรายรับ – รายจ่าย ตามแผนงาน หน่วยงาน ปีการศึกษา 2562
- ตารางสรุปรายรับ – รายจ่าย ตามแผนงาน (งาน / โครงการ / กิจกรรม)
- แผนงานนโยบายและแผน
- โครงการร่วมปลูกจิคสานึกธรรมาภิบาล
- โครงการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพตามเกณฑ์ TQA
- แผนงานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
- แผนงานสารสนเทศ
- แผนงานวิจัยและพัฒนา
- แผนงานประชาสัมพันธ์
4.7 ฝ่ายบริหารทั่วไป
- ตารางสรุปรายรับ – รายจ่าย ตามแผนงาน หน่วยงาน ปีการศึกษา 2562
- ตารางสรุปรายรับ – รายจ่าย ตามแผนงาน (งาน / โครงการ / กิจกรรม) /
- แผนงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
- โครงการโรงเรียนสะอาด พลาสติกลด งดทิ้งขยะ
- โครงการเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศมีอายุการใช้งานเกิน 10 ปี ที่ทางานไม่
สมบูรณ์
- แผนงานโภชนาการ
- แผนงานอนามัย
- แผนงานเทคโนโลยีและโสตทัศนูปกรณ์
- แผนงานครุภัณฑ์
4.8 ฝ่ายปฐมวัย
- ตารางสรุปรายรับ – รายจ่าย ตามแผนงาน หน่วยงาน ปีการศึกษา 2562
- ตารางสรุปรายรับ – รายจ่าย ตามแผนงาน (งาน / โครงการ / กิจกรรม) /
แผนงาน
- แผนงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
- โครงการเด็กดีมีคุณธรรม
- แผนงานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
- โครงการพัฒนาหลักสูตรปฐมวัย
- แผนงานพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
- แผนงานส่งเสริมให้มีการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้
- แผนงานนิเทศการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา
- โครงการการนิเทศแลกเปลี่ยนเรียนรู้
- แผนงานการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย
- แผนงานพัฒนากิจกรรมเด็ก
- โครงการสรรค์สร้างเด็กดี
- แผนงานสวัสดิภาพเด็ก
แผนปฏิบัตกิ ารปีการศึกษา 2563 โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา

6
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- แผนงานพัฒนาความสัมพันธ์กับชุมชนและผู้ปกครอง
- แผนงานบริหารทั่วไป
- แผนงานพัฒนาบุคลากร
- โครงการพัฒนาครูปฐมวัย
- แผนงานจัดบรรยากาศส่งเสริมการเรียนการสอน
- โครงการสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี
- แผนงานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
5. กราฟแท่งแสดงงบประมาณรายจ่าย
5.1 กราฟแท่งเปรียบเทียบ งบบุคลากร งบดาเนินการ และรายจ่ายฝ่าย
5.2 กราฟแท่งเปรียบเทียบ งบประมาณฝ่ายต่าง ๆ (งบดาเนินการ งบพัฒนา งบ
ลงทุน)
6. ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องของเป้าหมายในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
กับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา / ตัวบ่งชี้
6.1 ระดับการศึกษาปฐมวัย
6.2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
7. สรุปงบประมาณตามแผนงบประมาณฝ่ายการศึกษาฯ
สรุปงบประมาณตามแผนงาน
8. ตารางสรุปหน่วยงานรับผิดชอบ ตัวบ่งชี้ มาตรฐานการศึกษาฝ่ายการศึกษาฯ(EDBA)
8.1 ระดับการศึกษาปฐมวัย
8.2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
9. ตารางสรุปหน่วยงานรับผิดชอบมาตรฐานสากล (ถ้ามี)
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1. ข้อมูลโรงเรียน
1.1 ประวัติของโรงเรียนโดยสังเขป
พระศาสนจักรเมืองไทยได้ตระหนักถึงความสาคัญของเยาวชน ซึ่งเป็นกาลังของประเทศเพราะหาก
เยาวชนมีความรู้มากเท่าไรประเทศชาติก็จะเจริญมากขึ้นเท่านั้น คุณพ่อ อังแซล์มเสงี่ยม ร่วมสมุห์ จึงได้
ริเริ่มก่อตั้งโรงเรียนซางตาครู้สศึกษา เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2497เป็น อาคารไม้ 2 ชั้น 1 หลัง มี 6
ห้องเรียน สร้างบนเนื้อที่2ไร่ 328ตารางวา การก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2498 ใช้เวลา
สร้าง 4 เดือน เปิดทาการสอนวันที่ 17 พฤษภาคม 2498 โดยมีนางลมัย รัตนไพบูลย์ เป็นผู้จัดการและ
ครูใหญ่ จานวนผู้เรียนเริ่มแรก 258 คน
พ.ศ. 2501 คุณพ่ออังแซล์ม เสงี่ยม ร่วมสมุห์ ได้แต่งตั้ง นางสาวสุนิตย์ โรจน์รัตน์ เป็นผู้จัดการ
และนางสาวอัมพร กาญจนราช ดารงตาแหน่ง ครูใหญ่ แทน นางลมัย
รัตนไพบูลย์ และได้ขยายชั้นเรียนถึงมัธยมศึกษาตอนต้น
พ.ศ. 2503
ขยายห้องเรียนเพิ่ม 4ห้อง และขอรับผู้เรียนเพิ่มเป็น 620คน
พ.ศ. 2504
ขยายห้องเรียนเป็น 18ห้องเรียน มีครู 22คน นักเรียน 694คน
พ.ศ. 2505
ขยายห้องเรียนเป็น 20ห้องเรียน มีผู้เรียนเพิ่มเป็น 860คน
พ.ศ. 2506
ขยายห้องเรียนเป็น 22ห้องเรียน
พ.ศ. 2507
ขยายห้องเรียนเป็น 27ห้องเรียน ก่อสร้างอาคารคอนกรีต 3ชั้น 1หลัง
พ.ศ. 2511
คุณพ่อ อังแซล์ม เสงี่ยมร่วมสมุห์ ถึงแก่มรณภาพ คุณพ่อยวง บุญเลิศ
เกตุพัตร ดารงตาแหน่ง ผู้จัดการ และอนุมัติให้สร้างอาคารคอนกรีต 4 ชั้น 1 หลัง
พ.ศ. 2512
ขยายห้องเรียนเป็น 32 ห้องเรียน
พ.ศ. 2513
คุณพ่อซีลวีโน สนัดวิจิตรวงศ์ ดารงตาแหน่งผู้จัดการ
พ.ศ. 2515
คุณพ่อยอแซฟสังวาลย์ศุระศรางค์ มารับตาแหน่งเจ้าอาวาสวัดซางตาครู้ส
พ.ศ. 2516
คุณพ่อปอล ถาวร กิจสกุล รับมอบตาแหน่งจากคุณพ่อยอแซฟสังวาลย์ศุระศรางค์
พ.ศ. 2518
แต่งตั้งนางสาวบุญเรือน เอี่ยมวนานนทชัย ดารงตาแหน่ง ครูใหญ่แทนนางสาวอัมพร
กาญจนราช
พ.ศ. 2519
แต่งตั้งนางจงจิตต์ ชีพเป็นสุข ดารงตาแหน่ง ครูใหญ่แทนนางสาวบุญเรือน
เอี่ยมวนานนทชัย
พ.ศ. 2520
นางจงจิตต์
ชีพเป็นสุข ขอลาออกจากตาแหน่งเพื่อไปประกอบอาชีพอื่น
เซอร์แทแรส บุญรักษ์ หมั้นทรัพย์ ดารงตาแหน่ง ครูใหญ่
เซอร์โซฟีย์ รุจี ธุถาวร
ดารงตาแหน่ง ผู้จัดการ
พ.ศ. 2522
แต่งตั้งเซอร์มักแลน อุดร บุญทองมาก ดารงตาแหน่ง ครูใหญ่
แทนเซอร์แทแรส บุญรักษ์ หมั้นทรัพย์
คุณพ่อยอแซฟ เสวียง ศุระศรางค์ ดารงตาแหน่งแทน คุณพ่อปอล ถาวร กิจสกุล
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พ.ศ. 2524
พ.ศ. 2526
พ.ศ. 2530
พ.ศ. 2533
พ.ศ. 2534
พ.ศ. 2535
พ.ศ. 2537
พ.ศ. 2538
พ.ศ. 2539
พ.ศ. 2540
พ.ศ. 2541

พ.ศ. 2542
พ.ศ. 2543
พ.ศ. 2545
พ.ศ. 2546
พ.ศ. 2547

เซอร์โซฟีย์ รุจี ธุถาวร ดารงตาแหน่ง ครูใหญ่ แทน เซอร์มักแลน อุดร
บุญทองมากซึ่งต้องไปปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์ในต่างจังหวัด
เปลี่ยนแปลงผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาตจากคุณพ่อยอแซฟ เสวียง ศุระศรางค์ เป็น
คุณพ่อมีคาแอล อดุลย์ คูรัตน์ แต่งตั้ง เซอร์ซูซาน มารินทร์ พุฒตาลศรี
ดารงตาแหน่ง ผู้จัดการ - ครูใหญ่ แทน เซอร์โซฟีย์ รุจี ธุถาวร
แต่งตั้งเซอร์แคล์ร สมนึก สมเนตร ดารงตาแหน่ง ผู้จัดการ-ครูใหญ่ แทนเซอร์ซูซาน
มารินทร์ พุฒตาลศรี
เปลี่ยนผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาตจากคุณพ่อมีคาแอล อดุลย์ คูรัตน์ เป็น
คุณพ่อเปโตรศวง ศุระศรางค์
แต่งตั้ง เซอร์โยเซฟิน ประนอม เสนารักษ์ ดารงตาแหน่ง ผู้จัดการ - ครูใหญ่ แทน
เซอร์แคลร์ สมนึก สมเนตร
ขยายห้องเรียนเป็น 31ห้องเรียน ผู้เรียนจานวน 1,385คน ครู 60 คน
แต่งตั้งเซอร์เทเรซา ทองล้วน แดงเดช ดารงตาแหน่ง ผู้จัดการ - ครูใหญ่ แทน
เซอร์ โยเซฟิน ประนอม เสนารักษ์ เปลี่ยนผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาตจาก
คุณพ่อเปโตรศวงศุระศรางค์ เป็น คุณพ่อยอแซฟ สมศักดิ์ ธิราศักดิ์
พัฒนาการเรียนการสอน จัดให้มีการเรียนคอมพิวเตอร์ และการตรวจวิเคราะห์ข้อสอบ
ผ่านระบบคอมพิวเตอร์
เริ่มสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ เป็นคอนกรีต 5ชั้น และจัดตั้งวงดุริยางค์ของสถานศึกษา
ผู้เรียนได้ทาชื่อเสียงโดยได้รับรางวัลชนะเลิศการตอบปัญหา ( I.Q. Questions )
ชิงแชมป์ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น
จานวนผู้เรียนเพิ่มเป็น 1,405คน ครูจานวน 63 คน
จานวนผู้เรียนเพิ่มเป็น 1,804คน ครู 75คน เริ่มใช้อาคารเรียนหลังใหม่ ได้พัฒนาการ
เรียนการสอน มีการติดตั้งระบบวีดีทัศน์ทุกห้องเรียน จัดจ้างครูต่างชาติที่เป็นเจ้าของ
ภาษาโดยตรง จากสถาบันสอนภาษามาสอนวิชาภาษาต่างประเทศ และขยายห้อง
คอมพิวเตอร์เป็น 2ห้อง ได้ทุบอาคารเรียนตึกเซนต์โยเซฟ ซึ่งอยู่ในสภาพทรุดโทรม
และสร้างโรงอาหารเพื่อบริการด้านอุปโภคและบริโภคต่อผู้เรียนและบุคลากรทุกคนใน
สถานศึกษา
เปลี่ยนผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาตจาก คุณพ่อยอแซฟ สมศักดิ์ ธิราศักดิ์ เป็น
คุณพ่อยอแซฟ วิจิตร ลิขิตธรรม แต่งตั้งเซอร์ริต้าวิชลัดดา ยิ่งสมสุข ดารงตาแหน่ง
ผู้จัดการ - ครูใหญ่ แทน เซอร์เทเรซา ทองล้วน แดงเดช
สถานศึกษาผ่านการรับรองมาตรฐานทางการศึกษาทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยม
ศึกษาจากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน จานวนผู้เรียนเพิ่มเป็น 2,181คน
สถานศึกษาผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกจาก สมศ. รอบแรก
ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันดนตรีโลก ณ เมืองชิบะ ประเทศญี่ปุ่น
แต่งตั้งเซอร์มาร์กาเร็ต จิตรี รัตนาวงศ์ไชยา ดารงตาแหน่ง ผู้จัดการ - ครูใหญ่
แทนเซอร์ริต้าวิชลัดดา ยิ่งสมสุข
เปลี่ ย นผู้ ล งนามแทนผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตจาก คุ ณ พ่ อ ยอแซฟ วิ จิ ต ร ลิ ขิ ต ธรรม เป็ น
คุณพ่อฟรังซีสเซเวียร์ สุทศ ประมวลพร้อม
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พ.ศ. 2548
พ.ศ. 2549
พ.ศ.2550
พ.ศ.2551

พ.ศ.2552
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2554

พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2556

พ.ศ 2557

แต่งตั้งเซอร์ชังตาล สุเพ็ญ ตรีว่าอุดม ดารงตาแหน่ง ผู้จัดการ - ผู้อานวยการ แทน
เซอร์มาร์กาเร็ต จิตรี รัตนาวงศ์ไชยา
สถานศึกษาได้พัฒนาห้องมัลติมีเดียเพื่อให้คุณครูและผู้เรียนได้สืบค้นข้อมูล
สถานศึกษาเริ่มเปิดทาการสอนระดับปฐมวัย สถานศึกษาสถานศึกษาผ่านการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายนอกจาก สมศ. รอบสอง
สถานศึกษาได้พัฒนาห้องวิทยาศาสตร์เพื่อเอื้อต่อการเรียนการสอน
แต่งตั้งเซอร์เวโรนิ กา สุภาพร ประราศรี ดารงตาแหน่ง ผู้จัดการ- ผู้อานวยการ แทน
เซอร์ชังตาล สุเพ็ญ ตรีว่าอุดม
* สถานศึ ก ษาได้ พั ฒ นาพื้ น ที่ โ ดยจั ด สร้ า งลานหฤทั ย เพื่ อ สะดวกในการจั ด กิ จ กรรมของ
ผู้เรียนอนุบาล
*จั ด สร้ า งศู น ย์ บู ร ณาการนวั ต กรรมการเรี ย นรู้ เ พื่ อ ให้ คุ ณ ครู ผู้ เ รี ย นได้ แ สดงผลงานทาง
วิชาการและใช้เพื่อการประชุมของคุณครูและผู้เรียน
เปลี่ยนผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาตจากคุณพ่อฟรังซีสเซเวียร์ สุทศ ประมวลพร้อม
เป็นคุณพ่อยอห์นบอสโก วิทยา คู่วิรัตน์
สถานศึกษาได้รับการรับรองตราสารจัดตั้งเพื่อก้าวสู่การเป็นนิติบุคคล
สถานศึกษาได้ปรับลดจานวนห้องเรียนเพื่อรองรับการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการและ
อาคารประกอบการ
แต่งตั้งเซอร์วีร์จีนี เทพิน เดชานนท์ ดารงตาแหน่ง ผู้จัดการ - ผู้อานวยการ แทน
เซอร์เวโรนิกา สุภาพร ประราศรี
สถานศึกษาผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกจาก สมศ. รอบสามและได้รับ
การรับรอง ระดับดี ดีมาก
สถานศึกษาได้พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน โดยจัดให้มีการเรียนการสอน IEP
( Intensive English Program ) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6
สถานศึกษาได้ปรับพื้นที่โดยก่อสร้างอาคารประกอบการ อันประกอบด้วยห้องฝ่ายกิจการ
นักเรียน ห้องสหการ ห้อง TKM ( Teacher Knowledge Management ) ห้องบูรณาการ
นวัตกรรมการเรียนรู้ ห้องสมาคมผู้ปกครองและครู ห้องโภชนาการ ห้องนาฏศิลป์
ห้องเก็บเอกสาร
สถานศึกษาได้พัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่เพื่อเอื้อประโยชน์สูงสุดโดยปรับเปลี่ยนพื้น
อาคารอังแซล์มชั้น 1 พื้นทางเดิน เปลี่ยนสุขภัณฑ์ห้องน้า ปรับปรุงห้องรับรอง เปลี่ยน
พัดลม และย้ายเสาธง สถานศึกษาได้พัฒนาห้องสมุด ห้องมัลติมีเดีย และห้อง
คอมพิวเตอร์ ของสถานศึกษา โดยจัดบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยเพื่อบริการแก่ผู้เรียน
สถานศึกษาได้พัฒนาอาคารสถานที่ โดยปรับเปลี่ยนพื้นกระเบื้อง และพื้นทางเดิน บริเวณ
ชั้น 1 อาคารอังแซล์ม
เปลี่ยนผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาตจากคุณพ่อยอห์นบอสโก วิทยา คู่วิรัตน์
เป็นคุณพ่อยอห์นวรวุฒิ กิจสกุล แต่งตั้งเซอร์เรมอนด์ ประนอมไพร พิเศษศักดิ์
ดารงตาแหน่ง ผู้จัดการ - ผู้อานวยการ แทน เซอร์วีร์จีนี เทพิน เดชานนท์
โรงเรียนได้มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อการก้าวสู่มาตรฐานสากลและการก้าวสู่ประชาคม
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พ.ศ.2558
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

อาเซียน โรงเรียนได้เปลี่ยนเครื่องปรับอากาศ ชั้น 5 และ ชั้น 2 ของตึกอังแซล์ม
เริ่มสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ เป็นคอนกรีต 3 ชั้น เป็นห้องประชุม โรงอาหารและ
ห้องเรียนสาหรับนักเรียนระดับปฐมวัย
เปลี่ยนผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาตจากคุณพ่อยอห์นวรวุฒิ กิจสกุลเป็นคุณพ่อ
ยอแซฟสมศักดิ์ ธิราศักดิ์
แต่งตั้งเซอร์มาร์กาเร็ต จิตรี รัตนาวงศ์ไชยา ดารงตาแหน่ง ผู้จัดการ - ผู้อานวยการ
แทน เซอร์เรมอนด์ ประนอมไพร พิเศษศักดิ์
สถานศึกษาได้พัฒนาปรับปรุงอาคารอังแซล์ม ห้องเรียน ซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์ในทุก
ห้องเรียนเพื่อเสริมสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้
เริ่มใช้อาคารเรียนหลังใหม่ “ อาคารพระเมตตา ” เพื่อการเรียนการสอนของ
นักเรียนระดับปฐมวัย และเปิดใช้ห้องประชุมในการจัดกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน
ปรับพื้นสนามโรงยิม เพื่อเอื้อประโยชน์สูงสุดในการเรียนการสอนวิชาพลศึกษา และเพื่อ
ความปลอดภัยในการวิงเล่นของนักเรียนในช่วงเวลาพัก และใช้บัตรในการซื้ออาหารในโรง
อาหาร
พัฒนาระบบประกันคุณภาพ โดยใช้เทคโนโลยีเพื่อสามารถวิเคราะหืผู้เรียนเป็นรายบุคคล

1.2 ข้อมูลโรงเรียนโดยสังเขป
1.2.1 โครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียน

แผนปฏิบัตกิ ารปีการศึกษา 2563 โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
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1.2.2 ปรัชญาของโรงเรียน
ศึกษาดี มีคุณธรรม นาไปสู่ความสาเร็จ
1.2.3 วิสัยทัศน์
โรงเรียนซางตาครู้สศึกษาพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากลด้วยระบบบริหารคุณภาพตาม
หลักธรรมมาภิบาลครูและผู้เรียนโดดเด่นคุณธรรมจริยธรรม ฉลาดล้าสุขภาวะ มีทักษะชีวิตบนพื้น
ฐานเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
1.2.4 พันธกิจ
ระดับปฐมวัย
1.พัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ
2.พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาด้วยหลักธรรมาภิบาล
3.ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมตามแนวคุณค่าของพระวรสาร
4.ส่งเสริมและพัฒนาเด็กให้มีความฉลาดทางสุขภาวะ
5.ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กมีพัฒนาการครบทั้ง 4 ด้านและสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
6.พัฒนาครูให้มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพครู
ระดับขั้นพื้นฐาน
1. มีการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
2. มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
3. พัฒนาครูให้มีจรรยาบรรณและมีคุณสมบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครู
4. พัฒนาศักยภาพครูและผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล
5. ส่งเสริมครูและผู้เรียนให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม
6. ส่งเสริมครูและผู้เรียนให้มีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม
7. ส่งเสริมครูและผู้เรียนให้มีทักษะชีวิตและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
8. ส่งเสริมครูและผู้เรียนให้เห็นคุณค่าความเป็นไทยและดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
9. ผู้ปกครอง ชุมชนและหน่วยงานภายนอกมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
1.2.5 วัตถุประสงค์ (ในตราสาร)
โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา กาหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้
1.จัดการศึกษาอบรมเพื่อพัฒนาเยาวชนและบุคคลทั่วไป ที่มุ่งเน้นความสาคัญของผู้เรียนตามศักยภาพ
และธรรมชาติของบุคคล เป็นทั้งโรงเรียน โรงสอนและสนามฝึกหัดการปฏิบัติคุณธรรม จริยธรรม กิจ เมตตา
ประเพณีวัฒนธรรม ศาสนธรรมและภูมิปัญ ญาไทยระดับบุคคลและหมู่คณะ เพื่อให้เป็ นบุคคลที่ดี เป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์ตามหลักพระคริสตธรรมและศาสนสัมพันธ์ และมีความรับผิดชอบในฐานะสมาชิก สังคม ตาม
อุดมคติที่ว่า “ รักและรับใช้ ” มีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง ต่อผู้อื่นและต่อพระเจ้า
2.จัดการศึกษา ระดับปฐมวัย และการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในรูปแบบการศึกษาในระบบ สาหรับเด็กและ
เยาวชน ใช้หลักสูตรหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2546และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.
2551 เป็นแกนหลักของหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนเน้นบูรณาการคุณธรรมจริยธรรมตามปรัชญาและ
หลักการศึกษาคาทอลิก
3.จัดกิจกรรมและกระบวนการศึกษาแบบมีส่ วนร่วมและสร้างความเข้มแข็ง ของชุมชนและสัง คม
ท้องถิ่น เป็นการเสริมสร้างศักยภาพการจัดการศึกษาให้เข้มแข็ง มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูง เป็นหนึ่ง
แผนปฏิบัตกิ ารปีการศึกษา 2563 โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
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เดียวสอดคล้องกับความเป็นจริงของชุมชนและสังคมช่วยเหลือผู้ยากจนและด้อยโอกาส ทางการศึกษาและเป็น
การร่วมรับภาระด้านการศึกษาของรัฐ
4.ดาเนินการให้บริการในด้านที่เกี่ยวเนื่องกับการเรียนการสอน และกิจกรรมพัฒนาตน ด้านทักษะ
ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์เรียนรู้ ค่านิยมทางสังคม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสืบสานภูมิปัญญาของ
สังคมให้แก่นักเรียนและผู้เกี่ยวข้อง
5.จัดบริการด้านวิชาการแก่ผู้ปกครอง ชุมชนด้วยโครงการ/กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้าง
ชุมชนแห่งการเรียนรู้และความแข็งแรงของกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคม
6.กากับดูแลเกี่ยวกับการจัดบริการอาหาร โภชนาการและสุขภาพอนามัย บริการรถรับส่งนักเรียนไป
กลับ ฯลฯ สาหรับนักเรียน ครู บุคลากรและผู้ปกครอง
7.ดาเนินการเพื่อให้โรงเรียนเป็นสถานที่ที่มีความสงบและปลอดภัย ปลอดอบายมุขและสิ่งเสพติด มี
ระบบและวิ นั ย ที่ ดี แ ละมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ พร้ อ มทั้ ง มี ส ภาพแวดล้ อ มธรรมชาติ ที่ ส ะอาด ร่ ม รื่ น และร่ ม เย็น
ปราศจากมลภาวะที่เป็นพิษ และบรรยากาศที่อบอุ่นด้วยไมตรีจิตและมิตรภาพ มีสัญ ลักษณ์ทางศาสนาเป็นสิ่ง
เตือนใจให้ทุกคนมุ่งสร้างคุณงามความดี
1.2.6 นโยบาย
เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวสถานศึกษาจึงกาหนดนโยบายเพื่อเป็นแนวทางในการจัดการศึกษา
ดังนี้
1.เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล
2.เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาด้วยหลักธรรมาภิบาล
3.เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
4.เพื่อพัฒนาครูให้มีคุณสมบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครูมีจรรยาบรรณและจิตวิญญาณของความเป็นครู
5.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม
6.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนเป็นผู้มีสุขภาวะที่ดี
7.เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีทักษะชีวิตและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
8.เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรเห็นคุณค่าความเป็นไทยและดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
9.เพื่อส่งเสริมให้ผู้ปกครอง ชุมชนและทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา
1.2.7 เป้าหมาย
ระดับปฐมวัย
1.หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษามีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ
2.บุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการที่เน้นมาตรฐานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
3.เด็กเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมตามแนวคุณค่าของพระวรสาร
4.เด็กมีความฉลาดทางสุขภาวะ
5.เด็กมีพัฒนาการครบทั้ง 4 ด้านและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
6.ครูมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพครู
ระดับขั้นพื้นฐาน
1.บุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล
2.ครูและผู้เรียนมีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล
3.ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์กล้าเผชิญกับความเสี่ยง สามารถใช้ความคิดระดับสูง เห็นผลและวางแผน
จัดการสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ได้
แผนปฏิบัตกิ ารปีการศึกษา 2563 โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
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4. ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ ออกแบบ สร้างสรรค์งาน สื่อสาร นาเสนอ เผยแพร่ และ
แลกเปลี่ยนผลงานได้
5. ครูมีจรรยาบรรณและคุณสมบัติตามมาตรฐานวิชาชีพ
6. ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ตามแนวทางคุณค่าของพระวรสาร
7 .ครูและผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม มีทักษะชีวิตเหมาะสมกับความเป็นพลโลก ใน
ศตวรรษที่ 21
8. ครูและผู้เรียนดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
9. อาคารสถานที่ สภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ เอื้อต่อการเรียนการสอน สาธารณูปโภค ครบครัน
วัสดุ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีที่สมบูรณ์ทันสมัย
10. สถานศึกษามีภาคีเครือข่ายการจัดการเรียนรู้และร่วมพัฒนากับสถานศึกษา องค์กรภาครัฐ
ภาคเอกชน ระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ และระหว่างประเทศ
1.2.8 อัตลักษณ์ของนักเรียน รักและรับใช้
รักและรับใช้ คือ มีความรัก ช่วยเหลือผู้อื่น และมีจิตอาสา
รัก คือ มีความรัก ช่วยเหลือผู้อื่น โดยการรู้จักการให้กาลังใจ ให้อภัย รู้จักชมเชยผู้อื่น ให้เกียรติและ
เคารพผู้อื่น
รับใช้ คือ มีจิตอาสา คือ สละเวลา แรงกาย และสติปัญญา เพื่อสาธารณประโยชน์ บาเพ็ญประโยชน์
ในโรงเรียนและชุมชน หรือต่อสังคมจากอัตลักษณ์ที่ก่อเกิดนี้ นักเรียนจะเป็นบุคคลพร้อมด้วยความดีงาม มี
ความสามารถและเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม มีกิริยามารยาทสมศักดิ์ศรีของการเป็นนักเรียนซางตาครู้สศึกษา
โดยมีคุณลักษณะ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
1.2.9 เอกลักษณ์ของนักเรียน
ซื่อสัตย์ สะอาด มารยาทงาม
ซื่อสัตย์ - มีความซื่อตรง จริงใจทั้งต่อหน้าและลับหลัง
สะอาด - สะอาดทั้งกายและใจ
มารยาทงาม – รู้จักกาลเทศะ วางตนได้เหมาะสม
1.2.10 สถานที่ตั้งโรงเรียน
ที่ตั้งเลขที่ 144/1 ถนนเทศบาลสาย 1 แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10600 โทรศัพท์ 02-4666912
โทรสาร 02-4657009 website www.sc.ac.th E-mail sc.ac.santacruz@gmail.com
1.2.11 แผนผังโรงเรียน
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1.3 ตารางแสดงจานวนนักเรียน (ประมาณการปี 2563)
ระดับชั้นที่เปิดสอน

จานวนห้อง

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

1
2
3
2
8
4
4
4
4
4
4
24
2
2
2
38
38

ชาย
11
40
50
38
139
95
95
96
96
106
96
582
40
46
27
113
834

จานวนผู้เรียน (คน)
หญิง
เด็กพิเศษ
9
20
27
24
70
52
52
54
49
59
53
319
25
18
24
67
456
-

“ผู้ที่พระเจ้าจะทรงบันดาลความชอบธรรมนั้น ไม่ใช่ผู้ที่ได้ยนิ ได้ฟัง
ธรรมบัญญัติเท่านั้น แต่เป็นผู้ที่ปฏิบัติตามธรรมบัญญัติด้วย”(รม 2:13)

แผนปฏิบัตกิ ารปีการศึกษา 2563 โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา

รวม
20
60
77
62
209
147
147
150
145
165
149
901
65
64
51
180
1290
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1.4 ตารางแสดงจานวนบุคลากร (ประมาณการปี 2562)
จานวนบุคลากร (คน)
ต่ากว่า ป.ตรี
ป.ตรี

ประเภท/ตาแหน่ง
1. ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้ทาการแทนผู้รับใบอนุญาต
ผู้จัดการ/ผู้อานวยการ
ผู้ช่วยผู้อานวยการ

ป.โท

รวม

รวม

-

6
6

1
1
2
4

1
1
8
10

รวม

-

56
3
59

-

7
7

5
-

รวม

2
2
6
4
15
29

-

2
7
6
5
16
36

2. ครูผู้สอน
ครูที่บรรจุ
ครูที่ยังไม่บรรจุ
3. บุคลากร
เจ้าหน้าที่
พี่เลี้ยง
แม่บ้าน
พนักงานโรงเรียน
พนักงานวัด
พนักงานโรงอาหาร

1
1
7

จงรักกันฉันพี่น้อง จงคิดว่าผู้อื่นดีกว่าตน”(รม 12:7)

แผนปฏิบัตกิ ารปีการศึกษา 2563 โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
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2. สรุปงบประมาณรายรับ – รายจ่าย ปีการศึกษา 2561 – 2562 (ข้อมูลมาจากเล่มงบประมาณ)
งบประมาณรายรับ
ที่

รายการ

งบประมาณรายจ่าย

2561

2562

ที่

1 เงินอุดหนุนจากรัฐ
1.1 เงินอุดหนุนรายบุคคล

1
13,388,902.00

13,934,314.00

1.2 เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี

1,456,105.00

1.3 เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน

-

1,528,152.00
-

1,960,140.00

2,031,120.00

1.4 เงินอุดหนุนอาหารนม
รวมเงินอุดหนุนจากรัฐ
2 ค่าธรรมเนียมการศึกษา
3 ค่าธรรมเนียมอืน

รายการ

2561

2562

1.1 เงินเดือนและค่าจ้าง

7,675,580.00

18,972,144.0

1.2 ค่าสวัสดิการ

3,027,025.00

2,984,884.5

งบบุคลากร

รวมงบบุคลากร 20,702,605.00 21,957,028.5

6,805,147.00 17,493,586.00

2

รายจ่ายเกี่ยวกับเงินเรียนฟรี 15 ปี

1,456,105.00

1,528,152.0

6,966,103.00

7,119,627.00

3

1,960,140.00

2,031,120.0

33,720,350.00

35,382,550.00

4

370,600.00

307,700.0

5

รายจ่ายเกี่ยวกับอาหารกลางวัน-นม
รายจ่ายค่าวัสดุการศึกษาเพื่อการ
สอน
รายจ่ายจากค่าธรรมเนียมอื่นๆ

14,894,590.00

15,666,045.0

6

งบดาเนินการ
2,767,700.00

2,685,700.0

6.2 ค่าภาษี

219,310.00

218,810.0

6.3 ค่าตอบแทน

504,360.00

483,500.0

6.4 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับยานพาหนะ

264,300.00

246,550.0

1,081,695.00

1,440,925.0

689,835.00

648,525.0

5,527,200.00

5,724,010.0

1,775,900.00

1,719,755.0

7.2 เงินรายหัวส่งและเงินสมทบ

276,612.00

284,703.0

7.3 ค่าใช่จ่ายอื่นๆ

340,000.00

126,000.0

2,967,000.00

4,137,000.0

5,359,512.00

6,267,458.0

6.1 ค่าสาธารณูปโภค

6.5 ค่าใช้สอย
6.6 ค่าวัสดุ
รวมงบดาเนินการ
4 รายรับอื่นๆ

7

4.1 รับจากสหการ
4.2 ดอกเบี้ยรับ
4.3 เงินบริจาคจากเอกชนและ
องค์กรท้องถิ่น
4.4 รายได้อื่นๆ
รวมรายรับอื่นๆ

2,458,000.00

2,503,500.00

35,000.00

43,000.00

718,000.00

740,000.00

3,211,000.00

3,286,500.00

5 รายรับโครงการจากฝ่ายต่างๆ
5.2 ฝ่ายวิชาการ
5.3 ฝ่ายกิจการนักเรียน

7.1 รายจ่ายสหการ

7.4 ทุนการศึกษา/บริจาค
รวมรายจ่ายอื่นๆ
8

5.1 ฝ่ายจิตตาภิบาล

-

-

2,477,500.00

2,632,400.00

816,475.00

686,575.00

รายจ่ายอื่นๆ

รายจ่ายโครงการของฝ่ายต่างๆ
8.1 ฝ่ายจิตตาภิบาล

160,500.00

171,500.0

8.2 ฝ่ายวิชาการ

2,890,225.00

3,048,425.0

8.3 ฝ่ายกิจการนักเรียน

1,045,800.00

880,700.0

แผนปฏิบัตกิ ารปีการศึกษา 2563 โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
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งบประมาณรายรับ
ที่

รายการ

งบประมาณรายจ่าย

2561

2562

ที่

รายการ

2561

2562

5.4 ฝ่ายบริหารทั่วไป

-

-

8.4 ฝ่ายบริหารทั่วไป

5.5 ฝ่ายบุคคล

-

-

8.5 ฝ่ายทรัยพยากรมนุษย์

5.6 ฝ่ายบริการ

-

-

8.6 ฝ่ายปกครอง

45,450.00

5.7 ฝ่ายมาตรฐานคุณภาพ

-

-

8.7 ฝ่ายมาตรฐานคุณภาพ

136,500.00

4,000.0

74,000.00

139,900.00

8.8 ฝ่ายปฐมวัย

103,525.00

354,900.0

รวมรายจ่ายโครงการของฝ่ายต่างๆ

6,429,140.00

เงินคืนหนี้

7,242,565.00 16,582,114.0

5.8 ฝ่ายปฐมวัย
รวมรายรับโครงการจากฝ่าย
ต่างๆ
เงินกู้ยืม
รวมงบประมาณรายรับทั้งสิ้น

3,367,975.00 3 ,458,875.00
-

9,141,414.50

64,070,575.00 75,882,552.50

9

1,536,140.00
511,000.00

602,600.0
756,800.0
-

5,818,925.0

รวมงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 63,942,457.0 75,882,552.5

“จงเห็นอกเห็นใจช่วยเหลือพี่น้องในยามขัดสน
จงต้อนรับด้วยอัธยาศัยไมตรี”(รม 12:13

แผนปฏิบัตกิ ารปีการศึกษา 2563 โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
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2.1 งบประกอบประมาณการรายรับ ปีการศึกษา 2562 (เอาข้อมูลมาจากเล่มงบประมาณ)
ที่

รหัส

รายการ

1 เงินอุดหนุนจากรัฐ
1.1 เงินอุดหนุนรายบุคคล
เงินอุดหนุนรายบุคคลระดับก่อนประถมศึกษา
เงินอุดหนุนรายบุคคลระดับประถมศึกษา
เงินอุดหนุนรายบุคคลระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี
เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปีระดับก่อนประถมศึกษา
เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปีระดับประถมศึกษา
เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปีระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
1.3 เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน
1.4 เงินอุดหนุนนม
2 ค่าธรรมเนียมการศึกษา
ค่าธรรมเนียมเตรียมประถม
ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา
ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับประถมศึกษา
ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
3 ค่าธรรมเนียมอื่น (ตามประกาศ)
3.1 ค่าอาหาร
3.2 ค่าแอร์
3.3 ค่าคอมพิวเตอร์
3.4 ค่าภาษาต่างประเทศ
3.5 ค่าสอนเสริมเย็น
3.6 ค่าสอนเสริมเสาร์
3.7 ค่าสอนเสริมภาคฤดูร้อน
3.8 ค่าเอกสารประกอบการเรียน
3.9 ค่าประกันอุบัติเหตุ
3.10 ค่าบัตรนักเรียน
3.11 ค่าอุปกรณ์แรกเข้า
3.12 ค่าวารสาร/นิตยสาร
3.13 ค่าตรวจสุขภาพ
3.14 ค่าเรียนอิเลคโทน
3.15 ค่ากิจกรรมเสริม

จานวนคน

อัตราคนละ/
บาท

ประมาณการ
รับ

รวม
13,934,314

205
911
189

10,010
10,180
13,797

2,052,152
9,274,435
2,607,727

1.2

1,528,152
205
911
189

630
1,176
1,733

1,116

1,820

20
205
911
189

11,066
5,513
5,343
4,762

672
1,325
1,305
1,325
1,020
375
450
1,305
1,325
500
20
1,325
1,325
652
1,305

3,601
2,000
2,287
9,292
5,020
6,340
3,778
1,700
250
100
4,000
300
100
3,000
500

แผนปฏิบัตกิ ารปีการศึกษา 2563 โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา

129,150
1,071,547
327,455
2,031,120 2,031,120
7,119,627
221,320
1,130,267
4,867,928
900,112
35,382,550
2,419,800
2,650,000
2,984,900
12,312,000
5,120,000
2,377,500
1,700,000
2,218,600
331,250
50,000
80,000
397,500
132,500
1,956,000
652,500
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ที่

รหัส

รายการ

จานวนคน

อัตราคนละ/
บาท

4 รายรับอื่นๆ
4.1 รับจากสหการ
4.1.1 ตาราเรียน
4.1.2 เครื่องแบบ
4.1.3 วัสดุทางการศึกษา
4.1.4 อื่นๆ
4.1.5 ผ้าฟอร์มครู
4.2 ดอกเบี้ยรับ
4.3 เงินบริจาคจากเอกชนและองค์กรท้องถิ่น
4.4 รายได้อื่นๆ
5 รายรับโครงการจากฝ่ายต่างๆ
5.1 ฝ่ายจิตตาภิบาล
โครงการเด็กดีมีคุณธรรม
5.2

- กิจกรรมเด็กดี ซ.ศ.
ฝ่ายวิชาการ
โครงการเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้
โครงการค่ายคณิตศาสตร์
โครงการค่ายวิทยาศาสตร์

ประมาณการ
รับ

3,286,500
2,503,500
1,180,000
595,000
720,000
8,500
0
43,000
0
740,000
3,458,875
0
0
2,632,400
382,400
150,000
150,000

โครงการเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาทักษะการให้ภาษา

5.3

ต่างประเทศ
- กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษต่างประเทศ
- กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษในประเทศ
ฝ่ายกิจการนักเรียน

1,950,000
1,200,000
750,000
686,575
686,575

โครงการสร้างเสริมทักษะชีวิตแก่ผู้เรียน
- กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ

129,975.00

- กิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี
โครงการ SC วัยใสใส่ใจสุขภาพ

556,600.00
0
0
0

- กิจกรรมฝึกซ้อมกีฬาแข่งขันเพื่อพัฒนานักกีฬาสู่อาชีพ

5.4

- กิจกรรมกีฬาสีภายใน(เฟื่องฟ้าเกมส์)
ฝ่ายบริหารทั่วไป
โครงการ/งาน
โครงการ/งาน

0
0

แผนปฏิบัตกิ ารปีการศึกษา 2563 โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา

รวม

20

ที่

รหัส
5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

รายการ

จานวนคน

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
โครงการ/งาน
โครงการ/งาน
ฝ่ายธุรการ-การเงิน
โครงการ/งาน
โครงการ/งาน
ฝ่ายมาตรฐานคุณภาพ
โครงการ/งาน
โครงการ/งาน
ฝ่ายปฐมวัย
โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ
- กิจกรรมบัณฑิตน้อย
- กิจกรรมทัศนศึกษา
โครงการเด็กดีมีคุณธรรม
- กิจกรรมเด็กดี ซ.ศ.
โครงการหนูน้อยสมองไว
ฝ่าย ..........
โครงการ/งาน
โครงการ/งาน

6 เงินกู้ยืม
รวมงบประมาณรายรับทั้งสิ้น

แผนปฏิบัตกิ ารปีการศึกษา 2563 โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา

อัตราคนละ/
บาท

ประมาณการ
รับ
0

รวม

0
0
0
0
0
0
0
0
139,900
138,150
82,800
55,350
1,750
1,750.00
0
0
0
9,141,415
75,882,553
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2.1 งบประกอบประมาณการรายจ่าย ปีการศึกษา 2563 (เอาข้อมูลมาจากเล่มงบประมาณ)
ที่

รหัส

รายการ

1
2

งบบุคลากร
1.1
เงินเดือนและค่าจ้าง
1.2
ค่าสวัสดิการ
รายจ่ายเกี่ยวกับเงินเรียนฟรี 15 ปี

3

รายจ่ายเกี่ยวกับอาหารกลางวัน-นม

4

รายจ่ายค่าวัสดุการศึกษาเพือ่ การสอน

5

ค่าหนังสือและแบบพิมพ์เพื่อการสอน
4.1.1 ค่าข้อสอบ(ถ้าไม่ประกาศ)
4.1.2 ค่าเอกสารประกอบการสอน
4.1.3 ค่าหนังสือห้องสมุด
4.2
ค่าวัสดุและอุปกรณ์เพื่อการสอน
4.2.1 ค่าอุปกรณ์และสารเคมี(วิทย์)
4.2.2 ค่าสื่อและอุปกรณ์การสอนอื่นๆ
รายจ่ายจากค่าธรรมเนียมอื่นๆ (ตามประกาศ)

6

5.1
ค่าอาหาร
5.2
ค่าแอร์
5.3
ค่าคอมพิวเตอร์
5.4
ค่าภาษาต่างประเทศ
5.5
ค่าสอนเสริมเย็น
5.6
ค่าสอนเสริมเสาร์
5.7
ค่าสอนเสริมภาคฤดูร้อน
5.8
ค่าอุปกรณ์แรกเข้า
5.9
ค่าประกันอุบัติเหตุ
5.10 ค่ากิจกรรมเสริม
5.11 ค่าบัตรนักเรียน
5.12 ตรวจสุขภาพ
5.13 ค่าเรียนอิเลคโทน
งบดาเนินการส่วนกลางและฝ่ายต่างๆ

จานวน อัตราคนละ/
คน
บาท

4.1

6.1
6.2
6.3

ค่าสาธารณูปโภค
ภาษี
ค่าตอบแทน
6.3.1 ส่วนกลาง
6.3.2 ฝ่ายจิตตาภิบาล
6.3.3 ฝ่ายวิชาการ
แผนปฏิบัตกิ ารปีการศึกษา 2563 โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา

ประมาณการ
จ่าย

รวม
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ที่

รหัส

รายการ

6.4

6.3.4 ฝ่ายกิจการนักเรียน
6.3.5 ฝ่ายปกครอง
6.3.6 ฝ่ายบริหารทั่วไป
6.3.7 ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
6.3.8 ฝ่ายธุรการ-การเงิน
6.3.9 ฝ่ายมาตรฐานคุณภาพ
6.3.10 ฝ่ายปฐมวัย
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับยานพาหนะ

6.5

6.4.1 ส่วนกลาง
6.3.2 ฝ่ายจิตตาภิบาล
6.3.3 ฝ่ายวิชาการ
6.3.4 ฝ่ายกิจการนักเรียน
6.3.5 ฝ่ายปกครอง
6.3.6 ฝ่ายบริหารทั่วไป
6.3.7 ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
6.3.8 ฝ่ายธุรการ-การเงิน
6.3.9 ฝ่ายมาตรฐานคุณภาพ
6.3.10 ฝ่ายปฐมวัย
ค่าใช้สอย

6.6

6.5.1 ส่วนกลาง
6.3.2 ฝ่ายจิตตาภิบาล
6.3.3 ฝ่ายวิชาการ
6.3.4 ฝ่ายกิจการนักเรียน
6.3.5 ฝ่ายปกครอง
6.3.6 ฝ่ายบริหารทั่วไป
6.3.7 ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
6.3.8 ฝ่ายธุรการ-การเงิน
6.3.9 ฝ่ายมาตรฐานคุณภาพ
6.3.10 ฝ่ายปฐมวัย
ค่าวัสดุ

จานวนคน

6.6.1 ส่วนกลาง
6.3.2 ฝ่ายจิตตาภิบาล
6.3.3 ฝ่ายวิชาการ
6.3.4 ฝ่ายกิจการนักเรียน
6.3.5 ฝ่ายปกครอง
6.3.6 ฝ่ายบริหารทั่วไป
6.3.7 ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
6.3.8 ฝ่ายธุรการ-การเงิน
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จานวน อัตราคนละ/
คน
บาท

6.3.8 ฝ่ายธุรการ-การเงิน
6.3.9 ฝ่ายมาตรฐานคุณภาพ
6.3.10 ฝ่ายปฐมวัย
7 รายจ่ายอื่นๆ
7.1
รายจ่ายสหการ
7.1.1 ตาราเรียน
7.1.2 เครื่องแบบ
7.1.3 วัสดุทางการศึกษา
7.1.4 อื่นๆ
7.1.5 ผ้าฟอร์มครู
7.2
เงินรายหัวส่งและเงินสมทบ
7.3
ทุนการศึกษา
7.4
เงินบริจาค
7.5
ค่าใช่จ่ายอื่นๆ
8
รายจ่ายโครงการของฝ่ายต่างๆ
8.1
ฝ่ายจิตตาภิบาล
โครงการอบรมฟื้นฟูจิตใจครูและนักเรียน
โครงการเยาวชนรุ่นใหม่หัวใจคุณธรรม
โครงการรักรับใช้ร่วมใจอาสา
โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ตามแนวทางคุณค่า
พระวารสาร
-กิจกรรมรินน้าใจสัปดาห์ละ 1 บาท
- กิจกรรมท้าความดีด้วยหัวใจ
โครงการเด็กดีมีคุณธรรม
-กิจกรรมวันส้าคัญ
-กิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม
-กิจกรรมจิตสาธารณะ
- กิจกรรมเด็กดี ซ.ศ.
หักงบประมาณที่ใช้เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี
8.2
ฝ่ายวิชาการ
โครงการเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้
หักงบประมาณที่ใช้เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี
โครงการค่ายคณิตศาสตร์
โครงการค่ายวิทยาศาสตร์
โครงการส่งเสริมทักษะความรู้งานอาชีพ
หักงบประมาณที่ใช้เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี
โครงการพัฒนาห้องสมุดเพื่อการเรียนการสอน
โครงการพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศเพื่อยกระดับ
ผลการสอบ O-net
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จานวน อัตราคนละ/
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โครงการพัฒนาทักษะด้าน IT และสื่อเทคโนโลยี
-กิจกรรมพัฒนาทักษะด้าน IT
หักงบประมาณที่ใช้เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี
-กิจกรรมสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์
- กิจกรรมเผยแพร่ผลงานทางด้าน IT
โครงการเพิ่มพูนความรู้ภาษาต่างประเทศ
- กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษต่างประเทศ
- กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษในประเทศ
- กิจกรรมแข่งขันทักษะการเรียนภาษาต่างประเทศ
โครงการสร้างเสริมศักยภาพผู้เรียนด้านสุนทรียภาพ
- กิจกรรมสร้างสรรค์งานดนตรีไทย
- กิจกรรมสร้างสรรค์งานดนตรีสากล
- กิจกรรมฝึกฝนทักษะด้านนาฏศิลป์
- กิจกรรมฝึกฝนคนเก่งด้านทัศนศิลป์
โครงการเสริมทักษะกีฬาเพื่อพัฒนานักกีฬาสู่อาชีพ
- กิจกรรมฝึกทักษะพืนฐานส้าหรับนักเรียนที่สนใจ
-กิจกรรมพัฒนามาตรฐานนักฟุตบอลของโรงเรียน
โครงการหนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งนวัตกรรม
หักงบประมาณที่ใช้เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี
โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ
โครงการปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนสู่ศตวรรษที่21
โครงการพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ
กิจกรรมเสริมทักษะคณิตศาสตร์
กิจกรรมเสริมทักษะวิทยาศาสตร์
กิจกรรมเสริมทักษะภาษาไทย
กิจกรรมเสริมทักษะภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมเสริมทักษะสังคมศึกษาฯ
กิจกรรมส่งเสริมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน (O-net)
กิจกรรมวันวิชาการ
หักงบประมาณที่ใช้เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี
โครงการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาการ (PLC)โรงเรียน
ซางตาครู้สศึกษา
โครงการสะเต็มศึกษา
หักงบประมาณที่ใช้เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี
ฝ่ายกิจการนักเรียน
โครงการสร้างเสริมทักษะชีวิตแก่ผู้เรียน
- กิจกรรม Dancing Team
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- กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ
- กิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี
หักงบประมาณที่ใช้เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี
โครงการเจริญเติบโตเพื่อการเรียนรู้*เดิมโครงการ
Grow to know
- กิจกรรมคัดกรอง
- กิจกรรมแก้ปัญหาความเสี่ยง(ค่ายคุณธรรม)
- กิจกรรมสร้างนิสัย ห่างไกลความเสี่ยง
โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน
- กิจกรรมจัดระเบียบแถว
- กิจกรรมเข้าคิดสร้างวินัย
- กิจกรรมปฐมนิเทศ
- กิจกรรมตอนเชี่หน้าเสาธง
- กิจกรรมสร้างวินัยในการมาเรียน
- กิจกรรมวันครู
- กิจกรรมวันไหว้ครู
- กิจกรรมบันทึกเยาวชนคนดี
หักงบประมาณที่ใช้เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี
โครงการส่งเสริมการสร้างภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
- กิจกรรมผู้ปกครองเครือข่าย
- กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง
- กิจกรรมภูมิปัญญาชุมชนสู่โรงเรียน(ครูนอกห้อง)
- กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน
- กิจกรรมงานสมาคมผู้ปครองและครู
โครงการวิถีงามตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- กิจกรรมของหายได้คืน
- กิจกรรมรูจ้ ักคิด รู้จักใช้อย่างคุ้มค่า
- กิจกรรมออมทรัพย์
- กิจกรรมประหยัดไฟ
โครงการ SC วัยใสใส่ใจสุขภาพ พัฒนาความฉลาดด้าน
สุขภาวะ
- กิจกรรมกีฬาด้านยาเสพติด
- กิจกรรมวันศุกร์กับสุขภาพ
- กิจกรรมฝึกซ้อมกีฬาแข่งขันเพื่อพัฒนานักกีฬาสู่
อาชีพ
- กิจกรรมกีฬาสีภายใน(เฟื่องฟ้าเกมส์)
- กิจกรรมให้ความรู้และดูแลสุขภาพ
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8.4

ฝ่ายปกครอง
โครงการ Grow to know

8.5

ฝ่ายบริหารทัว่ ไป
โครงการพัฒนาอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมแห่งการ
เรียนรู้
โครงการโรงอาหารมาตรฐาน อาหารปลอดภัย
โครงการซ่อมแซมห้องน้า ห้องสุขา อาคารังแซลม์
โครงการสื่อสารไร้สาย
หักงบประมาณที่ใช้เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี
โครงการโรงเรียนสะอาด พลาสติกลด งดทิ้งขยะ
-กิจกรรมห้องเรียนสะอาด สวย ด้วยมือเรา
-กิจกรรมพลาสติกลด งดทิงขยะ
โครงการเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศมีอายุการใช้งานเกิน
10ปีฯ
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
โครงการส่งเสริมจรรยาบรรณและวิชาชพครู
- กิจกรรมธรรมะสัญจร
- กิจกรรมคุณธรรมวิชาชีพ(เดิม)คุณธรรมน้าชีวิต
- กิจกรรมอบรมหน้าเสาธง
- กิจกรรมการส่งเสริมการจัดการความรูส้ ู่การ
พัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ (KM )
- กิจกรรม ซ.ศ.พอเพียง
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร
- กิจกรรมอบรมภายนอก
-กิจกรรมอบรมภายใน
- กิจกรรมอบรมคุณค่าพระวารสารเขต 3
โครงการโลกทัศน์สู่การเรียนรู้
โครงการปันยิ้มสร้างสุขในสังคม
โครงการวันครู
โครงการวันคริสต์มาส
โครงการสุขภาพดีมีสุข
- กิจกรรมตรวจสุขภาพ
-กิจกรรมวันศุกร์สดใสกับใจเป็นสุข
ฝ่ายธุรการ-การเงิน
โครงการ
ฝ่ายมาตรฐานคุณภาพ
โครงการร่วมปลูกจิตสานึกธรรมาภิบาล
โครงการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพตามเกณฑ์ TQA

8.6

8.7
8.8

จานวน อัตราคนละ/
คน
บาท
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8.9

9

ฝ่ายปฐมวัย
โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ
-กิจกรรมรักการอ่าน
- กิจกรรมบ้านวิทยาศาสตร์น้อย
หักงบประมาณที่ใช้เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี
-กิจกรรมวันวิชาการ
- กิจกรรมกีฬาสี
- กิจกรรมบัณฑิตน้อย
- กิจกรรมทัศนศึกษา
หักงบประมาณที่ใช้เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี
- กิจกรรมค่ายบูรณาการ
หักงบประมาณที่ใช้เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี
โครงการพัฒนาหลักสูตรปฐมวัย
-กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร
-กิจกรรมการจัดท้าแผนการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้
โครงการพัฒนาครูปฐมวัย
-กิจกรรมวิจัยในชันเรียน
-กิจกรรมพัฒนาศักยภาพครูปฐมวัย
- กิจกรรมนิเทศแบบกัลยาณมิตร
โครงการนิเทศแลกเปลี่ยนเรียนรู้
-กิจกรรมนิเทศภายในสภานศึกษา
โครงการสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี
-กิจกรรมสื่อเพื่อการศึกษา
หักงบประมาณที่ใช้เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี
-กิจกรรมหนูน้อย RECYCLE
-กิจกรรมจัดบรรยากาศชันเรียน
-กิจกรรมสร้างสื่อนวัตกรรมด้วย I-pad
โครงการเด็กดีมีคุณธรรม
-กิจกรรมวันส้าคัญ
-กิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม
-กิจกรรมจิตสาธารณะ
- กิจกรรมเด็กดี ซ.ศ.
หักงบประมาณที่ใช้เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี
เงินคืนหนี้
รวมงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น
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3. ตารางแสดงงบประมาณตามแผนงานหน่วยงาน/โครงการ
ของฝ่ายต่างๆ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ฝ่ายจิตตาภิบาล
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายกิจการนักเรียน
ฝ่ายธุรการ-การเงิน
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
ฝ่ายมาตรฐานคุณภาพ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ฝ่ายปฐมวัย
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ตารางที่ 3.1 สรุปงบประมาณรายจ่ายของ งาน/โครงการ จาแนกตามหน่วยงาน ปีการศึกษา 2563
ของฝ่ายจิตตาภิบาล

ที่

หน่วยงาน/งาน/
โครงการ

1

หน่วยงาน อภิบาล

1.1

งานการสอนคาสอน
1)กิจกรรมสอนคา
สอนผู้เรียนคาทอลิก

1.2

1.3

1.4

งานกิจกรรมคาทอลิก

แผนงาน
ตาม
ผู้รับผิดชอบ
ค่า
มาตรฐาน
ตอบแทน
4

4
4
4

1)กิจกรรมยุวธรรมทูต

4

งานส่งเสริมกระแส
เรียก

4

1.3.1)กิจกรรมค่าย
ผู้นา
ยุวธรรมทูต

4

1.3.2)กิจกรรมค่าย
พระคัมภีร์

4

1.3.3)กิจกรรมค่ายคา
สอน

4

1.3.4)กิจกรรมชุมนุม
นักเรียนคาทอลิก

4

โครงการ อบรม
ฟื้นฟูจิตใจครูและ
นักเรียนคาทอลิก
รวม

4

นาง
สมลักษณ์
บุญเพชร
นาง
สมลักษณ์
บุญเพชร
นาง
สมลักษณ์
บุญเพชร
นาง
สมลักษณ์
บุญเพชร
นาง
สมลักษณ์
บุญเพชร
นาง
สมลักษณ์
บุญเพชร
นาง
สมลักษณ์
บุญเพชร
นาง
สมลักษณ์
บุญเพชร
นาง
สมลักษณ์
บุญเพชร
นาง
สมลักษณ์
บุญเพชร
นาง
สมลักษณ์
บุญเพชร

งบดาเนินการ
ค่า
ค่าใช้
พาหนะ สอย

10,000

งบประมาณ
ค่า
วัสดุ

งบ
พัฒนา

35,550

45,550

55

900 56

900

1,100

4,400

5,500 57

1,100

4,000

5,100 58

1,100

4,000

5,100 59

2,100

3,000

5,100

161,000

10,000

หน้า
งบลงทุน
สรุป อ้างอิง
(สินทรัพย์ รายจ่าย
ถาวร)

5,400

15,400

36,450
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งบประมาณ
ที่

หน่วยงาน / งาน /
โครงการ

แผนงาน
ตาม
มาตร
ฐาน

2

หน่วยงาน แพร่ธรรม

4

2.1

งานมิสซาตามโอกาสต่างๆ

4

1.1.1 )กิจกรรมมิสซาเปิด/ปิด
ปีการศึกษา

4

1.1.2)กิจกรรมมิสซาศุกร์ต้น
เดือน

4

1.1.3)กิจกรรมมิสซาฉลองพระ
คริสตกายา

4

1.1.4)กิจกรรมมิสซาฉลอง
ศาสนานามโรงเรียน

4

1.1.5)กิจกรรมมิสซาฉลองพระ
คริสตสมภพ

4

2.2

การอธิฐานภาวนาวจน
พิธีกรรมตามโอกาสต่างๆ

4

2.3

งานการสอนวิชาคริสต์ศาสนา
ระดับชั้น ป.1-ม.3

4

2.4

งานส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมตามจิตตารมณ์
คาทอลิก บูรณาการคุณค่า
พระวรสาร สูแ่ ผนการสอน
รวม

4

ผู้รับ
ผิดชอบ

นางสาว
ลัดดาวัลย์
กันนิดา
นาง
สมลักษณ์
บุญเพชร
นาง
สมลักษณ์
บุญเพชร
นาง
สมลักษณ์
บุญเพชร
นาง
สมลักษณ์
บุญเพชร
นาง
สมลักษณ์
บุญเพชร
นาง
สมลักษณ์
บุญเพชร
นาง
สมลักษณ์
บุญเพชร
นางสาว
ลัดดาวัลย์
กันนิดา

งบดาเนินการ
ค่า
ตอบ
แทน

4,000

หน่วยงาน ศาสนสัมพันธ์

4

3.1

ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในความ
แตกต่าง

4

ค่าใช้
สอย

ค่าวัสดุ

2,000

6,100

5,000

2,000

หน้า
อ้างอิง
สรุป
รายจ่าย

12,100

66

5,000

67

300

2,100

2,400

68

1,100

3,700

6,800

69

600

6,400

7,000

70

1,200

1,200

71

1,000

1,000

72

300

300

20,800

35,800

นางสาว
ลัดดาวัลย์
กันนิดา
11,000

3

ค่า
พาหนะ

งบ
ลงทุน
งบพัฒนา (สินทรั
พย์
ถาวร)

4,000

นางธนพร
เปี่ยมอยู่
นางธนพร
เปี่ยมอยู่
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งบประมาณ
ที่

แผนงาน
ตาม
มาตร
ฐาน

หน่วยงาน / งาน /
โครงการ
3.1.1)กิจกรรมเรียนรู้
วัฒนธรรมองค์กร
3.1.2)กิจกรรมการเข้าร่วม
กิจกรรมทางศาสนา

4
4

ผู้รับ
ผิดชอบ

งบดาเนินการ
ค่า
ตอบ
แทน

ค่า
พาหนะ

ค่าใช้
สอย

นางธนพร
เปี่ยมอยู่
นางธนพร
เปี่ยมอยู่

รวม

4
4.1

4.2

4.3

หน่วยงาน ส่งเสริม
เอกลักษณ์และอัตลักษณ์
ของโรงเรียน
จัดบรรยากาศส่งเสริม
เอกลักษณ์ของโรงเรียน
4.1.1)กิจกรรมบอร์ดแบ่งปัน
ความรู้ตามเทศกาล
จัดกิจกรรมส่งเสริมอัตลักษณ์
ของโรงเรียน

4

นางสาวบรรจง
หลาวเงิน

4

นางสาวบรรจง
หลาวเงิน

4

นางสาวบรรจง
หลาวเงิน

4

4.2.2)กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน

4

โครงการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม ตามแนวทางคุณค่า
พระวรสาร

4

600

นางสาวบรรจง
หลาวเงิน
นางสาวบรรจง
หลาวเงิน
นางสาวบรรจง
หลาวเงิน

3,000

400

รวม

รวม

สรุป
รายจ่าย

หน้า
อ้างอิง

600

600

76

600

600

77

1,200

1,200

1,000

4,600

80

700

700

81

350

750

82

10,500

10,500

85

นางสาวบรรจง
หลาวเงิน

4

4.2.1)กิจกรรมอดออมเพื่อ
ผู้ด้อยโอกาส

ค่าวัสดุ

งบ
ลงทุน
งบพัฒนา (สินทรั
พย์
ถาวร)

21,000

600

3,400

2,050

10,500

16,550

6,000

22,800

60,500

171,500

281,550

ลงชื่อ...................................................ผู้จัดทา
(นางสมลักษณ์ บุญเพชร.)
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายจิตตาภิบาล
ลงชื่อ...................................................ผู้รับรอง
(เซอร์มาร์กาเร็ต รัตนาวงศ์ไชยา)
ผู้จัดการ/ ผู้อานวยการ
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ตารางที่ 3.2 สรุปงบประมาณรายจ่ายของ งาน/โครงการ จาแนกตามหน่วยงาน ปีการศึกษา 2563
ของฝ่ายวิชาการ
งบประมาณ
ที่

หน่วยงาน/งาน/
โครงการ

1 หน่วยงานพัฒนา
หลักสูตร

แผนงาน
ตาม
ผู้รับผิดชอบ
มาตรฐาน
2,3,5

นางสาว
อมรรัตน์
มณีศิริสานต์
นางสาว
อมรรัตน์
มณีศิริสานต์
นายปัญญา
ปราบเสียง

1,2,3,5

นางเรณู
ไตรวิทยากร

1 ) งานพัฒนา
หลักสูตร
2 ) โครงการสะ
เต็มศึกษา
รวม
2 หน่วยงาน
จัดการเรียนการ
สอน
1 ) โครงการเยี่ยม
ชมแหล่งเรียนรู้
2 ) โครงการปรับ
การเรียนเปลี่ยน
การสอนสู่โลก
ศตวรรษที่ 21
3 ) โครงการ
พัฒนาผู้เรียนสู่
ความเป็นเลิศทาง
วิชาการ
4) โครงการชุมชน
การเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ(PLC)
โรงเรียนซางตาค
รู้สศึกษา
2.1 กลุ่มสาระ
ภาษาไทย

งบดาเนินการ

ค่า
ตอบ
แทน

ค่า
พาหนะ

ค่าใช้
สอย

ค่าวัสดุ

นางสาวนารี
นักปี่
นางเรณู
ไตรวิทยากร

นางสาว
อมรรัตน์
มณีศิริสานต์

นางสาว
อมรรัตน์
มณีศิริสานต์

1

นางมณีรัตน์
ชัยรัตนะ
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งบประมาณ
ที่

2.2

2.3

2.4

หน่วยงาน/งาน/
โครงการ

1 ) กิจกรรมวัน
สุนทรภู่
2 ) กิจกรรมวัน
ภาษาไทย
3) กิจกรรม
ส่งเสริมทักษะ
การอ
กลุ่มสาระ
คณิตศาสตร์
1 ) โครงการค่าย
คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์
1 ) กิจกรรมวัน
วิทยาศาสตร์
2 ) กิจกรรม
แข่งขันทักษะทาง
คอมพิวเตอร์
3 ) โครงการค่าย
วิทยาศาสตร์
4 ) โครงการ
พัฒนาทักษะด้าน
IT และสื่อเทคโน
กลุ่มสาระสังคม
ศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม
1 ) กิจกรรมแห่
เทียนพรรษา
2 ) กิจกรรมวัน
ลอยกระทง

แผนงาน
ตาม
ผู้รับผิดชอบ
มาตรฐาน

งบดาเนินการ

ค่า
ตอบ
แทน

ค่า
พาหนะ

ค่าใช้
สอย

ค่าวัสดุ

300

2,500

2,200

5,000

นางมณีรัตน์
ชัยรัตนะ

300

2,500

2,200

5,000
3,000

150,000

150,000

นายปัญญา
ปราบเสียง
นางสาวจีรนันท์
เทียนประเสริฐ
นางสาว
อมรรัตน์
มณีศิริสานต์

1

3,000

นางบุญสม
ไพศาลพานิช
นางสาวปนัสยา
ใจเอื้อย

1

สรุป
รายจ่าย

นางวันดี
พ่วงจาด

นางมณีรัตน์
ชัยรัตนะ

1

งบ
ลงทุน
งบ
(สิน
พัฒนา
ทรัพย์
ถาวร)

หน้า
อ้างอิง

300
1,000

9,700

10,000

1,500

2,500

นายปัญญา
ปราบเสียง

150,000

150,000

นายชาญสกล
ทรัพย์มีชัย

119,050

119,050

นางเรณู
ไตรวิทยากร

นางเรณู
ไตรวิทยากร

นายวัลลภ
แร่จั่น

3,000

5,500

5,500

2,500

5,500
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งบประมาณ
ที่

2.5

2.6

หน่วยงาน/งาน/
โครงการ

3 ) กิจกรรมวัน
สงกรานต์
4 ) กิจกรรม
ประกวดมารยาท
5 ) กิจกรรม
ASEAN DAY
6 ) กิจกรรม
มัคคุเทศก์น้อย
กลุ่มสาระสุข
ศึกษาและพล
ศึกษา
1 ) กิจกรรม
ส่งเสริม
สมรรถภาพทาง
กาย ชั่งน้าหนัก
วัดส่วนสูงตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
2 ) โครงการ
เสริมสร้างทักษะ
กีฬาเพื่อพัฒนา
นักกีฬาสู่อาชีพ
กลุ่มสาระศิลปะ

แผนงาน
ตาม
ผู้รับผิดชอบ
มาตรฐาน

กลุ่มสาระการ
งานอาชีพ
1 ) โครงการหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์
หนึ่งนวัตกรรม

ค่า
ตอบ
แทน

ค่า
พาหนะ
100

นางสาวกรกช
กิจบารุง

ค่าใช้
สอย
1,000

1,400

2,500

1,500

2,000

4,500

5,000

15,000

25,000

นางบุษรา
ผุดผ่อง

4,000

1,000

นางสาว
นวลจันทร์
สีดอกบวบ
นายพรดนัย
ดาวดี

2,500

1,000

1,000

4,500

1,000

9,000

10,000

30,000

100,000

1

นายพรดนัย
ดาวดี

20,000 50,000

1

สรุป
รายจ่าย

1,000

นายพรดนัย
ดาวดี

1

ค่าวัสดุ

งบ
ลงทุน
งบ
(สิน
พัฒนา
ทรัพย์
ถาวร)

นางสาวณัชชา
หนูสีแก้ว

1

1 ) โครงการสร้าง
เสริมศักยภาพ
นักเรียนด้าน
สุนทรียภาพ
2.7

งบดาเนินการ

หน้า
อ้างอิง

นางสาวนารี
นักปี่
นางสาวนารี
นักปี่

120,225

120,225

27,500

27,500

นางธนพรรณ
มงคลสกุลฤทธิ์
นางธนพรรณ
มงคลสกุลฤทธิ์
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งบประมาณ
ที่

หน่วยงาน/งาน/
โครงการ

กลุ่มสาระสาระ
ภาษาต่างประเทศ
1 ) ยกระดับ
การบูรณาการ
การจัดการเรียนรู้
ด้วย Storyline
Approach
2 ) โครงการ
เพิ่มพูนความรู้
ภาษาต่างประเทศ
3 ) โครงการ
พัฒนาทักษะการ
ใช้
ภาษาต่างประเทศ
รวม
3 หน่วยงาน นิเทศ
การเรียนการ
สอน
1 ) งานนิเทศกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
รวม
4 หน่วยงาน
ทะเบียนและ
วัดผล

2.8

1 ) งานจัดทา
เอกสารการ
ประเมิน
สมรรถนะสาคัญ,
ประเมินการอ่าน
คิดวิเคราะห์,
ประเมิน

แผนงาน
ตาม
ผู้รับผิดชอบ
มาตรฐาน
1

งบดาเนินการ

ค่า
ตอบ
แทน

4,500

ค่าวัสดุ

7,000

17,000

งบ
พัฒนา

500

29,000

นางสาวพรพรหม
เข้มตระกูล

1,950,000

1,950,000

นางสาวพรพรหม
เข้มตระกูล

10,000

10,000

3,241,905

3,450,905

12,000

24,500

73,500

99,000

นางสาวจีรนันท์
เทียนประเสริฐ

นางสาวจีรนันท์
เทียนประเสริฐ

1

ค่าใช้
สอย

นางสาวพรพรหม
เข้มตระกูล

นางจริน
นิยมจ้อย

2

ค่า
พาหนะ

งบ
ลงทุน
สรุป
(สิน
รายจ่าย
ทรัพย์
ถาวร)

5,000

8,000

2,000

15,000

5,000

8,000

2,000

15,000

5,000

5,000

นางอรวรรณ
ปิ่นเพ็ชร์

นางอรวรรณ
ปิ่นเพ็ชร์

แผนปฏิบัตกิ ารปีการศึกษา 2563 โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา

หน้า
อ้างอิง
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คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์
30,500

นางอรวรรณ
ปิ่นเพ็ชร์

2) งานจัดซื้อ
อุปกรณ์การจัดทา
ข้อสอบ

30,500

งบประมาณ
ที่

หน่วยงาน/งาน/
โครงการ

3 ) งานจัดซื้อ
เอกสารหลักฐาน
การเรียน
รวม
5 หน่วยงาน วิจัย
ชั้นเรียน
1 ) งานวิจัยในชัน้
เรียน
รวม
6 หน่วยงาน
ห้องสมุด
1 ) งาน
ปฐมนิเทศการใช้
ห้องสมุด
2 ) งานส่งเสริม
การอ่าน
3) โครงการ
ห้องสมุดเพื่อ
การศึกษา
รวม
7 หน่วยงาน สื่อ
นวัตกรรม และ

แผนงาน
ตาม
ผู้รับผิดชอบ
มาตรฐาน
นางอรวรรณ
ปิ่นเพ็ชร์

2

1

นางสาว
อมรรัตน์
มณีศิริสานต์
นางสาว
อมรรัตน์
มณีศิริสานต์

งบดาเนินการ

ค่า
ตอบ
แทน

ค่า
พาหนะ

ค่าวัสดุ

งบ
พัฒนา

500

23,900

24,400

500

59,400

59,400

200

500

1,300

2,000

200

500

1,300

2,000

นางสาวกิตติยา
สัตยวณิช

800

200

นางสาวกิตติยา
สัตยวณิช

250

7,500

7,950

15,700

1,000

99,000

100,000

8,700 106,950

116,700

นางสาวกิตติยา
สัตยวณิช

นางสาวกิตติยา
สัตยวณิช

1,050
2

ค่าใช้
สอย

งบ
ลงทุน
สรุป
(สิน
รายจ่าย
ทรัพย์
ถาวร)

1,000

นางมณีรัตน์
ชัยรัตนะ

แผนปฏิบัตกิ ารปีการศึกษา 2563 โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา

หน้า
อ้างอิง
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เทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา
1 ) งานพัฒนา
ทักษะการใช้สื่อ
การสอน
อิเล็กทรอนิกส์ยุค
ใหม่
2)กิจกรรมอบรม
สร้างสื่อ
นวัตกรรมด้วย

200

นางมณีรัตน์
ชัยรัตนะ

นางมณีรัตน์
ชัยรัตนะ

5,000

10,000

5,000

10,000

200 10,000

2,000

7,200

15,000

I pad

รวม
รวมทั้งสิ้น

22,000

31,650

104,200

2,000
277,150 3,269,405

ลงชื่อ...................................................ผู้จัดทา
(นางสาวอมรรัตน์ มณีศิริสานต์ )
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ
ลงชื่อ...................................................ผู้รับรอง
(เซอร์มาร์กาเร็ต รัตนาวงศ์ไชยา )
ผู้จัดการ /ผู้อานวยการ

“แม้ร่างกายเป็นร่างกายเดียว แต่มีอวัยวะหลายส่วน
อวัยวะต่าง ๆ เหล่านี้แม้จะมีหลายส่วน ก็รวมเป็นร่างกายเดียวกันฉันใด
พระคริสตเจ้า ก็ฉันนั้น” (1คร 12:12)

แผนปฏิบัตกิ ารปีการศึกษา 2563 โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา

22,200
3,703,905
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ตารางที่ 3.3 สรุปงบประมาณรายจ่ายของ งาน/โครงการ จาแนกตามหน่วยงาน ปีการศึกษา 2563
ของฝ่ายกิจการนักเรียน
ที่

1

2

3

หน่วยงาน/งาน/
โครงการ
หน่วยงานส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม
1) โครงการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม
นักเรียน
2) โครงการวิถีงามตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
รวม
หน่วยงานกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน
1) กิจกรรมแนะแนว

แผนงาน
ตาม
มาตรฐาน
16
16
16

งบดาเนินการ
ผู้รับผิดชอบ

นางสาวกรกช
กิจบารุง
นางสาวกรกช
กิจบารุง

2,800

นายบัญชา

10

นางสาว
นวลจันทร์
นางสาว
นวลจันทร์

2) กิจกรรมโลกกว้าง
ทางการศึกษา
3) กิจกรรมวันสาคัญ
ทางลูกเสือ
4) กิจกรรมส่งเสริม
ประชาธิปไตยและสภา
นักเรียน
5) กิจกรรมทาเนียบคน
เก่ง
6) โครงการสร้างเสริม
ทักษะชีวิตแก่ผู้เรียน
7) โครงการ
เจริญเติบโตเพื่อการ
เรียนรู้

10

9) โครงการ SCวัยใส
ใส่ใจสุขภาพพัฒนา
ความฉลาดทางสุขภาวะ
รวม

1

หน่วยงานสวัสดิภาพ
ผู้เรียน
1) กิจกรรมลูกเสือ
สวัสดิการ

1

นายฐากร

1

นายฐากร

10

นายบัญชา

10

นายสุนันท์

10

นางสาว
ณัชชา
นายบัญชา

10

นางเรวดี

ค่า
พาหนะ

2,800

นางสาวยุวดี
ศรีสุระ

1,2,10

2

ค่า
ตอบ
แทน

ค่าใช้สอย

งบประมาณ

ค่าวัสดุ

งบพัฒนา

งบ
ลงทุน
(สินทรั
พย์
ถาวร)

สรุป
รายจ่าย

19,800

55,800

78,400

78,400

100

1,000

7,200

8,300

8,300

100

20,800

63,000

86,700

86,700

2,500

5,200

7,700

7,700

4,200

5,700

5,700

8,400

9,400

9,400

7,000

7,000

7,000

500

1,400

1,900

1,900

349,720

67,700

853,420

853,420

1,500
1,000

57,500 378,500

9,700

28,350

640

6,810

45,500

45,500

6,000

500

2,000

31,500

40,000

40,000

74,700 407,350

356,360

นายรุ่งโรจน์

132,210 970,620

5,400

แผนปฏิบัตกิ ารปีการศึกษา 2563 โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา

5,400

970,620

5,400

หน้า
อ้าง
อิง
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ที่

4

5

หน่วยงาน/งาน/
โครงการ
2) กิจกรรมรักษาความ
ปลอดภัยในโรงเรียน
3) กิจกรรมวันงดสูบ
บุหรี่โลก
4) กิจกรรมวันต่อต้าน
สารเสพติดโลก
5) กิจกรรมกีฬาต้านยา
เสพติด
รวม
หน่วยงานส่งเสริม
เอกลักษณ์นักเรียน
1) กิจกรรมสวัสดี
คุณครู
2) กิจกรรมเชิดชู
เกียรติคนดีศรีซางตา
ครู้ส
3) กิจกรรมรักษาความ
สะอาด
รวม
หน่วยงานสัมพันธ์
ชุมชน
1) กิจกรรมวันคล้าย
วันพระราชสมภพ
2) กิจกรรมวันแม่
แห่งชาติ
3) กิจกรรมวันเด็ก

4) โครงการส่งเสริม
การสร้างภาคี
เครือข่ายร่วมพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
รวม
รวมทั้งสิ้น

แผนงาน
ตาม
มาตรฐาน

ผู้รับผิดชอ
บ

1

นายฐากร

1

นายศิรวิทย์

1
1

14
14
14

ค่า
ตอบ
แทน

งบดาเนินการ
ค่า
พาหนะ

ค่าใช้
สอย

1,000

1,600

2,600

2,600

นายสุนันท์

4,500

3,000

7,500

7,500

นายรุ่งโรจน์

4,000

5,000

9,000

9,000

9,500

21,700

31,200

31,200

1,500

1,300

2,800

2,800

1,700

1,700

1,700

1,000

1,000

5,500

5,500

นางสาว
ปรารถนา
นางสาว
นวลจันทร์
นางสาว
ยุวดี

16

1,000
2,500

16

สรุป
รายจ่าย
6,700

นางสาว
นวลจันทร์

16

งบพัฒนา
6,700

นางสาว
ปรารถนา

16

ค่าวัสดุ

งบ
ลงทุน
(สินทรัพ
ย์ถาวร)

6,700

14

16

งบประมาณ

นางสาว
สุภัชชา
นางสาว
สุภัชชา
นาง
อรวรรณ
นางสาว
นวลจันทร์

2,000

14,500
16,500
94,000

1,500

3,000

27,000

6,000

35,000

35,000

18,000

7,000

25,000

25,000

10,500

10,500

3,100

45,300

45,300

23,600
243,510

115,800
1,209,820

115,800
1,209,820

26,200

2,000 73,700
409,450 462,860

ลงชื่อ...................................................ผู้จัดทา
( นางสาวกรกช กิจบารุง )
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายกิจการนักเรียน

ลงชื่อ...................................................ผู้รับรอง
( เซอร์มาร์กาเร็ต รัตนาวงศ์ไชยา )
ผู้จัดการ / ผูอ้ านวยการ
แผนปฏิบัตกิ ารปีการศึกษา 2563 โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
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ตารางที่ 3.4 สรุปงบประมาณรายจ่ายของ งาน/โครงการ จาแนกตามหน่วยงาน ปีการศึกษา 2563
ของฝ่ายธุรการ-การเงิน
แผนงาน
ที่ หน่วยงาน/งาน/โครงการ
ตาม
ผู้รับผิดชอบ
มาตรฐาน
1

หน่วยงานการเงินและบัญชี
1) งานจัดทาเอกสาร
งบประมาณการเงิน การบัญชี

2

3

4
5

2
2

2) งานส่งเสริม สนับ
สนุน ประสานงานเพื่อ
ให้การดาเนินงานด้าน
งบประมาณเกิดประสิทธิภาพ
รวม
หน่วยงานพัสดุ
1)งานจัดซื้อพัสดุ อุปกรณ์
เพื่อใช้ในห้องเรียนและ
ห้องปฏิบัติการ
รวม
หน่วยงานธุรการและ
สารบรรณ
1)การจัดทาเอกสารสาร
บรรณและการเข้าเล่ม
เอกสารต่าง ๆ
รวม
หน่วยงานทะเบียนสถิติ
1)งานทะเบียนและสถิติ
รวม
หน่วยงานยานพาหนะ

2

1)งานการใช้บริการ
ยานพาหนะ
รวม
รวมทั้งสิ้น

2

2

2

2
2

นางสาวสุพรรณี
วุฒิไล

นางสาว
สุพรรณี
วุฒิไล
นางสาว
สุพรรณี
วุฒิไล

นางสาวนัยนา
นางสาวนัยนา
รัชตขจรกิจ
นางสาวเกียมจิต
วงษาพัด
นางสาวเกียมจิต
วงษาพัด
นางสาวนัยนา
นางสาวนัยนา
นางสาวนัยนา
รัชตขจรกิจ
นางสาวนัยนา
รัชตขจรกิจ

งบดาเนินการ
ค่า
ค่า
ค่าใช้
ตอบแทน พาหนะ สอย

300

300

งบประมาณ
ค่าวัสดุ

งบ
พัฒนา

500

13,200

14,000

14,000

200

300

500

500

700

13,500

14,500

14,500

28,000

28,500

28,500

28,000

28,500

28,500

3,000

3,200

3,200

500
500

หน้า
งบลงทุน
สรุป อ้าง
(สินทรัพย์ รายจ่าย อิง
ถาวร)

-

200
200

-

3,000

3,200

3,200

-

-

3,000
3,000

3,000
3,000

3,000
3,000

1,000

700

500

500

500
48,000

500
49,700

500
500

นัยนา รัชตชจรกิจ
ลงชื่อ...................................................ผู
้จัดทา
( นางสาวนัยนา รัชจขรกิจ )
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายธุรการ-การเงิน
ลงชื่อ...................................................ผู้รับรอง
( เซอร์มาร์กาเร็ต รัตนาวงศ์ไชยา )
ผูจ้ ัดการ / ผูอ้ านวยการ

แผนปฏิบัตกิ ารปีการศึกษา 2563 โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
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41

ตารางที่ 3.5 สรุปงบประมาณรายจ่ายของ งาน/โครงการ จาแนกตามหน่วยงาน ปีการศึกษา 2563
ของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

ที่

หน่วยงาน/งาน/
โครงการ

1 หน่วยงานสรรหา
-งานเอกสารแบบแสดง
เจตจานง/การรับสมัคร
รวม
2 หน่วยงานพัฒนา
บุคลากร
1. โครงการส่งเสริม
จรรยาบรรณและ
วิชาชีพครู
-กิจกรรมธรรมสัญจร

แผน
งาน
ตาม
มาตร
ฐาน
2
2
2
2
2

-กิจกรรมคุณธรรม
วิชาชีพครู
กิจกรรมอบรมหน้าเสา
ธง
กิจกรรม ซ.ศ. พอเพียง

2

2.โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพครูและ
บุคลากร
-กิจกรรมอบรมภายนอก

2

-กิจกรรมอบรมภายใน

2

-กิจกรรมอบรมคุณค่า
พระวรสาร
2. โครงการปันยิ้มสร้าง
สุขให้สังคม
รวม
3 หน่วยงานประเมิน
บุคลากร
-งานประเมินบุคลากร
รวม
4 หน่วยงานสวัสดิการ
-กิจกรรมมอบความสุข
แด่เพื่อนครู

2
2

2

2
2

2

2

งบดาเนินการ
ผู้รับผิดชอบ

ค่า
ตอบ
แทน

ค่า
พาหนะ

งบประมาณ

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ

นางดวงกมล
แสงอุไร

งบ
พัฒนา

งบ
ลงทุน
สรุป
(สินท รายจ่าย
รัพย์
ถาวร)

300

300

300

300

300

300

8,000

8,000

200

200

200

200

200

200

1,400

1,400

1,400

110,000

110,000

40,000

40,000

36,000

60,000

60,000

3,000

13,000

13,000

8,800

168,800

168,800

500

500

500

500

500

500

23,000

23,000

นางดวงกมล
แสงอุไร
นางดวงกมล
แสงอุไร
นางดวงกมล
แสงอุไร
นางดวงกมล
แสงอุไร
นางวันดี พ่วง
จาด
นางวันดี พ่วง
จาด
นางดวงกมล
แสงอุไร

6,000

นางดวงกมล
10,000
แสงอุไร
นางดวงกมล
20,000
แสงอุไร
นางดวงกมล
24,000
แสงอุไร
นางวันดี พ่วง
10,000
จาด
26,000 70,000

2,000

100,000
13,000

64,000

นางดวงกมล
แสงอุไร
นางวันดี พ่วง
จาด

7,000

23,000
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ที่

หน่วยงาน/งาน/
โครงการ

แผน
งาน
ตาม
มาตร
ฐาน

1)โครงการวันครู

2

2)โครงการวันคริสต์มาส

2

1)โครงการสุขภาพดีมี
สุข
-กิจกรรมตรวจสุขภาพ

2

-กิจกรรมวันศุกร์สดใส
กับใจเป็นสุข
2)โลกทัศน์สู่การเรียนรู้

2

รวม
รวมทั้งสิ้น

2

2

งบดาเนินการ
ผู้รับผิดชอบ

นางวันดี พ่วง
จาด
นางวันดี พ่วง
จาด
นางบุษรา ผุด
ผ่อง
นางบุษรา ผุด
ผ่อง
นางบุษรา ผุด
ผ่อง
นางวันดี พ่วง
จาด

งบประมาณ
งบ
พัฒนา

งบ
ลงทุน
สรุป
(สินท รายจ่าย
รัพย์
ถาวร)

80,000

80,000

80,000

70,000

70,000

70,000

114,000

114,000

114,000

20,000

20,000

20,000

150,000

240,000

240,000

90,000 457,000
26,000 160,000 521,000

547,000
716,600

547,000
716,600

ค่า
ตอบ
แทน

ค่า
พาหนะ

90,000

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ

9,600

ลงชื่อ.......... .........................................ผูจ้ ดั ทา
( นางดวงกมล แสงอุไร )
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

ลงชื่อ...................................................ผู้รับรอง
( เซอร์มาร์กาเร็ต รัตนาวงศ์ไชยา )
ผูจ้ ัดการ / ผูอ้ านวยการ
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ตารางที่ 3.6 สรุปงบประมาณรายจ่ายของ งาน/โครงการ จาแนกตามหน่วยงาน ปีการศึกษา 2563
ของฝ่ายมาตรฐานคุณภาพ
ที่
1

2

3

4

หน่วยงาน/งาน/
โครงการ
หน่วยงานนโยบาย
และแผน
1) งานจัดทาคู่มือ
บริหารสถานศึกษา

แผนงาน
ตาม
ผู้รับผิดชอบ
มาตรฐาน
2
2

2) โครงการพัฒนา
ระบบบริหารคุณภาพ

2

3)โครงการร่วมปลูก
จิตสานึกธรรมาภิบาล

2

รวม
หน่วยงานมาตรฐาน
คุณภาพการศึกษา

2

1) งานจัดทา
แผนพัฒนาคุณภาพ
( ฉบับปรับปรุง)
2) งานพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษา

2

3) งานตรวจสอบ
คุณภาพภายใน

2

4)งานจัดทาแผนปฏิบตั ิ
การ

2

5) งานจัดทารายงาน
ประเมินคุณภาพ
ภายใน
รวม
หน่วยงานสารสนเทศ

2

1)งานจัดทาสารสนเทศ
ของโรงเรียน
รวม
หน่วยงานวิจัยและ
พัฒนา
1)งานสารวจความพึง
พอใจในการบริหาร

2

2

2

2
2

นางจริน
นิยมจ้อย
นางจริน
นิยมจ้อย
นางจริน
นิยมจ้อย
นางจริน
นิยมจ้อย

งบดาเนินการ
ค่า
ค่า
ค่าใช้
ตอบแทน พาหนะ สอย
300

นางจริน
นิยมจ้อย
นางจริน
นิยมจ้อย
นางจริน
นิยมจ้อย
นางจริน
นิยมจ้อย
นางสาว
ณุศภัฒค์ชญา
นางสาว
ณุศภัฒค์ชญา
นางพัฒนา
โปร่งมะณี
นางพัฒนา
โปร่งมะณี

ค่า
วัสดุ

งบ
พัฒนา

หน้า
งบลงทุน
สรุป อ้างอิง
(สินทรัพย์ รายจ่าย
ถาวร)

1,200

1,000

2,500

2,500

1,000

2,500

3,500

3,500

500

2,000

2,500

2,500

8,500

8,500

500

1,500

1,500

1,000

1,000

1,000

1,500

1,500

1,500

500 1,500

2,000

2,000

200

3,300 1,000

4,500

4,500

400

4,600 5,500 10,500

10,500

200

2,800 1,000

200

2,800 1,000

4,000

4,000

500 1,500

2,000

2,000

300
นางจริน
นิยมจ้อย
นางจริน
นิยมจ้อย

งบประมาณ

200

2,700 5,500
800
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งบประมาณ
ที่

หน่วยงาน/งาน/
โครงการ
2)งานจัดทาวิจยั ด้าน
การบริหารจัดการ

แผนงาน
ตาม
ผู้รับผิดชอบ
มาตรฐาน
2

งบดาเนินการ
ค่า
ค่า
ตอบแทน พาหนะ

ค่า
วัสดุ

500 1,500

นางพัฒนา
โปร่งมะณี

รวม
รวมทั้งสิ้น

ค่าใช้
สอย

900

หน้า
งบลงทุน
งบ
สรุป อ้างอิง
(สินทรัพย์
พัฒนา ถาวร) รายจ่าย
2,000

2,000

1,000 3,000 4,000
11,100 15,000 27,000

4,000
27,000

ลงชื่อ...................................................ผู้จัดทา
( นางจริน นิยมจ้อย )
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายมาตรฐานคุณภาพ
ลงชื่อ...................................................ผู้รับรอง
( เซอร์มาร์กาเร็ต รัตนาวงศ์ไชยา )
ผูจ้ ัดการ / ผูอ้ านวยการ
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ตารางที่ 3.7 สรุปงบประมาณรายจ่ายของ งาน/โครงการ จาแนกตามหน่วยงาน ปีการศึกษา 2563
ของฝ่ายบริหารทั่วไป
ที่

หน่วยงาน/งาน/
โครงการ

แผนงาน
ตาม

ผู้รับผิดชอบ

มาตรฐาน

1

2

หน่วยงานอาคาร
สถานที่ และ
สิ่งแวดล้อม
1)กิจกรรมป้องกัน
อัคคีภัย
2)โครงการลดโลก
ร้อน
2.1กิจกรรมลดขยะ
2.2กิจกรรมลด
พลาสติก
2.3กิจกรรมรณรงค์
ใช้ถุงผ้า
2.4กิจกรรมแยก
ขยะ
2.5กิจกรรมขยะรี
ไซเคิล(EM,กระดาษ
รีไซเคิล)
2.6กิจกรรมน้า ไฟ
ใช้ประหยัด
3)โครงการเปลี่ยน
เครื่องปรับอากาศ
อายุการใช้งานเกิน
10 ปี ที่ทางานไม่
สมบูรณ์
หน่วยงาน
โภชนาการ
1) งานโภชนาการ
(ตรวจสารปนเปื้อน
ในอาหาร , ตรวจ
สุขภาพผู้ประกอบ
และสัมผัสอาหาร)

งบประมาณ

ค่า
ตอบ
แทน

งบดาเนินการ
งบพัฒนา งบ
ค่า
ลงทุน
ค่าใช้ ค่าวัสดุ
พาหนะ สอย
(สิน
ทรัพย์
ถาวร)

11

นางปานทิพย์
ใจเอื้อย

11

นางปานทิพย์ 2,000
ใจเอื้อย

-

1,000

นางปานทิพย์
นางปานทิพย์

-

-

500
500

นางอมรรัตน์

4,500

-

1,500

นางปานทิพย์

-

-

นางปานทิพย์
นางอมรรัตน์

2,500

นางสาวกรกช

-

นางปานทิพย์
ใจเอื้อย

39,000

2,000

48,000
รวม
นางปานทิพย์
ใจเอื้อย
นางปานทิพย์
ใจเอื้อย

2,000

2,000

สรุป
ราย
จ่าย

5,000

5,000

500
500

500
500

4,000

10,000

10,000

-

1,500

1,500

1,500

-

1,500

6,000

10,000

10,000

-

-

1,000

-

-

-

441,920

482,920

482,920

4,000

454,420

508,420

508,420

-

5,000

-

5,000

5,000

-

5,000

-

11

11

11
11

รวม

-
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ที่

3

หน่วยงาน/งาน/
โครงการ

หน่วยงานอนามัย

4

5

1)กิจกรรมป้องกัน
ส่งเสริมดูแลรักษา
สุขภาพ
รวม

หน่วยงาน
เทคโนโลยีและ
โสตทัศนูปกรณ์
1)โครงการพัฒนา
เทคโนโลยีก้าวไกล
ทางการศึกษา
รวม
หน่วยงาน
ประชาสัมพันธ์
1)งาน
ประชาสัมพันธ์

แผนงาน
ตาม
มาตรฐาน

ผู้รบั ผิดชอบ

11

นางสาวบานชื่น
อินทิสาร
นางสาวบานชื่น
อินทิสาร

11

ค่า
ตอบ
แทน

11

นายชาญสกล
ทรัพย์มีชัย

11

นายชาญสกล
ทรัพย์มีชัย

11
11

รวมทั้งสิ้น

นางสาวปนัสยา
ใจเอื้อย
นางสาวปนัสยา
ใจเอื้อย

รวม

งบประมาณ
งบดาเนินการ
งบพัฒนา งบ
ลงทุน
ค่า
ค่าใช้ ค่าวัสดุ
(สิน
พาหนะ สอย
ทรัพย์
ถาวร)

สรุป
ราย
จ่าย

4,000

-

7,000

2,500

13,500

13,500

4,000

-

7,000

2,500

13,500

13,500

60,000

60,000

60,000

60,000

60,000

60,000

1,000

2,000 12,500

5,000

15,500

1,000

2,000

15,500
602,420

15,500
602,420

-

-

52,000

-

3,000

-

18,000

12,500
529,420

ลงชือ่ .............................................. ผู้จัดทา
(นางปานทิพย์ ใจเอื้อย)
ผูช้ ่วยผู้อานวยการฝ่ายบริหารทั่วไป

ลงชือ่ ..........................................................ผู้รบั รอง
(เซอร์มาร์กาเร็ต รัตนาวงศ์ไชยา)
ผู้จดั การ / อานวยการ
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ตารางที่ 3.8 สรุปงบประมาณรายจ่ายของงาน / โครงการ จาแนกตามหน่วยงาน ปีการศึกษา 2562
ฝ่ายปฐมวัย
ที่

1

2

3

4

หน่วยงาน / งาน / โครงการ

หน่วยงานส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม
1) โครงการเด็กดีมีคุณธรรม
- กิจกรรมวันสาคัญ
- กิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม
- กิจกรรมจิตสาธารณะ
- กิจกรรมเด็กดี ซ.ศ.
หน่วยงานงานพัฒนาหลักสูตรฯ
1) โครงการพัฒนาหลักสูตรปฐมวัย
- กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร
หน่วยงานพัฒนาและการจัดการ
เรียนการสอน
1) กิจกรรมการจัดทาแผนการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้
หน่วยงานงานส่งเสริมให้มีการวิจัย
เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการ
เรียนรู้

แผนงาน
ตาม
มาตรฐาน
4

งบประมาณ
ผู้รับ
ผิดชอบ

5

นางสาว
ปัทมกร
รัตนกสิกร

หน่วยงานประเมินพัฒนาการเด็ก

นางสุชาดา
น้อยสอาด

2

หน่วยงานกิจกรรมพัฒนาเด็ก
1) โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนสู่
ความเป็นเลิศ
- กิจกรรมรักการอ่าน
- กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
- กิจกรรมวันวิชาการ
- กิจกรรมกีฬาสี
- กิจกรรมบัณฑิตน้อย
- กิจกรรมทัศนศึกษา
- กิจกรรมค่ายบูรณาการ

200
100
100
1,000

300
200
100
100

1,500
200
300
7,900

3,000
1,000
1,000
12,000

-

3,000
1,000
1,000
12,000

4,000

1,000

500

500

6,000

-

6,000

-

200

600

1,200

2,000

-

2,000

2

-

200

300

1,000

1,500

-

1,500

-

200

800

500

1,500

-

1,500

-

400

300

9,300

10,000

-

10,000

10,000
250

300
300
300
500
1,800
23,000
1,500

200
500
500
500
35,000
75,000
2,000

1,500
2,000
14,200 15,000
2,200
3,000
4,000
5,000
36,000 82,800
4,500 102,500
6,500 10,250

-

2,000
15,000
3,000
5,000
82,800
102,500
10,250

นางสุชาดา
น้อยสอาด

นางสาว
ปัทมกร
รัตนกสิกร

2

นางสาว
พีรดา

2

นางสาว
บุษกร

1) งานประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย
7

1,000
500
500
3,000

งบลงทุน
สรุป
(สินทรัพย์
รายจ่าย
ถาวร)

2

1) โครงการนิเทศแลกเปลี่ยนเรียนรู้
- กิจกรรมนิเทศภายในสถานศึกษา
6

ค่า
วัสดุ

ค่า
ตอบแทน

งบ
พัฒนา

นางสาว
ปัทมกร

1) งานวิจัยในชั้นเรียน
หน่วยงานนิเทศการเรียนรู้ใน
สถานศึกษา

งบดาเนินการ
ค่า
ค่าใช้
พาหนะ
สอย

1

นางสาวชนิ
ดา ณ นคร
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ที่

แผนงาน
ผู้รับ
ตาม
ผิดชอบ
มาตรฐาน

หน่วยงาน / งาน / โครงการ

- กิจกรรมค่ายบูรณาการ
8

ค่า
ตอบแทน
250

หน่วยงานสวัสดิภาพเด็ก

1

หน่วยงานพัฒนาความสัมพันธ์กับ
ชุมชนและผู้ปกครอง

3

2

2

1) โครงการพัฒนาครูปฐมวัย
- กิจกรรมพัฒนาศักยภาพครูปฐมวัย
2) กิจกรรมนิเทศแบบกัลยาณมิตร
หน่วยงานจัดบรรยากาศ
12
ส่งเสริมการเรียนการสอน
1) โครงการสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี
- กิจกรรมสื่อเพื่อการศึกษา
- กิจกรรมหนูน้อย RECYCLE
- กิจกรรมจัดบรรยากาศชั้นเรียน
- กิจกรรมสร้างสื่อนวัตกรรมด้วย IPAD
หน่วยงานพัฒนาระบบการประกัน
13
คุณภาพในสถานศึกษา
1) งานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ในสถานศึกษา
2) งานสารสนเทศ
รวม

3

2

งบลงทุน
สรุป
(สินทรัพย์
รายจ่าย
ถาวร)

6500

10250

10250

-

500

1,000

6,000

7,500

-

7,500

1,000

500

500

-

2,000

-

2,000

-

300

2,500

2,200

5,000

-

5,000

20,000
1,500

5,000
2,000

24,000
3,000

1,000
500

50,000
7,000

-

50,000
7,000

800
2,000

1,000
200
1,000
1,000

14,000
10,000
2,000

85,000
19,000
5,000

100,000
1,000
30,000
10,000

-

100,000
1,000
30,000
10,000

-

500
200

500
-

4,000
1,800

5,000
2,000

-

5,000
2,000

44,550

43,300

174,400

-

478,050

นางสาวชนิ
ดา ณ นคร

1) งานจัดทาแผนปฏิบัติการ ปฐมวัย
11 หน่วยงานพัฒนาบุคลากร

ค่าวัสดุ

งบ
พัฒนา

นางสาว
พีรดา
ชัยวรา
สวัสดิ์

1) งานพัฒนาความสัมพันธ์กับชุมชน
และผู้ปกครอง
10 หน่วยงานบริหารทั่วไป

งบดาเนินการ
ค่า
ค่าใช้
พาหนะ
สอย
1,500 2000

นางสาว
ปิยะดา
คล้อย
เขษม

1) งานสวัสดิภาพเด็ก
9

งบประมาณ

นางสาว
บุษกร เละ
ประยูร

นางสาวชนิ
ดา ณ นคร

นางสาว
ปิยะดา
คล้อย
เขษม

215,800 478,050

แผนปฏิบัตกิ ารปีการศึกษา 2563 โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา

หน้า
อ้างอิง

49

ลงชื่อ...................................................ผู้จัดทา
(นางสาวชนิดา ณ นคร)
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายปฐมวัย
ลงชื่อ...................................................ผู้รับรอง
( เซอร์มาร์กาเร็ต รัตนาวงศ์ไชยา )
ผู้จัดการ/ผู้อานวยการ

“พระเจ้าจะทรงตอบสนองทุกคนตามสมควรแก่การกระทาของพวกเขา”(รม 2:6)
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รายละเอียดแผนปฏิบัติการประจาปี
(ประกอบด้วย ตารางสรุปรายรับ-รายจ่ายตามแผนงาน
ตารางแสดงสรุปรายรับ-รายจ่ายตามแผนงาน
และแผนงาน/โครงการ) เรียงลาดับดังนี้
1. ฝ่ายจิตตาภิบาล
2. ฝ่ายวิชาการ
3. ฝ่ายกิจการนักเรียน
4. ฝ่ายธุรการ-การเงิน
5. ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
6. ฝ่ายมาตรฐานคุณภาพ
7. ฝ่ายบริหารทั่วไป
8. ฝ่ายปฐมวัย

แผนปฏิบัตกิ ารปีการศึกษา 2563 โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
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4.1 ฝ่ายจิตตาภิบาล

ตารางที่ 4.1.1 สรุปรายจ่ายและที่มาของงบประมาณ ของงาน/โครงการ จาแนกตามหน่วยงาน ปีการศึกษา 2562
ที่

แผนงานหน่วยงาน

1 หน่วยงานอภิบาล
1 1)กิจกรรมสอนคาสอนผู้เรียนคาทอลิก
2)กิจกรรมยุวธรรมทูต
3)กิจกรรมค่านผู้นายุวธรร มทูต
4)กิจกรรมค่ายพระคัมภีร์
5)กิจกรรมค่ายคาสอน
6)กิจกรรมชุมนุมนักเรียนคาทอลิก
7)โครงการอบรมฟื้นฟูจิตใจครูและนักเรียน
คาทอลิก
รวม
2. หน่วยงานแพร่ธรรม
1. งานมิสซาตามโอกาสต่างๆ
1)กิจกรรมมิสซาเปิด/ปิดปีการศึกษา
2)กิจกรรมมิสซาศุกร์ต้นเดือน
3)กิจกรรมฉลองพระคริสตกายา
3)กิจกรรมมิสซาฉลองศาสนนามโรงเรียน
4)กิจกรรมมิสซาฉลองพระคริสตสมภพ
2 วจนพิธีกรรมตามโอกาสต่างๆ
3 วิชาคริสต์ศาสนาในโรงเรียน ป.1-ม.3
4. บูรณาการคุณค่าพระวรสารสู่แผนการสอน
รวม
หน่
ว
ยงานศาสนสั
ม
พั
น
ธ์
3
1) กิจกรรมเรียนรู้วฒ
ั นธรรมองค์กร
2) กิจกรรมการเข้าร่วมทาทางศาสนา
รวม
4 หน่วยงานส่งเสริมเอกลักษณ์และอัตลักษณ์
ของโรงเรียน
1) กิจกรรมจัดดบอร์ดแบ่งปันความรูต้ าม
เทศกาลคาทอลิก
2) กิจกรรมอดออมเพื่อผูด้ ้อยโอกาส
3) กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน
4)โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ตาม
แนวทางคุณค่าพระวรสาร
รวม
รวมทั้งสิ้น

แผนงาน
ตาม
มาตรฐาน
4
4
4
4
4
4
4

นางสมลักษณ์
นางสมลักษณ์
นางสมลักษณ์
นางสมลักษณ์
นางสมลักษณ์
นางสมลักษณ์
นางสมลักษณ์

45,550
900
5,500
5,100
5,100
5,100

45,550
900
5,500
5,100
5,100
5,100

45,550
900
5,500
5,100
5,100
5,100

4

นางสมลักษณ์

161,000

161,000

228,250

228,250

161,000
228,250

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

นางสาวลัดดาวัลย์
นางสมลักษณ์
นางสมลักษณ์
นางสมลักษณ์
นางสมลักษณ์
นางสมลักษณ์
นางสมลักษณ์
นางสมลักษณ์
นางสาวลัดดาวัลย์
นางสาวลัดดาวัลย์

12,100

12,100

12,100

5,000
2,400
6,800
7,000
1,200
1,000
300
35,800

5,000
2,400
6,800
7,000
1,200
1,000
300
35,800

5,000
2,400
6,800
7,000
1,200
1,000
300
35,800

4
4
4

นางธนพร
นางธนพร
นางธนพร

600
600
1,200

600
600
1,200

600
600
1,200

4

นางสาบรรจง

4

นางสาบรรจง

4,600

4,600

4,600

4
4
4

นางสาบรรจง
นางสาบรรจง
นางสาบรรจง

700
750

700
750

700
750

ผู้รับผิดชอบ

สรุป
รายจ่าย

สรุปรายรับ
จากโรงเรียน

จากที่อื่น

รวม

10,500

10,500

10,500

16,550
281,800

16,550
281,800

16,550
281,800

ลงชื่อ ................................................... ผู้รบั รอง
(นางสมลักษณ์ บุญเพชร)
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายจิตตาภิบาล
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ตารางที่ 4.1.2 สรุปรายรับ-รายจ่ายตามหน่วยงาน (งาน/กิจกรรม/โครงการ) ปีการศึกษา 2562
ของฝ่ายจิตตาภิบาล
4.1.2.1 หน่วยงานอภิบาล
ที่

งาน/กิจกรรม/โครงการ

1
2
3
4

กิจกรรมสอนคาสอนผู้เรียน
คาทอลิก
กิจกรรมยุวธรรมทูต
กิจกรรมค่านผู้นายุวธรร มทูต
กิจกรรมค่ายพระคัมภีร์

5

แผนงาน
ตาม
มาตรฐาน
4

สรุปรายรับ
จากโรงเรียน จากที่อื่น

รวม

สรุป
รายจ่าย

ประเภท
งบประมาณ

45,550

45,550

45,550

ดาเนินการ

4
4
4

900

900

900

5,500

5,500

5,500

5,100

5,100

5,100

ดาเนินการ
ดาเนินการ
ดาเนินการ

กิจกรรมค่ายคาสอน

4

5,100

5,100

5,100

ดาเนินการ

6

กิจกรรมชุมนุมนักเรียนคาทอลิก

4

5,100

5,100

5,100

ดาเนินการ

7

โครงการอบรมฟื้นฟูจิตใจครูและ
นักเรียนคาทอลิก

4

161,000

161,000

161,000

228,250

228,250

228,250

รวม
สรุปประเภทงบประมาณ
งบดาเนินการ 67,250 บาท

งบลงทุน -

ลงชื่อ..............................................
( นางสมลักษณ์ บุญเพชร)
ผูเ้ สนองาน

บาท

งบพัฒนา 161,000 บาท

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

ผู้อนุมัติ ลงชื่อ...............................................
( เซอร์มาร์กาเร็ต รัตนาวงศ์ไชยา)
ผู้จดั การ / ผู้อานวยการ
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พัฒนา
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4.1.2.2 หน่วยงานแพร่ธรรม
ที่
1

งาน/กิจกรรม/โครงการ

แผนงาน
ตาม
มาตรฐาน

รวม

สรุป
รายจ่าย

ประเภท
งบประมาณ

งานมิสซาตามโอกาสต่างๆ
1)กิจกรรมมิสซาเปิด/ปิดปีการศึกษา
2)กิจกรรมมิสซาศุกร์ต้นเดือน

2
3
4

สรุปรายรับ
จากโรงเรียน จากที่อื่น

3)กิจกรรมฉลองพระคริสตกายา
4)กิจกรรมมิสซาฉลองศาสนนาม
โรงเรียน
5)กิจกรรมมิสซาฉลองพระคริสตสมภพ
วจนพิธีกรรมตามโอกาสต่างๆ
วิชาคริสต์ศาสนาในโรงเรียน ป.1-ม.3
บูรณาการคุณค่าพระวรสารสู่แผนการ
สอน

รวม

4
4
4
4

12,100

12,100

12,100

5,000
2,400
6,800

5,000
2,400
6,800

5,000
2,400
6,800

ดาเนินการ
ดาเนินการ
ดาเนินการ
ดาเนินการ

4
4
4
4

7,000
1,200
1,000
300

7,000
1,200
1,000
300

7,000
1,200
1,000
300

ดาเนินการ
ดาเนินการ
ดาเนินการ
ดาเนินการ

35,800

35,800

35,800

สรุปประเภทงบประมาณ
งบดาเนินการ 35,800 บาท
อัจฉรา สรกุล

งบลงทุน - บาท

ลงชื่อ..............................................
( นางสาวอัจฉรา สรกุล )
ผูเ้ สนองาน

งบพัฒนา - บาท

ลงชื่อ....................................................
(นางสมลักษณ์ บุญเพชร)
ผู้ช่วยผูอ้ านวยการฝ่ายจิตตาภิบาล

ผู้อนุมัติ ลงชื่อ...............................................
( เซอร์มาร์กาเร็ต รัตนาวงศ์ไชยา)
ผู้จดั การ / ผู้อานวยการ
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4.1.2.3 หน่วยงานศาสนสัมพันธ์
ที่

งาน/กิจกรรม/โครงการ

1
2

กิจกรรมเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กร
กิจกรรมการเข้าร่วมทาทาง
ศาสนา

แผนงาน
ตาม
มาตรฐาน

สรุปรายรับ
จากโรงเรียน จากที่อื่น

4
4

รวม

รวม

สรุป
รายจ่าย

600
600

600
600

600
600

1,200

1,200

1,200

สรุปประเภทงบประมาณ
งบดาเนินการ 1,200 บาท

งบลงทุน -

ลงชื่อ..............................................
( นางธนพร เปีย่ มอยู่ )
ผูเ้ สนองาน

บาท

งบพัฒนา -

บาท

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

ผู้อนุมัติ ลงชื่อ...............................................
( เซอร์มาร์กาเร็ต รัตนาวงศ์ไชยา)
ผู้จัดการ / ผู้อานวยการ
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ประเภท
งบประมาณ
ดาเนินการ
ดาเนินการ
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4.1.2.4 หน่วยงานส่งเสริมเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของโรงเรียน
ที่

งาน/กิจกรรม/โครงการ

1

กิจกรรมจัดดบอร์ดแบ่งปันความรู้ตาม
เทศกาลคาทอลิก
กิจกรรมอดออมเพื่อผู้ด้อยโอกาส
กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน

2
3
4

แผนงาน
ตาม
มาตรฐาน
4

สรุปรายรับ
จากโรงเรียน จากที่อื่น

4
4
4

โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
ตามแนวทางคุณค่าพระวรสาร

รวม

รวม

สรุป
รายจ่าย

4,600

4,600

4,600

ดาเนินการ

700
750

700
750

700
750

10,500

10,500

10,500

ดาเนินการ
ดาเนินการ
พัฒนา

16,550

16,550

16,550

สรุปประเภทงบประมาณ
งบดาเนินการ 6,050 บาท

งบลงทุน -

ลงชื่อ.............................................. …..
( นางสาวบรรจง หลาวเงิน )
ผูเ้ สนองาน

ประเภท
งบประมาณ

บาท

งบพัฒนา 10,500

บาท

ลงชื่อ....................................................
(นางสมลักษณ์ บุญเพชร)
ผู้ช่วยผูอ้ านวยการฝ่ายจิตตาภิบาล

ผู้อนุมัติ ลงชื่อ...............................................
( เซอร์มาร์กาเร็ต รัตนาวงศ์ไชยา)
ผู้จดั การ / ผู้อานวยการ
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ลาดับที่ 1 แผนงานหน่วยงาน อภิบาล
แผนงานตามโครงสร้าง ฝ่ายจิตตาภิบาล
แผนงานตามมาตรฐานด้าน
1 คุณภาพผู้เรียน/เด็ก
2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
3 สังคมแห่งการเรียนรู้
4อัตลักษณ์
5 มาตรการส่งเสริม
ผู้รบั ผิดชอบ
นางสมลักษณ์ บุญเพชร
ตอบสนอง
พันธกิจที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 8 กลยุทธ์ที่ 8.1
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ. 1  คุณภาพของผู้เรียน/เด็ก 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ
3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ/การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสาคัญ
ตอบสนองมาตรฐานฝ่ายการศึกษาฯ (EDBA) : มาตรฐานที่ 16 ตัวบ่งชี้หลัก.......... ร่วม 16.1 , 16.2
ประเด็นพิจารณาที่ หลัก …………………. ร่วม.......................
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน : มาตรฐานที่.......... ตัวบ่งชี้ หลักที่ ........ ร่วม ...........
ระยะเวลา
วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย
กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)
วัตถุประสงค์
1. ขั้นวางแผน
1. เพื่อให้ผู้เรียนปฎิบัติตนตามหลัก
1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดกิจกรรม
พ.ค. 62
ธรรมทางศาสนาและปฎิบัติศาสนกิจอย่าง
1.2 ประชุมคณะทางานกรรมการจัดกิจกรรม
พ.ค. 62
สม่าเสมอ
1.3 ประชุมชี้แจงการดาเนินการจัดกิจกรรม
พ.ค. 62
1.4 ศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการ
พ.ค. 62
2.เพื่อให้ผู้เรียนคาทอลิกใช้เวลาว่างให้เกิด
การจัดกิจกรรม
ประโยชน์ อยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข
1.5 จัดทาคาสั่งการจัดกิจกรรมทั้งภายใน
พ.ค. 62
3.เพื่อให้ผู้เรียนคาทอลิกมีความรัก เมตตา
และภายนอก
ต่อผู้อื่น ให้อภัย ให้เกียรติผู้อื่น
1.6 จัดทาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัด
พ.ค. 62
4.เพื่อให้ผู้เรียนคาทอลิกมีจิตอาสาและ
กิจกรรม โครงการ
บาเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม
2. ขั้นดาเนินการ
5.เพื่อให้ผู้เรียนคาทอลิกมีความละอายใจ
2.1 ภาระงานประจา
และไม่ปฎิบัติในสิ่งที่เป็นบาปและสิ่งที่ผิดต่อ
1)กิจกรรมสอนคาสอนผู้เรียนคาทอลิก
พ.ค. 62 - มี.ค. 63
หลักธรรมของศาสนา
2)กิจกรรมยุวธรรมทูต
พ.ค. 62 - มี.ค. 63
เป้าหมายเชิงปริมาณ
3)กิจกรรมค่ายผู้นายุวธรรมทูต
มิ.ย.62
ครูคาทอลิก 15 ท่าน
4)กิจกรรมค่ายพระคัมภีร์
ส.ค.62
ผู้เรียนคาทอลิก 50 ท่าน
5)กิจกรรมค่ายคาสอน
ต.ค.62
6)กิจกรรมชุมนุมนักเรียนคาทอลิก
ม.ค.63
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
2.2 ภาระงานตาม ตบช.(วงเล็บตัวบ่งชีที่รับผิดชอบหลัก)
1. ผู้เรียนคาทอลิกปฎิบัติตนตามหลัก
2.3 ภาระงานร่วม (วงเล็บตัวบ่งชีที่รับผิดชอบร่วม)
ธรรมทางศาสนาและปฎิบัติศาสนกิจอย่าง
1)ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามอัตลักษณ์
การศึกษาคาทอลิก (16.1)
สม่าเสมออย่างมีคุณภาพ
2.ผู้เรียนคาทอลิกใช้เวลาว่างให้เกิด
2.4 โครงการ
ประโยชน์ อยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข
1)โครงการอบรมฟื้นฟูจิตใจครูและนักเรียนคาทอลิก
อย่างมีคุณภาพ
2.5 ภาระงานตามมาตรฐานสากล
3.ผู้เรียนคาทอลิกมีความรัก เมตตา
ต่อผู้อื่น ให้อภัย ให้เกียรติผู้อื่นอย่างมีคุณภาพ
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วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย
4.ผู้เรียนคาทอลิกมีจิตอาสาและ
บาเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมอย่างมีคุณภาพ
5. ผู้เรียนคาทอลิกมีความละอายใจ
และไม่ปฎิบัติในสิ่งที่เป็นบาปและสิ่งที่ผิดต่อ
หลักธรรมของศาสนาอย่างมีคุณภาพ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ผู้เรียนคาทอลิกร้อยละ 83 ปฎิบัติตนตาม
หลักธรรมทางศาสนาและปฎิบัติศาสนกิจอย่าง
สม่าเสมออย่างมีคุณภาพ
2.ผู้เรียนคาทอลิกร้อยละ 83 ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ อยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข
อย่างมีคุณภาพ
3.ผู้เรียนคาทอลิกร้อยละ 83 มีความรัก เมตตา
ต่อผู้อื่น ให้อภัย ให้เกียรติผู้อื่นอย่างมีคุณภาพ
4.ผู้เรียนคาทอลิกร้อยละ 83มีจิตอาสาและ
บาเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมอย่างมีคุณภาพ
5. ผู้เรียนคาทอลิกร้อยละ 83 มีความละอายใจ
และไม่ปฎิบัติในสิ่งที่เป็นบาปและสิ่งที่ผิดต่อ
หลักธรรมของศาสนาอย่างมีคุณภาพ

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)

3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล
3.1 ตรวจสอบติดตามการดาเนินงานตามแผน
3.2 ประเมินการจัดกิจกรรม
3.3 ปรับปรุงแก้ไขการดาเนินงานที่ยังไม่สมบูรณ์
4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา
4.1สรุปผลตามกิจกรรมเป็นภาพรวม
4.2จัดทารายงานผลดาเนินงานของ
หน่วยงาน
4.3นาผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนา

เครื่องมือการติดตาม/ประเมินผล
1. แบบประเมินผลของการจัดกิจกรรมทาง
ศาสนา
2. แบบสรุปการประเมินเข้าร่วมกิจกรรมทาง
ศาสนา
3. รายงานสรุปผลการดาเนินงานตามกิจกรรม
ทางศาสนา

แผนปฏิบัตกิ ารปีการศึกษา 2563 โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา

มี.ค. 63
มี.ค. 63
มี.ค. 63

58

4.1.3 แบบแสดงงบประมาณค่าใช้จ่าย งาน/กิจกรรม
4.1.3.1 งาน/กิจกรรม สอนคาสอนผู้เรียนคาทอลิก
แผนงานตามมาตรฐานที่ 1  2  3  4 5 
หน่วยงาน อภิบาล
ฝ่าย จิตตาภิบาล
รายการ

งบประมาณ ปี 2562

รายรับ (ที่มาของงบประมาณ)
1.จากโรงเรียน
รวม
รายจ่าย
1.ค่าวัสดุ
-ค่าหนังสือบทสวด /ค่าสมุดประจาตัว
-ค่ากระดาษสี 180 g
-ค่าสื่ออุปกรณ์การสอนคาสอน
2.ค่าใช้สอย
3.ค่าตอบแทน
-ค่าตอบแทนครูคาสอน
4.ค่าพาหนะ

45,550
45,550
250
300
35,000
10,000
รวม

สรุปประเภทงบประมาณ
งบดาเนินการ 45,550 บาท

งบลงทุน

-

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

45,550

บาท งบพัฒนา -

บาท

ลงชื่อ ..........................................
( นางสมลักษณ์ บุญเพชร )
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายจิตตาภิบาล
ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ................ .... .....................................
(เซอร์มากาเร็ต รัตนาวงศ์ไชยา)
ผู้จัดการ/ ผู้อานวยการ
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4.1.3.2 งาน/กิจกรรม กิจกรรมยุวธรรมทูต
แผนงานตามมาตรฐานที่ 1  2  3  4 5 
หน่วยงาน อภิบาล
ฝ่าย จิตตาภิบาล
รายการ

งบประมาณ ปี 2562

รายรับ (ที่มาของงบประมาณ)
1.จากโรงเรียน

900
900

รวม
รายจ่าย
1.ค่าวัสดุ
-ค่าเข็มยุวธรรมทูต
-ค่าเอกสาร
2.ค่าใช้สอย
3.ค่าตอบแทน
4.ค่าพาหนะ

300
600

รวม
สรุปประเภทงบประมาณ
งบดาเนินการ 900 บาท

งบลงทุน

-

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

บาท

900
งบพัฒนา

-

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

ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ .................................................
( เซอร์มาร์กาเร็ต รัตนาวงศ์ไชยา)
ผู้จัดการ/ ผู้อานวยการ
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4.1.3.3 งาน/กิจกรรม ค่ายผู้นายุวธรรมทูต
แผนงานตามมาตรฐานที่ 1  2  3  4 5 
หน่วยงาน อภิบาล
ฝ่าย จิตตาภิบาล
รายการ

งบประมาณ ปี 2562

รายรับ (ที่มาของงบประมาณ)
1.จากโรงเรียน

5,500
5,500

รวม
รายจ่าย
1.ค่าวัสดุ
2.ค่าใช้สอย
ค่าลงทะเบียน
3.ค่าตอบแทน
4.ค่าพาหนะ
-ค่าน้ามันรถ

4,400
1,100
5,500

รวม
สรุปประเภทงบประมาณ
งบดาเนินการ
5,500

บาท

งบลงทุน

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

-

บาท

งบพัฒนา

-

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

ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ .................................................
( เซอร์มาร์กาเร็ต รัตนาวงศ์ไชยา)
ผู้จัดการ/ผู้อานวยการ
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4.1.3.4 งาน/กิจกรรม ค่ายพระคัมภีร์
แผนงานตามมาตรฐานที่ 1  2  3  4 5 
หน่วยงาน อภิบาล
ฝ่าย จิตตาภิบาล
รายการ

งบประมาณ ปี 2562

รายรับ (ที่มาของงบประมาณ)
1.จากโรงเรียน

5,100
5,100

รวม
รายจ่าย
1.ค่าวัสดุ
2.ค่าใช้สอย
ค่าลงทะเบียน
3.ค่าตอบแทน
4.ค่าพาหนะ
-ค่าน้ามันรถ

4,000
1,100
5,100

รวม
สรุปประเภทงบประมาณ
งบดาเนินการ 5,100

บาท

งบลงทุน

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

-

บาท

งบพัฒนา

-

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

ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ .................................................
( เซอร์มาร์กาเร็ต รัตนาวงศ์ไชยา)
ผู้จัดการ/ ผู้อานวยการ
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4.1.3.5 งาน/กิจกรรม ค่ายคาสอน
แผนงานตามมาตรฐานที่ 1  2  3  4 5 
หน่วยงาน อภิบาล
ฝ่าย จิตตาภิบาล
รายการ

งบประมาณ ปี 2562

รายรับ (ที่มาของงบประมาณ)
1.จากโรงเรียน
รวม
รายจ่าย
1.ค่าวัสดุ
2.ค่าใช้สอย
-ค่าลงทะเบียน
3.ค่าตอบแทน
4.ค่าพาหนะ
-ค่าน้ามันรถ

5,100
5,100

4,000

รวม
สรุปประเภทงบประมาณ
งบดาเนินการ 5,100

บาท

งบลงทุน

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

-

บาท

1,100
5,100
งบพัฒนา

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

ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ .................................................
( เซอร์มาร์กาเร็ต รัตนาวงศ์ไชยา)
ผู้จัดการ/ ผู้อานวยการ
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4.1.3.6 งาน/กิจกรรม ชุมนุมนักเรียนคาทอลิก
แผนงานตามมาตรฐานที่ 1  2  3  4 5 
หน่วยงาน อภิบาล
ฝ่าย จิตตาภิบาล
รายการ

งบประมาณ ปี 2562

รายรับ (ที่มาของงบประมาณ)
1.จากโรงเรียน
รวม
รายจ่าย
1.ค่าวัสดุ
2.ค่าใช้สอย
-ค่าลงทะเบียน
3.ค่าตอบแทน
4.ค่าพาหนะ
-ค่าน้ามันรถ

5,100
5,100

3,000

รวม
สรุปประเภทงบประมาณ
งบดาเนินการ 5,100

บาท

งบลงทุน

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

-

บาท

2,100
5,100
งบพัฒนา

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

ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ .................................................
( เซอร์มาร์กาเร็ต รัตนาวงศ์ไชยา)
ผู้จัดการ/ผู้อานวยการ
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4.1.4 โครงการ ของหน่วยงานในฝ่ายจิตตาภิบาล
แผนงานตามโครงสร้าง

ฝ่ายจิตตาภิบาล

แผนงานตามมาตรฐานด้าน

1 คุณภาพผู้เรียน/เด็ก
3 สังคมแห่งการเรียนรู้

ชื่อโครงการ
ลักษณะโครงการ
หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ
ตอบสนอง

อบรมฟื้นฟูจิตใจครูและนักเรียนคาทอลิก
 ประจา
 ต่อเนื่อง  ใหม่
อภิบาล
นางสมลักษณ์ บุญเพชร
พันธกิจที่.......4.........ยุทธศาสตร์ที่..........8..........กลยุทธ์ที่ 8.1

2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
4 อัตลักษณ์
5 มาตรการส่งเสริม

ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ. 1  คุณภาพของผู้เรียน/เด็ก 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ
3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ/การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสาคัญ
ตอบสนองมาตรฐานฝ่ายการศึกษาฯ( EDBA) มาตรฐานที่ 16 ตัวบ่งชี้หลักที่ ประเด็นพิจารณาที่ ทางตรง 1 ทางอ้อม 16.1
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน มาตรฐานที่ ............ ตัวบ่งชี้ ..............

1. หลักการและเหตุผล
จากการที่ฝา่ ยจิตตาภิบาลได้จัดการงาน อภิบาลขึ้น คริสตชนในฐานะบุคคลและครอบครัวมุ่งสู่การเป็นศิษย์ผู้มีความ
เชื่อ สามารถเจริญชีวิตเป็นประจักษ์พยานและประกาศพระคริสตเจ้าแก่ทุกคน และโรงเรียนคาทอลิกเป็นองค์กรที่
ต้องดูแลสนับสนุน -ส่งเสริมให้ครู-นักเรียนคาทอลิกซึ่งอยู่ในความดูแล สามารถดาเนินชีวิตคริสตชน และพัฒนาชีวิต
จิตของตนเองให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยภารกิจที่สาคัญนี้เองโรงเรียนซางตาครู้สศึกษา โดยฝ่ายจิตตาภิบาลจึงได้จัด
โครงการฟื้นฟูจิตใจครูและนักเรียนคาทอลิกขึ้นเพื่อส่งเสริมคณะครูและผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ตามคุณค่าพระวรสารและอัตลักษณ์ของโรงเรียน และสามารถปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับ
ถือ เกิดความเชื่อ ความศรัทธาและดาเนินชีวิตเป็นคริตชนที่ดี
2.วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้ครูและผู้เรียนคาทอลิกได้รับการส่งเสริมเพิ่มพูนความเชื่อและความศรัทธาปฎิบัติตนตาม
หลักธรรมทางศาสนา
2.2 เพื่อให้ครูและผู้เรียนคาทอลิกนาคาสอนมาเป็นแนวทางในการดาเนินชีวิตปฎิบัติศาสนกิจอย่างสม่าเสมอ
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
-ผู้เรียนคาทอลิกระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 จานวน 50 คน
-ครูคาทอลิก จานวน 15 คน
3.2 เชิงคุณภาพ
1. ครูและผู้เรียนคาทอลิกได้รับการส่งเสริมเพิ่มพูนความเชื่อและความศรัทธาปฎิบัติตนตาม
หลักธรรมทางศาสนา
2. ครูและผู้เรียน สามารถน้อมนาคาสอนมาเป็นแนวทางในการดาเนินชีวิตปฎิบัติศาสนกิจอย่างสม่าเสมอ
3.3 ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ครูและผู้เรียนคาทอลิกร้อยละ 83 ได้รับการส่งเสริมเพิ่มพูนความเชื่อและความศรัทธาปฎิบัติตนตาม
หลักธรรมทางศาสนา
2. ครูและผู้เรียนคาทอลิกร้อยละ 83 สามารถน้อมนาคาสอนมาเป็นแนวทางในการดาเนินชีวิตปฎิบัติ
ศาสนกิจอย่างสม่าเสมอ

แผนปฏิบัตกิ ารปีการศึกษา 2563 โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา

65

4. ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
กิจกรรม
ระยะเวลา
1.1 แต่งตั้งกรรมการรับผิดชอบกิจกรรม
1.2 ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์และขอบข่ายงาน
พ.ค. 62
1.3 วางแผนการดาเนินงาน
1.4 ดาเนินการเพื่อขออนุมัติ
2. ขั้นดาเนินการ/กิจกรรมที่จัด
2.1 ประชุมครูและผู้เรียนคาทอลิก
มี.ค. 62
2.2 ติดต่อวิทยากรและสถานที่-กาหนดวัน/เวลา
ดาเนินการ
มิ.ย. 62
2.3 แต่งตั้งผู้รับชอบในการดาเนินการ
มิ.ย. 62
2.4 ดาเนินการอบรมฟื้นฟูจิตใจครูและผู้เรียน
มิ.ย. 62 -มี.ค.63
คาทอลิก
3. ขั้นติดตามและประเมินผล
3.1 ประเมินโครงการ ประเมินความพึงพอใจ
ตลอดปีการศึกษา
3.2 ประเมินความพึงพอใจ
5. สถานที่ดาเนินงาน
โรงเรียนซางตาครู้สศึกษาและหน่วยงานภายนอก
6. ระยะเวลาในการดาเนินงาน พฤษภาคม 2562 – มีนาคม 2563
7. งบประมาณ
รายการ

นางสมลักษณ์ บุญเพชร

นางสมลักษณ์ บุญเพชร

นางสมลักษณ์ บุญเพชร

งบประมาณปี 2562

รายรับ
-จากโรงเรียน

161,000
161,000

รวม
รายจ่าย
-ค่าใช้สอย
-ค่าของรางวัลในการจัดกิจกรรม
-ค่าทาบุญ/ขอมิสซา
-ค่าเช่าที่พัก/อาหาร
-ค่าตอบแทน
-ค่าสมนาคุณวิทยากร
-ค่าพาหนะ
รายการ

ผู้รบั ผิดชอบ

13,000
15,000
80,000
13,000
งบประมาณปี 2562

-ค่าน้ามันรถ/ค่าเช่ารถ
รวม
8.เครือ่ งมือการติดตามและประเมินผล
1. แบบประเมินโครงการ
2. แบบประเมินความพึงพอใจ
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9. ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
1. ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก
2.โรงเรียนจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพด้านอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก
10. ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข

ผู้เสนอโครงการ

ผู้พิจารณาโครงการ

……………………………………
( นางสมลักษณ์ บุญเพชร )

……………………………………
( นางสมลักษณ์ บุญเพชร )

ผู้อนุมัติโครงการ
……………………………………
(เซอร์มาร์กาเร็ต รัตนาวงศ์ไชยา)
ผู้จัดการ/ผู้อานวยการ
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ลาดับที่ 2 แผนงานแพร่ธรรม
แผนงานตามโครงสร้าง ฝ่ายจิตตาภิบาล
แผนงานตามมาตรฐานด้าน
1 คุณภาพผู้เรียน/เด็ก
2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
3 สังคมแห่งการเรียนรู้
4อัตลักษณ์
5 มาตรการส่งเสริม
ผู้รบั ผิดชอบ
นางสาวลัดดาวัลย์ กันนิดา
ตอบสนอง
พันธกิจที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 8 กลยุทธ์ที่ 8.1
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ. 1  คุณภาพของผู้เรียน/เด็ก 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ
3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ/การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสาคัญ
ตอบสนองมาตรฐานฝ่ายการศึกษาฯ (EDBA) : มาตรฐานที่ 16 ตัวบ่งชี้หลัก.......... ร่วม 16.2
ประเด็นพิจารณาที่ หลัก …………………. ร่วม.......................
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน : มาตรฐานที่.......... ตัวบ่งชี้ หลักที่ ........ ร่วม ...........
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)

วัตถุประสงค์

1. ขั้นวางแผน

1. เพื่อให้สถานศึกษาดาเนินกิจกรรม
มิสซาและวจนพิธีกรรมตามโอกาสต่างๆ

1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดกิจกรรม
1.2 ประชุมคณะทางานกรรมการจัดกิจกรรม

พ.ค.62
พ.ค.62

2. เพื่อให้สถานศึกษามีการจัดการสอนคริสต์ศาสนา
ระดับชั้น ป.1- ม.3

1.3 ประชุมชี้แจงการดาเนินการจัดกิจกรรม
1.4 ศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการ

พ.ค.62

3. เพื่อให้สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนที่
บูรณาการความเชื่อ วัฒนธรรมและชีวิตตามคุณค่า

การจัดกิจกรรม
1.5 จัดทาคาสั่งการจัดกิจกรรมทั้งภายใน

พ.ค.62

พระวรสารสู่แผนการสอน

และภายนอก
1.6 จัดทาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัด

พ.ค.62

กิจกรรม
เป้าหมายเชิงปริมาณ
ครูผู้สอนจานวน 65
คน
ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษา 2. ขั้นดาเนินการ
ปีที่ 3 จานวน 1,100
คน
2.1 ภาระงานประจา

เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1. สถานศึกษาดาเนินกิจกรรม
มิสซาและวจนพิธีกรรมตามโอกาสต่างๆ
อย่างมีประสิทธิภาพ

พ.ค.62

1.งานมิสซาตามโอกาสต่างๆ
1.1 )กิจกรรมมิสซาเปิด/ปิดปีการศึกษา

พ.ค.62

1.2)กิจกรรมมิสซาศุกร์ต้นเดือน
1.3)กิจกรรมมิสซาฉลองพระคริสตกายา

ตลอดปีการศึกษา
มิ.ย.62

1.4)กิจกรรมมิสซาฉลองศาสนานามโรงเรียน
1.5)กิจกรรมมิสซาฉลองพระคริสตสมภพ

2. เพื่อให้สถานศึกษามีการจัดการสอนคริสต์ศาสนา 2. วจนพิธีกรรมตามโอกาสต่างๆ
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วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

ระดับชั้น ป.1- ม.3 อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อให้สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนที่
บูรณาการความเชื่อ วัฒนธรรมและชีวิตตามคุณค่า
พระวรสารสู่แผนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1.ร้อยละ 83 สถานศึกษาดาเนินกิจกรรม
มิสซาและวจนพิธีกรรมตามโอกาสต่างๆ
อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ร้อยละ 83 สถานศึกษามีการจัดการสอนคริสต์

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)

3.การเรียนการสอนวิชาคริสต์ศาสนาระดับชั้น ป.1 - ม.3 ตลอดปีการศึกษา
4.บูรณาการคุณค่าพระวรสารสู่แผนการสอน
ตลอดปีการศึกษา
2.2 ภาระงานตาม ตบช.(วงเล็บตัวบ่งชีที่รับผิดชอบหลัก)
2.3 ภาระงานร่วม (วงเล็บตัวบ่งชีที่รับผิดชอบร่วม)
1.สถานศึกษามีกระบวนการดาเนินการและจัดกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพด้านอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก(16.2)
2.4 โครงการ
2.5 ภาระงานตามมาตรฐานสากล

3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล
ศาสนาระดับชั้น ป.1- ม.3 อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ร้อยละ 83 สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอน 3.1 ตรวจสอบติดตามการดาเนินงานตามแผน
3.2 ประเมินการจัดกิจกรรม
ทีบ่ ูรณาการความเชื่อ วัฒนธรรมและชีวิตตาม
คุณค่าพระวรสารสู่แผนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 3.3 ปรับปรุงแก้ไขการดาเนินงานที่ยังไม่สมบูรณ์

ทุกครั้งเมื่อ
สิ้นสุดกิจกรรม
มี.ค.63

เครื่องมือการติดตาม/ประเมินผล
1. แบบประเมินผลของการจัดกิจกรรมทาง

4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา
4.1สรุปผลตามกิจกรรมเป็นภาพรวม

มี.ค.63

ศาสนา
2. แบบสรุปการประเมินเข้าร่วมกิจกรรมทาง

4.2จัดทารายงานผลดาเนินงานของ

มี.ค.63

ศาสนา
3. รายงานสรุปผลการดาเนินงานตามกิจกรรม

หน่วยงาน

ทางศาสนา

4.3นาผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนา
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4.1.3 แบบแสดงประมาณค่าใช้จ่าย งาน/กิจกรรม
4.1.3.1 งานจัดมิสซาตามโอกาสต่างๆ กิจกรรม มิสซาเปิด-ปิดปีการศึกษา
แผนงานตามมาตรฐานที่ 1  2  3  4 5 
หน่วยงาน แพร่ธรรม
ฝ่าย จิตตาภิบาล
รายการ

งบประมาณ ปี 2562

รายรับ (ที่มาของงบประมาณ)
รายรับ (ที่มาของงบประมาณ)
1.จากโรงเรียน

12,100
12,100

รวม
รายจ่าย
1.ค่าวัสดุ
-ดอกไม้
2.ค่าใช้สอย
-ค่าของถวายในพิธีมิสซาเปิด-ปิด
3.ค่าตอบแทน
-ค่าตอบแทนพระสงฆ์ประธานในพิธีมิสซา
4.ค่าพาหนะ
-

6,100
2,000
4,000

รวม
สรุปประเภทงบประมาณ
งบดาเนินการ 12,100บาท

งบลงทุน

-

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

บาท

12,100
งบพัฒนา

- บาท

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

ลงชื่อ .................................................
( เซอร์มาร์กาเร็ต รัตนาวงศ์ไชยา)
ผู้จัดการ/ ผู้อานวยการ

แผนปฏิบัตกิ ารปีการศึกษา 2563 โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา

67

4.1.3.2 งานจัดมิสซาตามโอกาสต่างๆ กิจกรรม มิสซาศุกร์ต้นเดือน
แผนงานตามมาตรฐานที่ 1  2  3  4 5 
หน่วยงาน แพร่ธรรม
ฝ่าย จิตตาภิบาล
รายการ

งบประมาณ ปี 2562

รายรับ (ที่มาของงบประมาณ)
รายรับ (ที่มาของงบประมาณ)
1.จากโรงเรียน

5,000
5,000

รวม
รายจ่าย
1.ค่าวัสดุ
2.ค่าใช้สอย
3.ค่าตอบแทน
-ขอมิสซาสุขสาราญสาหรับโรงเรียนซางตาคร้สศึกษา
4.ค่าพาหนะ
-

5,000

รวม
สรุปประเภทงบประมาณ
งบดาเนินการ 5,000 บาท

งบลงทุน

อัจฉรา สรกุล

ลงชื่อ ……………………………………..
( นางสาวอัจฉรา สรกุล )
ผู้เสนองาน

-

บาท

5,000
งบพัฒนา

- บาท

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

ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ .................................................
( เซอร์มาร์กาเร็ต รัตนาวงศ์ไชยา)
ผู้จัดการ/ผู้อานวยการ
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4.1.3.3 งานจัดมิสซาตามโอกาสต่างๆ กิจกรรม มิสซาฉลองพระคริสตกายา
แผนงานตามมาตรฐานที่ 1  2  3  4 5 
หน่วยงาน แพร่ธรรม
ฝ่าย จิตตาภิบาล
รายการ

งบประมาณ ปี 2562

รายรับ (ที่มาของงบประมาณ)
รายรับ (ที่มาของงบประมาณ)
1.จากโรงเรียน

2,400
2,400

รวม
รายจ่าย
1.ค่าวัสดุ
-ค่าดอกไม้
2.ค่าใช้สอย
-ค่าซักรีดชุดรา
3.ค่าตอบแทน
4.ค่าพาหนะ

2,100
300

รวม
สรุปประเภทงบประมาณ
งบดาเนินการ 2,400 บาท

งบลงทุน

อัจฉรา สรกุล

ลงชื่อ ..............................................
( นางสาวอัจฉรา สรกุล )
ผู้เสนองาน

-

บาท

2,400
งบพัฒนา

- บาท

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

ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ .................................................
( เซอร์มาร์กาเร็ต รัตนาวงศ์ไชยา)
ผู้จัดการ/ผู้อานวยการ
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4.1.3.4 งานจัดมิสซาตามโอกาสต่างๆ กิจกรรม มิสซาฉลองศาสนนามโรงเรียน
แผนงานตามมาตรฐานที่ 1  2  3  4 5 
หน่วยงาน แพร่ธรรม
ฝ่าย จิตตาภิบาล
รายการ

งบประมาณ ปี 2562

รายรับ (ที่มาของงบประมาณ)
รายรับ (ที่มาของงบประมาณ)
1.จากโรงเรียน

6,800
6,800

รวม
รายจ่าย
1.ค่าวัสดุ
-ค่าดอกไม้ ค่าอุปกรณ์ตกแต่งเวที
2.ค่าใช้สอย
-ค่าของถวาย
3.ค่าตอบแทน
-ค่าถวายมิสซา
4.ค่าพาหนะ

3,700
1,100
2,000
รวม

สรุปประเภทงบประมาณ
งบดาเนินการ 6,800 บาท

งบลงทุน

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

-

บาท

6,800
งบพัฒนา

- บาท

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

ลงชื่อ .................................................
( เซอร์มาร์กาเร็ต รัตนาวงศ์ไชยา)
ผู้จัดการ/ผู้อานวยการ
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4.1.3.5 งานจัดมิสซาตามโอกาสต่างๆ กิจกรรม มิสซาฉลองพระคริสตสมภพ
แผนงานตามมาตรฐานที่ 1  2  3  4 5 
หน่วยงาน แพร่ธรรม
ฝ่าย จิตตาภิบาล
รายการ

งบประมาณ ปี 2562

รายรับ (ที่มาของงบประมาณ)
รายรับ (ที่มาของงบประมาณ)
1.จากโรงเรียน

7,000
7,000

รวม
รายจ่าย
1.ค่าวัสดุ
-ค่าดอกไม้ ค่าอุปกรณ์ตกแต่งพระแท่น
-ค่าตกแต่งถ้าพระกุมารในโรงเรียน
-ค่าตกแต่งสถานทีบรรยากาศบริเวณโรงเรียน
-ค่าอุปกรณืการแสดงละคร
2.ค่าใช้สอย
-ค่าซักรีดชุด
3.ค่าตอบแทน
4.ค่าพาหนะ

2,600
1,100
2,100
600
600

รวม
สรุปประเภทงบประมาณ
งบดาเนินการ 7,000 บาท

งบลงทุน

-

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

บาท

7,000
งบพัฒนา

- บาท

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

ลงชื่อ .................................................
( เซอร์มาร์กาเร็ต รัตนาวงศ์ไชยา)
ผู้จัดการ/ ผู้อานวยการ
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4.1.3.6 งาน/ กิจกรรม วจนพิธีกรรมตามโอกาสต่างๆ
แผนงานตามมาตรฐานที่ 1  2  3  4 5 
หน่วยงาน แพร่ธรรม
ฝ่าย จิตตาภิบาล
รายการ

งบประมาณ ปี 2562

รายรับ (ที่มาของงบประมาณ)
รายรับ (ที่มาของงบประมาณ)
1.จากโรงเรียน

1,200
1,200

รวม
รายจ่าย
1.ค่าวัสดุ
-ค่าเทียน
-ค่าดอกไม้
2.ค่าใช้สอย
3.ค่าตอบแทน
4.ค่าพาหนะ

200
1,000

รวม
สรุปประเภทงบประมาณ
งบดาเนินการ 1,200 บาท

งบลงทุน

อัจฉรา สรกุล

ลงชื่อ ..............................................
( นางสาวอัจฉรา สรกุล )
ผู้เสนองาน

-

บาท

1,200
งบพัฒนา

- บาท

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

ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ .................................................
( เซอร์มาร์กาเร็ต รัตนาวงศ์ไชยา)
ผู้จัดการ/ ผู้อานวยการ
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4.1.3.7 งาน/ กิจกรรม การเรียนการสอนวิชาคริสต์ศาสนาระดับชั้น ป.1 – ม.3
แผนงานตามมาตรฐานที่ 1  2  3  4 5 
หน่วยงาน แพร่ธรรม
ฝ่าย จิตตาภิบาล
รายการ

งบประมาณ ปี 2562

รายรับ (ที่มาของงบประมาณ)
รายรับ (ที่มาของงบประมาณ)
1.จากโรงเรียน

1,000
1,000

รวม
รายจ่าย
1.ค่าวัสดุ
-ค่าสื่อการเรียนการสอน
-ค่ากระดาษจัดทาเอกสาร
2.ค่าใช้สอย
3.ค่าตอบแทน
4.ค่าพาหนะ

500
500

รวม
สรุปประเภทงบประมาณ
งบดาเนินการ 1,000 บาท

งบลงทุน

อัจฉรา สรกุล
ลงชื่อ ..............................................
( นางสาวอัจฉรา สรกุล )
ผู้เสนองาน

-

บาท

1,000
งบพัฒนา

- บาท

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

ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ .................................................
( เซอร์มาร์กาเร็ต รัตนาวงศ์ไชยา)
ผู้จัดการ/ ผู้อานวยการ
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4.1.3.8 งาน/ กิจกรรม การบูรณาการคุณค่าพระวรสารสู่แผนการสอน
แผนงานตามมาตรฐานที่ 1  2  3  4 5 
หน่วยงาน แพร่ธรรม
ฝ่าย จิตตาภิบาล
รายการ

งบประมาณ ปี 2562

รายรับ (ที่มาของงบประมาณ)
รายรับ (ที่มาของงบประมาณ)
1.จากโรงเรียน

300
300

รวม
รายจ่าย
1.ค่าวัสดุ
-ค่าเอกสารคุณค่าพระวรสาร
2.ค่าใช้สอย
3.ค่าตอบแทน
4.ค่าพาหนะ

300

รวม
สรุปประเภทงบประมาณ
งบดาเนินการ 300 บาท

งบลงทุน

-

อัจฉรา สรกุล

ลงชื่อ . .............................................
( นางสาวอัจฉรา สรกุล )
ผู้เสนองาน

บาท

300
งบพัฒนา

- บาท

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

ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ .................................................
( เซอร์มาร์กาเร็ต รัตนาวงศ์ไชยา)
ผู้จัดการ/ผู้อานวยการ
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ลาดับที่ 3 แผนงานศาสนสัมพันธ์
แผนงานตามโครงสร้าง ฝ่ายจิตตาภิบาล
แผนงานตามมาตรฐานด้าน
1 คุณภาพผู้เรียน/เด็ก
2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
3 สังคมแห่งการเรียนรู้
4อัตลักษณ์
5 มาตรการส่งเสริม
ผู้รบั ผิดชอบ
นางธนพร เปี่ยมอยู่
ตอบสนอง
พันธกิจที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 8 กลยุทธ์ที่ 8.1
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ. 1  คุณภาพของผู้เรียน/เด็ก 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ
3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ/การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสาคัญ
ตอบสนองมาตรฐานฝ่ายการศึกษาฯ (EDBA) : มาตรฐานที่ 16 ตัวบ่งชี้หลัก.......... ร่วม 16.3
ประเด็นพิจารณาที่ หลัก …………………. ร่วม.......................
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน : มาตรฐานที่.......... ตัวบ่งชี้ หลักที่ ........ ร่วม ...........
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

1. ขั้นวางแผน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เรียนร่วมกิจกรรมเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กร 1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดกิจกรรม
1.2 ประชุมคณะทางานกรรมการจัดกิจกรรม
ตามอัคลักษณ์การศึกษาคาทอลิก
1.3 ประชุมชี้แจงการดาเนินการจัดกิจกรรม
2. เพื่อให้ผู้เรียนอยู่ร่วมกันในความแตกต่าง

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)
พ.ค.62
พ.ค.62
พ.ค.62

1.4 ศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการ
การจัดกิจกรรม

พ.ค.62

เป้าหมายเชิงปริมาณ
ครูผู้สอนจานวน 65 คน
ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 –ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 จานวน 1,100
คน

1.5 จัดทาคาสั่งการจัดกิจกรรมทั้งภายใน
และภายนอก

พ.ค.62

1.6 จัดทาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัด
กิจกรรม

พ.ค.62

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

2. ขั้นดาเนินการ
2.1 ภาระงานประจา
กิจกรรมการเรียนรู้วัฒนธรรมตามอัตลักษณ์การศึกษา

ทางความเชื่อ

1. ผู้เรียนร่วมกิจกรรมเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กร
ตามอัคลักษณ์การศึกษาคาทอลิก
2. ผู้เรียนร่วมกิจกรรมพิธีทางศาสนา

คาทอลิก อยู่ร่วมกันในความแตกต่างทางความเชื่อ
1.1กิจกรรมเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กร
1.2กิจกรรมการเข้าร่วมพิธีกรรมทางศาสนา
2.2 ภาระงานตาม ตบช.(วงเล็บตัวบ่งชีที่รับผิดชอบหลัก)
2.3 ภาระงานร่วม (วงเล็บตัวบ่งชีที่รับผิดชอบร่วม)
1. ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพ
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วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)

ด้านอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก (16.3)
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1.ผู้เรียนร้อยละ 83 ร่วมกิจกรรมเรียนรู้วัฒนธรรม
องค์กร ตามอัคลักษณ์การศึกษาคาทอลิก
2.ผู้เรียนร้อยละ 83 อยู่ร่วมกันในความแตกต่าง
ทางความเชื่อ

2.4 โครงการ
2.5 ภาระงานตามมาตรฐานสากล
3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล
3.1 ตรวจสอบติดตามการดาเนินงานตามแผน
3.2 ประเมินการจัดกิจกรรม

เครื่องมือการติดตาม/ประเมินผล
1. แบบประเมินผลของการจัดกิจกรรม

3.3 ปรับปรุงแก้ไขการดาเนินงานที่ยังไม่สมบูรณ์

2. แบบสรุปการประเมินเข้าร่วมกิจกรรม
3. รายงานสรุปผลการดาเนินงานตามกิจกรรม

4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา
4.1สรุปผลตามกิจกรรมเป็นภาพรวม
4.2จัดทารายงานผลดาเนินงานของ
หน่วยงาน
4.3นาผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนา

แผนปฏิบัตกิ ารปีการศึกษา 2563 โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา

ทุกครั้งเมื่อ
สิ้นสุดกิจกรรม
มี.ค.63

มี.ค.63
มี.ค.63
มี.ค.63
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4.1.3 แบบแสดงประมาณค่าใช้จ่าย งาน/กิจกรรม
4.1.3.1 งาน/กิจกรรม เรียนรู้วัฒนธรรมองค์กร
แผนงานตามมาตรฐานที่ 1  2  3  4 5 
หน่วยงาน ศาสนสัมพันธ์
ฝ่าย จิตตาภิบาล
รายการ

งบประมาณ ปี 2562

รายรับ (ที่มาของงบประมาณ)
รายรับ (ที่มาของงบประมาณ)
1.จากโรงเรียน

600
600

รวม
รายจ่าย
1.ค่าวัสดุ
-ค่าเอกสาร
2.ค่าใช้สอย
3.ค่าตอบแทน
4.ค่าพาหนะ

600

รวม
สรุปประเภทงบประมาณ
งบดาเนินการ 600 บาท

งบลงทุน

-

ลงชื่อ ..............................................
( นางธนพร เปี่ยมอยู่ )
ผู้เสนองาน

บาท

600
งบพัฒนา

- บาท

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

ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ .................................................
( เซอร์มาร์กาเร็ต รัตนาวงศ์ไชยา)
ผู้จัดการ/ผู้อานวยการ

แผนปฏิบัตกิ ารปีการศึกษา 2563 โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
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4.1.3.2 งาน/กิจกรรม กิจกรรมการเข้าร่วมพิธีกรรมทางศาสนา
แผนงานตามมาตรฐานที่ 1  2  3  4 5 
หน่วยงาน ศาสนสัมพันธ์
ฝ่าย จิตตาภิบาล
รายการ

งบประมาณ ปี 2562

รายรับ (ที่มาของงบประมาณ)
รายรับ (ที่มาของงบประมาณ)
1.จากโรงเรียน

600
600

รวม
รายจ่าย
1.ค่าวัสดุ
-ค่าเอกสาร
2.ค่าใช้สอย
3.ค่าตอบแทน
4.ค่าพาหนะ

600

รวม
สรุปประเภทงบประมาณ
งบดาเนินการ 600 บาท

งบลงทุน

-

ลงชื่อ ..............................................
( นางธนพร เปี่ยมอยู่ )
ผู้เสนองาน

บาท

600
งบพัฒนา

- บาท

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

ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ .................................................
( เซอร์มาร์กาเร็ต รัตนาวงศ์ไชยา)
ผู้จัดการ/ผู้อานวยการ

แผนปฏิบัตกิ ารปีการศึกษา 2563 โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
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ลาดับที่ 4 แผนงานส่งเสริมเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของโรงเรียน
แผนงานตามโครงสร้าง ฝ่ายจิตตาภิบาล
แผนงานตามมาตรฐานด้าน
1 คุณภาพผู้เรียน/เด็ก
2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
3 สังคมแห่งการเรียนรู้
4อัตลักษณ์
5 มาตรการส่งเสริม
ผู้รบั ผิดชอบ
นางสาวบรรจง หลาวเงิน
ตอบสนอง
พันธกิจที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 8 กลยุทธ์ที่ 8.1
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ. 1  คุณภาพของผู้เรียน/เด็ก 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ
3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ/การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสาคัญ
ตอบสนองมาตรฐานฝ่ายการศึกษาฯ (EDBA) : มาตรฐานที่ 14 ตัวบ่งชี้หลัก 14.1.2 ,14.2 ร่วม ........
ประเด็นพิจารณาที่ หลัก 1-6 ร่วม.......................
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน : มาตรฐานที่.......... ตัวบ่งชี้ หลักที่ ........ ร่วม ...........
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)

1. ขั้นวางแผน

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้สถานศึกษาจัดบรรยากาศ

1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดกิจกรรม
1.2 ประชุมคณะทางานกรรมการจัดกิจกรรม

ส่งเสริมเอกลักษณ์ของโรงเรียน
2. เพื่อให้สถานศึกษามีการดาเนินการจัด

1.3 ประชุมชี้แจงการดาเนินการจัดกิจกรรม
1.4 ศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการ

กิจกรรมส่งเสริมอัตลักษณ์โรงเรียน
คาทอลิก (รัก รับใช้ )
3.เพื่อให้สถานศึกษามีโครงการ กิจกรรมส่งเสริม
เอกลักษณ์สถานศึกษาให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย
(14.1.2)

เป้าหมายเชิงปริมาณ
ครูผู้สอนจานวน 65
คน
ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 –ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 จานวน 1,100
คน

พ.ค.62
พ.ค.62
พ.ค.62

การจัดกิจกรรม
1.5 จัดทาคาสั่งการจัดกิจกรรมทั้งภายใน

พ.ค.62

และภายนอก
1.6 จัดทาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัด

พ.ค.62

กิจกรรม

พ.ค.62

2. ขั้นดาเนินการ
2.1 ภาระงานประจา
1จัดบรรยากาศส่งเสริมเอกลักษณ์ของโรงเรียน
1).กิจกรรมบอร์ดแบ่งปันความรู้ตามเทศกาล
2.จัดกิจกรรมส่งเสริมอัตลักษณ์ของโรงเรียน
1)กิจกรรมอดออมเพื่อผู้ด้อยโอกาส

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

2)กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน
2.2 ภาระงานตาม ตบช.(วงเล็บตัวบ่งชีที่รับผิดชอบหลัก)

1. สถานศึกษาจัดบรรยากาศส่งเสริมเอกลักษณ์

1.เอกลักษณ์สถานศึกษา (14.1.2)

แผนปฏิบัตกิ ารปีการศึกษา 2563 โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา

ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
ก.พ.63
ธ.ค.62
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วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

ของโรงเรียนอย่างมีคุณภาพ
2. สถานศึกษามีการดาเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริม

1)มีการกาหนดเอกลักษณ์สถานศึกษาที่เหมาะสมและ
ปฎิบัติได้

อัตลักษณ์โรงเรียนคาทอลิก (รัก รับใช้ )อย่างมี
คุณภาพ

2)มีการกาหนดตัวบ่งชี้และระดับความสาเร็จที่เหมาะสม
3)มีระบบและกลไกขับเคลื่อนสู่การปฎิบัติที่ชัดเจนและ
ต่อเนื่อง

3.สถานศึกษามีโครงการ กิจกรรมส่งเสริม
เอกลักษณ์สถานศึกษาให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย
อย่างมีคุณภาพ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ร้อยละ 83 สถานศึกษาจัดบรรยากาศส่งเสริม

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)

4)มีการดาเนินงานตามแผนที่กาหนด
5)มีผลการประเมินที่สะท้อนการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น
จากชุมชน
6)มีการยอมรับ/ยกย่องจากชุมชุม
2.3 ภาระงานร่วม

(วงเล็บตัวบ่งชีที่รับผิดชอบร่วม)

เอกลักษณ์ของโรงเรียนอย่างมีคุณภาพ
2.4 โครงการ
2.ร้อยละ 83 สถานศึกษามีการดาเนินการจัดกิจกรรม 1.โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ตามแนวคุณค่า
ส่งเสริมอัตลักษณ์โรงเรียนคาทอลิก (รัก รับใช้ )
อย่างมีคุณภาพ

พระวรสาร
2.5 ภาระงานตามมาตรฐานสากล

3.ร้อยละ 83 สถานศึกษามีโครงการกิจกรรมส่งเสริม
เอกลักษณ์สถานศึกษาให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย
อย่างมีคุณภาพ
3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล
เครื่องมือการติดตาม/ประเมินผล
1. แบบประเมินผลของการจัดกิจกรรมส่งเสริม
เอกลักษณ์และอัตลักษณ์โรงเรียนคาทอลิก
2. แบบสรุปการประเมินเข้าร่วมกิจกรรม
3. รายงานสรุปผลการดาเนินงานตามกิจกรรม

3.1 ตรวจสอบติดตามการดาเนินงานตามแผน
3.2 ประเมินการจัดกิจกรรม
3.3 ปรับปรุงแก้ไขการดาเนินงานที่ยังไม่สมบูรณ์

ทุกครั้งเมื่อ
สิ้นสุดกิจกรรม
มี.ค.63

4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา
4.1สรุปผลตามกิจกรรมเป็นภาพรวม
4.2จัดทารายงานผลดาเนินงานของ
หน่วยงาน
4.3นาผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนา

4.1.3 แบบแสดงประมาณค่าใช้จ่าย งาน/กิจกรรม
4.1.3.1 งาน จัดบรรยากาศส่งเสริมเอกลักษณ์ของโรงเรียน กิจกรรม กิจกรรมบอร์ดแบ่งปันความรู้ตามเทศกาล
แผนปฏิบัตกิ ารปีการศึกษา 2563 โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา

มี.ค.63
มี.ค.63
มี.ค.63
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แผนงานตามมาตรฐานที่ 1  2  3  4 5 
หน่วยงาน ส่งเสริมเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของโรงเรียน ฝ่าย จิตตาภิบาล
รายการ

งบประมาณ ปี 2562

รายรับ (ที่มาของงบประมาณ)
1.จากโรงเรียน
รวม

4,600
4,600

รวม

600
200
200
3,000
600
4,600

รายจ่าย
1.ค่าวัสดุ
-ค่ากระดาษโปสเตอร์สี
-ค่าลวดเย็บกระดาษ
-ค่ากระดาษกาวสองหน้า
2.ค่าใช้สอย
-ค่าจ้างทาไวนิล
3.ค่าตอบแทน
4.ค่าพาหนะ
-ค่าจ้างรถมอเตอร์ไซด์

สรุปประเภทงบประมาณ
งบดาเนินการ 4,600 บาท

งบลงทุน

ลงชื่อ ..............................................
( นางสาวบรรจง หลาวเงิน )
ผู้เสนองาน

-

บาท

งบพัฒนา

- บาท

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

ลงชื่อ .................................................
( เซอร์มาร์กาเร็ต รัตนาวงศ์ไชยา)
ผู้จัดการ/ผู้อานวยการ

4.1.3.2 งาน ส่งเสริมอัตลักษณ์ของโรงเรียน

กิจกรรม กิจกรรมอดออมเพื่อผู้ด้อยโอกาสเทศกาลมหาพรต

แผนปฏิบัตกิ ารปีการศึกษา 2563 โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
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แผนงานตามมาตรฐานที่ 1  2  3  4 5 
หน่วยงาน ส่งเสริมเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของโรงเรียน ฝ่าย จิตตาภิบาล
รายการ

งบประมาณ ปี 2562

รายรับ (ที่มาของงบประมาณ)
1.จากโรงเรียน
รวม

700
700

รวม

700
700

รายจ่าย
1.ค่าวัสดุ
-ค่ากระปุกออมเงิน
2.ค่าใช้สอย
3.ค่าตอบแทน
4.ค่าพาหนะ

สรุปประเภทงบประมาณ
งบดาเนินการ 700 บาท

งบลงทุน

-

ลงชื่อ ..............................................
( นางสาวบรรจง หลาวเงิน )
ผู้เสนองาน

บาท

งบพัฒนา

- บาท

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

ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ .................................................
( เซอร์มาร์กาเร็ต รัตนาวงศ์ไชยา)
ผู้จัดการ/ผู้อานวยการ

แผนปฏิบัตกิ ารปีการศึกษา 2563 โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
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4.1.3.3 งาน ส่งเสริมอัตลักษณ์ของโรงเรียน กิจกรรม เพื่อนช่วยเพื่อน
แผนงานตามมาตรฐานที่ 1  2  3  4 5 
หน่วยงาน ส่งเสริมเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของโรงเรียน ฝ่าย จิตตาภิบาล
รายการ

งบประมาณ ปี 2562

รายรับ (ที่มาของงบประมาณ)
1.จากโรงเรียน

750
750

รวม
รายจ่าย
1.ค่าวัสดุ
-ค่าถุงพลาสติกใส่ตุ๊กตา
2.ค่าใช้สอย
-ค่าซักตุ๊กตา
3.ค่าตอบแทน
4.ค่าพาหนะ

350
400

รวม
สรุปประเภทงบประมาณ
งบดาเนินการ 750 บาท

งบลงทุน

-

ลงชื่อ ..............................................
( นางสาวบรรจง หลาวเงิน )
ผู้เสนองาน

บาท

750

งบพัฒนา

- บาท

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

ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ .................................................
( เซอร์มาร์กาเร็ต รัตนาวงศ์ไชยา)
ผู้จัดการ/ ผู้อานวยการ
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แผนงานตามโครงสร้าง

ฝ่ายจิตตาภิบาล

แผนงานตามมาตรฐานด้าน

1 คุณภาพผู้เรียน/เด็ก
3 สังคมแห่งการเรียนรู้

ชื่อโครงการ
ลักษณะโครงการ
หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ
ตอบสนอง

พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ตามแนวทางคุณค่าพระวรสาร
 ประจา
 ต่อเนื่อง  ใหม่
ส่งเสริมเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของโรงเรียน
นางพัชรินทร์ คาฤาชัย
พันธกิจที่.......4.........ยุทธศาสตร์ที่..........8..........กลยุทธ์ที่ 8.1

2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
4 อัตลักษณ์
5 มาตรการส่งเสริม

ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ. 1  คุณภาพของผู้เรียน/เด็ก 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ
3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ/การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสาคัญ
ตอบสนองมาตรฐานฝ่ายการศึกษาฯ( EDBA) มาตรฐานที่ 14 ตัวบ่งชี้หลักที่
ประเด็นพิจารณาที่ ทางตรง 1-6 ทางอ้อม 14.1.2
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน มาตรฐานที่ ............ ตัวบ่งชี้ ..............

1.หลักการและเหตุผล
จากอัตลักษณ์ของโรงเรียนคาทอลิกตามที่อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯกาหนดให้โรงเรียนคาทอลิกจัดโครงการ
กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
กาหนดให้ผู้เรียนมีอัตลักษณ์ มีความรัก เมตตาต่อผู้อื่น รักกันฉันท์พี่น้องหมายถึงการแสดงออกถึง การรัก – รับใช้ มี
อิสรภาพในการมุ่งมั่นในการทาความดีด้วยใจอิสระ Free Will) จึงได้จัดทาโครงการ “พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ตามแนวทาง
คุณค่าพระวรสาร” ขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้ผู้เรียนมีความรัก เมตตาต่อผู้อื่น
2.2 เพื่อให้ผู้เรียนมีอิสรภาพในการปฎิบัติความดี
2.3 เพื่อจัดโครงการที่ส่งเสริมอัตลักษณ์ของโรงเรียน(14.1.2)
3.เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
ผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 จานวน 1,000 คน เข้าร่วมกิจกรรม
3.2 เชิงคุณภาพ
1. ผู้เรียนมีความรัก เมตตาต่อผู้อื่นอย่างมีคุณภาพ
2. ผู้เรียนมีอิสรภาพในการปฎิบัติความดีอย่างมีคุณภาพ
3. จัดโครงการที่ส่งเสริมอัตลักษณ์ของโรงเรียนอย่างมีคุณภาพ
3.3 ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ผู้เรียนร้อยละ 83 มีความรัก เมตตาต่อผู้อื่น
2. ผู้เรียนร้อยละ 83 มีอิสรภาพในการปฎิบัติความดี
3. ร้อยละ 83 โรงเรียนจัดโครงการที่ส่งเสริมอัตลักษณ์ของโรงเรียน

4. ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
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1. กิจกรรมรินน้าใจสัปดาห์ละ 1 บาท
กิจกรรม
1. ขั้นเตรียมการ
1.1ประชุมชี้แจงเพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน
1.2ประชาสัมพันธ์
1.3สร้างความตระหนัก
2. ขั้นดาเนินการ/กิจกรรมที่จัด
2.1แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
2.2กาหนดหน้าที่รับผิดชอบ
2.3กากับติดตามเป็นระยะๆ
3. ขั้นติดตามและประเมินผล
3.1สรุปและประเมินผลจากแบบประเมินความพึงพอใจ
2. กิจกรรมทาความดีด้วยหัวใจ
กิจกรรม
1. ขั้นเตรียมการ
1.1ประชุมชี้แจงเพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน
1.2ประชาสัมพันธ์
1.3สร้างความตระหนัก
2. ขั้นดาเนินการ/กิจกรรมที่จัด
2.1แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
2.2กาหนดหน้าที่รับผิดชอบ
3. ขั้นติดตามและประเมินผล
3.1สรุปและประเมินผลจากแบบประเมินความพึงพอใจ
3.2จากการสังเกตผู้เข้าร่วมในการจัดกิจกรรม

ระยะเวลา
พ.ค 62

ผู้รบั ผิดชอบ
นางพัชรินทร์

มิ.ย 62 - ก.พ 63

ระยะเวลา
พ.ค.62

ผู้รบั ผิดชอบ
นางพัชรินทร์

มิ.ย.- ก.พ 63

5. สถานที่ดาเนินงาน โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
6. ระยะเวลาในการดาเนินงาน ตลอดปีการศึกษา
7. งบประมาณ
1. กิจกรรมรินน้าใจสัปดาห์ละ 1 บาท
งบประมาณ
ปี 2562

รายการ
รายรับ
1. จากโรงเรียน
รายจ่าย
1. ค่าวัสดุ

รวม
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งบประมาณ
ปี 2562

รายการ
- ค่านม
- ค่าผ้าอ้อมสาเร็จรูป
-ค่ายาดม
2. ค่าใช้สอย
3. ค่าตอบแทน
4. ค่าพาหนะ

4,500
4,500
1,000

รวม

10,000

2. กิจกรรมทาความดีด้วยหัวใจ
งบประมาณ
ปี 2562

รายการ
รายรับ
1. จากโรงเรียน
รายจ่าย
1. ค่าวัสดุ
-ค่าเอกสาร
2. ค่าใช้สอย
3. ค่าตอบแทน
4. ค่าพาหนะ

รวม

500
500
500

รวม

500

8. เครือ่ งมือการติดตามและประเมินผล
1. แบบสอบถาม
2. แบบประเมิน
9. ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
ผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมอัตลักษณ์ของโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
10. ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข
.........................................................................................................................................................................................
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ผู้เสนอโครงการ
ลัดดาวัลย์ กันนิดา
………………………………..…
( นางสาวลัดดาวัลย์ กันนิดา)
ผู้เสนองาน

ผู้พิจารณาโครงการ
……………………………………
( นางสมลักษณ์ บุญเพชร)
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายจิตตาภิบาล
ผู้อนุมัติโครงการ

………………………….……………………
( เซอร์มาร์กาเร็ต รัตนาวงศ์ไชยา )

ผู้จัดการ/ผู้อานวยการ

แผนปฏิบัตกิ ารปีการศึกษา 2563 โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา

87

4.2 ฝ่ายวิชาการ
ตารางที่ 4.2.1 สรุปรายจ่ายและที่มาของงบประมาณ ของงาน/โครงการ จาแนกตามหน่วยงาน ปีการศึกษา 2562

ที่

แผนงานหน่วยงาน

1

หน่วยงานพัฒนาหลักสูตร

แผนงาน
ตาม
มาตรฐาน
2,3,5

1 ) งานพัฒนาหลักสูตร
2 ) โครงการสะเต็มศึกษา
2

รวม
หน่วยงาน จัดการเรียนการสอน
1 ) โครงการเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้
2 ) โครงการปรับการเรียนเปลี่ยนการ
สอนสู่โลกศตวรรษที่ 21
3 ) โครงการพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็น
เลิศทางวิชาการ
4) โครงการชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ(PLC) โรงเรียนซางตาครู้ส
ศึกษา

1,2,3,5

ผู้รับผิดชอบ

กลุ่มสาระภาษาไทย
1 ) กิจกรรมวันสุนทรภู่
2 ) กิจกรรมวันภาษาไทย
3) กิจกรรมส่งเสริมทักษะการอ่าน
และการเขียน

1

สรุปรายรับ
จากโรงเรียน

นางสาวอมรรัตน์
มณีศิริสานต์
นางสาวอมรรัตน์
มณีศิริสานต์
นายปัญญา
ปราบเสียง

1

1 ) โครงการค่ายคณิตศาสตร์
รวม
2.3 กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

1 ) กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์

1

10,200

27,500

27,500

37,700

37,700

191,730

นางเรณู ไตรวิทยากร

35,000

นางสาวอมรรัตน์
มณีศิริสานต์

35,000

นางสาวอมรรัตน์
มณีศิริสานต์

13,000

นางมณีรัตน์
ชัยรัตนะ
นางวันดี พ่วงจาด

274,730

นางมณีรัตน์
ชัยรัตนะ
นางมณีรัตน์
ชัยรัตนะ

กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

รวม

10,200

นางสาวนารี นักปี่

รวม
2.2

จากที่อื่น

นางเรณู ไตรวิทยากร

รวม

2.1

สรุป
รายจ่าย

นางบุญสม
ไพศาลพานิช
นางสาวปนัสยา
ใจเอื้อย
นายปัญญา
ปราบเสียง
นางสาวจีรนันท์
เทียนประเสริฐ

แผนปฏิบัตกิ ารปีการศึกษา 2563 โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา

382,400

574,130
35,000

55,000

90,000
13,000

437,400

712,130

5,000
5,000

5,000
5,000

3,000

3,000

13,000

13,000

10,000

150,000

150,000

150,000

150,000
10,000
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ที่

แผนงาน
ตาม
มาตรฐาน

แผนงานหน่วยงาน

2 ) กิจกรรมแข่งขันทักษะทาง
คอมพิวเตอร์
3 ) โครงการค่ายวิทยาศาสตร์
4 ) โครงการพัฒนาทักษะด้าน IT
และสื่อเทคโนโลยี

ผู้รับผิดชอบ

สรุป
รายจ่าย

สรุปรายรับ
จากโรงเรียน

นางสาวอมรรัตน์
มณีศิริสานต์

2,500

นายปัญญา
ปราบเสียง
นายชาญสกล
ทรัพย์มชี ัย

รวม

2.4 กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและ

1

วัฒนธรรม
1 ) กิจกรรมแห่เทียนพรรษา
2 ) กิจกรรมวันลอยกระทง
3 ) กิจกรรมวันสงกรานต์

นางเรณู ไตรวิทยากร

2.5 กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา

1 ) กิจกรรมส่งเสริมสมรรถภาพทาง
กาย ชั่งน้าหนัก วัดส่วนสูงตามเกณฑ์
มาตรฐาน
2 ) โครงการเสริมสร้างทักษะกีฬา
เพื่อพัฒนานักกีฬาสู่อาชีพ

1

นายพรดนัย ดาวดี
นายพรดนัย ดาวดี

1

นายพรดนัย ดาวดี

1

นางสาวนารี นักปี่
นางสาวนารี นักปี่

รวม
2.6 กลุ่มสาระศิลปะ

1 ) โครงการสร้างเสริมศักยภาพนักเรียน
ด้านสุนทรียภาพ
รวม

2.7 กลุ่มสาระการงานอาชีพและ

1

เทคโนโลยี

1 ) โครงการหนึ่งผลิตภัณฑ์
หนึ่งนวัตกรรม

นางธนพรรณ
มงคลสกุลฤทธิ์

150,000

150,000

2,800

116,250

119,050

15,300

266,250

281,550

4,500

4,500

25,000

25,000

4,500

4,500

47,500

47,500

10,000

10,000

100,000

100,000

110,000

110,000

120,225

120,225

120,225

120,225

27,500

27,500

27,500

27,500

นางสาวกรกช
กิจบารุง
นางสาวณัชชา
หนูสีแก้ว
นางบุษรา
ผุดผ่อง
นางสาวนวลจันทร์
สีดอกบวบ

รวม

2,500

5,500
5,500
2,500

นายวัลลภ แร่จั่น

5 ) กิจกรรม ASEAN DAY
6 ) กิจกรรมมัคคุเทศก์น้อย

รวม

5,500
5,500
2,500

นางเรณู ไตรวิทยากร

4 ) กิจกรรมประกวดมารยาทไทย

จากที่อื่น

นางธนพรรณ
มงคลสกุลฤทธิ์

รวม
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ที่

แผนงาน
ตาม
มาตรฐาน
1

แผนงานหน่วยงาน

2.8 กลุ่มสาระสาระภาษาต่างประเทศ

1 ) ยกระดับการบูรณาการการ
จัดการเรียนรู้ด้วย Storyline
Approach
2 ) โครงการเพิ่มพูนความรู้
ภาษาต่างประเทศ
3 ) โครงการพัฒนาทักษะการใช้
ภาษาต่างประเทศ

ผู้รับผิดชอบ

สรุป
รายจ่าย

สรุปรายรับ
จากโรงเรียน

นางจริน นิยมจ้อย

29,000

10,000

นางสาวพรพรหม
เข้มตระกูล

รวม
2

1 ) งานนิเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้
4

หน่วยงาน ทะเบียนและวัดผล
1 ) งานจัดทาเอกสารการประเมิน
สมรรถนะสาคัญ,ประเมินการอ่านคิด
วิเคราะห์,ประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์
2 ) งานจัดซื้ออุปกรณ์การจัดทา
ข้อสอบ
3 ) งานจัดซื้อเอกสารหลักฐาน
การเรียน
หน่วยงาน วิจัยชั้นเรียน

2

1 ) งานวิจัยในชั้นเรียน
หน่วยงาน ห้องสมุด
1 ) งานปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด
2 ) งานส่งเสริมการอ่าน

1

39,000

1,950,000

1,989,000

650,055

2,919,900

3,569,955

15,000

15,000

15,000

นางอรวรรณ
ปิ่นเพ็ชร์

5,000

5,000

นางอรวรรณ
ปิ่นเพ็ชร์

30,500

30,500

นางอรวรรณ
ปิ่นเพ็ชร์

24,400

24,400

59,900

59,900

2,000

2,000

2,000

2,000

1,000

1,000

15,700

15,700

รวม

นางอรวรรณ
ปิ่นเพ็ชร์

นางสาวอมรรัตน์
มณีศิริสานต์
นางสาวอมรรัตน์
มณีศิริสานต์

รวม
6

10,000

15,000

รวม
5

1,950,000

นางสาวจีรนันท์
เทียนประเสริฐ
นางสาวจีรนันท์
เทียนประเสริฐ

1

29,000
1,950,000

นางสาวพรพรหม
เข้มตระกูล

หน่วยงาน นิเทศการเรียนการสอน

รวม

นางสาวพรพรหม

รวม
3

จากที่อื่น

นางสาวกิตติยา
สัตยวณิช
นางสาวกิตติยา
สัตยวณิช
นางสาวกิตติยา
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ที่

แผนงานหน่วยงาน

แผนงาน
ตาม
มาตรฐาน

3) โครงการพัฒนาห้องสมุดเพื่อการ
เรียนการสอน
7

หน่วยงาน สื่อ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีเพือ่ การศึกษา
1 ) งานพัฒนาทักษะการใช้สื่อการ
สอนอิเล็กทรอนิกส์ยุคใหม่
2)กิจกรรมอบรมสร้างสื่อนวัตกรรม
ด้วย I-Pad

2

ผู้รับผิดชอบ

สรุป
รายจ่าย

สรุปรายรับ
จากโรงเรียน

จากที่อื่น

รวม

นางสาวกิตติยา
สัตยวณิช

100,000

100,000

รวม

116,700

116,700

นางมณีรัตน์
ชัยรัตนะ

7,200

7,200

นางมณีรัตน์

15,000

15,000

22,200

22,200

นางมณีรัตน์
ชัยรัตนะ

ชัยรัตนะ

รวม

รวมทั้งสิ้น

903,555 2,919,900 3,823,455

ลงชื่อ...................................................ผู้รบั รอง
(นางสาวอมรรัตน์ มณีศิริสานต์)
ผู้ชว่ ยผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ
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ตารางที่ 4.2.2 สรุปรายรับ-รายจ่ายตามหน่วยงาน (งาน/กิจกรรม/โครงการ) ปีการศึกษา 2562
ของฝ่ายวิชาการ
4.2.2.1 หน่วยงานพัฒนาหลักสูตร
ที่
1.
2.

แผนงาน
ตาม
มาตรฐาน
2
5

งาน/กิจกรรม/โครงการ
งานพัฒนาหลักสูตร
โครงการสะเต็มศึกษา

รวม

สรุปรายรับ
จากโรงเรียน จากที่อื่น

รวม

สรุป
รายจ่าย

10,200
27,500

10,200
27,500

10,200
27,500

37,700

37,700

37,700

สรุปประเภทงบประมาณ
งบดาเนินการ 10,200 บาท

งบลงทุน ................. บาท

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

งบพัฒนา 27,500 บาท
ลงชื่อ ................................................
(นางสาวอมรรัตน์ มณีศิริสานต์)
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ

ผู้อนุมัติ ลงชื่อ....................................................
(เซอร์มาร์กาเร็ต รัตนาวงศ์ไชยา)
ผู้จัดการ / ผูอ้ านวยการ
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4.2.2.2 หน่วยงานจัดการเรียนการสอน
ที่

งาน/กิจกรรม/โครงการ

1
2

โครงการเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้
โครงการปรับการเรียนเปลี่ยน
การสอนสู่โลกศตวรรษที่ 21
โครงการพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็น
เลิศทางวิชาการ
โครงการชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ(PLC) โรงเรียนซางตาครู้ส
ศึกษา
กลุ่มสาระภาษาไทย
1 ) กิจกรรมวันสุนทรภู่
2 ) กิจกรรมวันภาษาไทย
3) กิจกรรมส่งเสริมทักษะการ
อ่านและการเขียน
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
โครงการค่ายคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
กิจกรรมแข่งขันทักษะทาง
คอมพิวเตอร์
โครงการค่ายวิทยาศาสตร์
โครงการพัฒนาทักษะด้าน IT
และสื่อเทคโนโลยี
กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา
กิจกรรมวันลอยกระทง
กิจกรรมวันสงกรานต์
กิจกรรมประกวดมารยาทไทย
กิจกรรม ASEAN DAY
กิจกรรมมัคคุเทศก์น้อย
กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
กิจกรรมส่งเสริมสมรรถภาพทาง
กาย ชั่งน้าหนัก วัดส่วนสูงตาม
เกณฑ์มาตรฐาน

3
4
5

6
7

8

9

แผนงาน
ตาม
มาตรฐาน
3
2

สรุปรายรับ
จากโรงเรียน จากที่อื่น

รวม

สรุป
รายจ่าย

ประเภท
งบประมาณ

191,730
35,000

382,400

574,130
35,000

574,130
35,000

พัฒนา
พัฒนา

2

35,000

55,000

90,000

90,000

พัฒนา

3

13,000

13,000

13,000

พัฒนา

5,000
5,000
3,000

5,000
5,000
3,000

5,000
5,000
3,000

ดาเนินการ
ดาเนินการ
ดาเนินการ

150,000

150,000

พัฒนา

10,000
2,500

10,000
2,500

ดาเนินการ
ดาเนินการ

150,000
119,050

150,000
119,050

พัฒนา
พัฒนา

5,500
5,500
2,500
4,500
25,000
4,500

5,500
5,500
2,500
4,500
25,000
4,500

5,500
5,500
2,500
4,500
25,000
4,500

ดาเนินการ
ดาเนินการ
ดาเนินการ
ดาเนินการ
ดาเนินการ
ดาเนินการ

10,000

10,000

10,000

ดาเนินการ

1

1
150,000
1
10,000
2,500
2,800

150,000
116,250

1

1
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ที่

แผนงาน
ตาม
มาตรฐาน

งาน/กิจกรรม/โครงการ

โครงการเสริมสร้างทักษะกีฬา
เพื่อพัฒนานักกีฬาสู่อาชีพ
10 กลุ่มสาระศิลปะ

สรุปรายรับ
จากโรงเรียน จากที่อื่น

รวม

สรุป
รายจ่าย

100,000

100,000

100,000

พัฒนา

120,225

120,225

120,225

พัฒนา

27,500

27,500

27,500

พัฒนา

29,000

29,000

29,000

ดาเนินการ

1,950,000 1,950,000 1,950,000

พัฒนา

ประเภท
งบประมาณ

1

โครงการสร้างเสริมศักยภาพ
นักเรียนด้านสุนทรียภาพ

11 กลุ่มสาระการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี
โครงการหนึ่งผลิตภัณฑ์
หนึ่งนวัตกรรม
12 กลุ่มสาระสาระภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมยกระดับการบูรณาการ
การจัดการเรียนรู้ด้วย Storyline
Approach
โครงการเพิ่มพูนความรู้
ภาษาต่างประเทศ
โครงการพัฒนาทักษะการใช้
ภาษาต่างประเทศ
รวม

1

1

10,000

10,000

10,000

647,255 2,803,650 3,450,905 3,450,905

สรุปประเภทงบประมาณ
งบดาเนินการ 112,000 บาท งบลงทุน ................. บาท
ลงชื่อ ..............................................
(นางเรณู ไตรวิทยากร)
ผู้เสนองาน

งบพัฒนา 3,338,905 บาท
ลงชื่อ .............................................
(นางสาวอมรรัตน์ มณีศิริสานต์)
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ

ผู้อนุมัติ ลงชื่อ......................................................
(เซอร์มาร์กาเร็ต รัตนาวงศ์ไชยา)
ผู้จัดการ / ผูอ้ านวยการ
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4.2.2.3 หน่วยงานนิเทศการเรียนการสอน
ที่

งาน/กิจกรรม/โครงการ

1

งานนิเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้

แผนงาน
ตาม
มาตรฐาน
2

รวม
สรุปประเภทงบประมาณ
งบดาเนินการ 15,000 บาท

สรุปรายรับ
จากโรงเรียน จากที่อื่น

สรุป
รายจ่าย

15,000

15,000

15,000

15,000

15,000

15,000

งบลงทุน ................. บาท

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

รวม

งบพัฒนา .............. บาท

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

ผูอ้ นุมัติลงชื่อ....................................................
(เซอร์มาร์กาเร็ต รัตนาวงศ์ไชยา)
ผู้จัดการ / ผูอ้ านวยการ
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ประเภท
งบประมาณ
ดาเนินการ
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4.2.2.4 หน่วยงานทะเบียนและวัดผล
ที่

งาน/กิจกรรม/โครงการ

1

งานจัดทาเอกสารการประเมิน
สมรรถนะที่สาคัญของผู้เรียน ,
การอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนสื่อ
ความ,คุณลักษณะอันพึงประสงค์
งานจัดซื้ออุปกรณ์การทาข้อสอบ
งานจัดซื้อเอกสารหลักฐานการ
เรียน

2
3

แผนงาน
ตาม
มาตรฐาน
2

รวม

สรุปรายรับ
จากโรงเรียน จากที่อื่น

รวม

สรุป
รายจ่าย

5,000

5,000

5,000

ดาเนินการ

30,500
24,400

30,500
24,400

30,500
24,400

ดาเนินการ
ดาเนินการ

59,900

59,900

59,900

สรุปประเภทงบประมาณ
งบดาเนินการ 59,900 บาท

งบลงทุน ................. บาท

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

ประเภท
งบประมาณ

งบพัฒนา .............. บาท
ลงชื่อ .............................................
(นางสาวอมรรัตน์ มณีศิริสานต์)
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ

ผู้อนุมัติ ลงชื่อ....................................................
(เซอร์มาร์กาเร็ต รัตนาวงศ์ไชยา)
ผู้จัดการ / ผู้อานวยการ
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4.2.2.5 หน่วยงานวิจัยชั้นเรียน
ที่
1

แผนงาน
ตาม
มาตรฐาน
2

งาน/กิจกรรม/โครงการ
วิจัยในชั้นเรียน

รวม

สรุปรายรับ
จากโรงเรียน จากที่อื่น

รวม

สรุป
รายจ่าย

ประเภท
งบประมาณ
ดาเนินการ

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

สรุปประเภทงบประมาณ
งบดาเนินการ 2,000 บาท

งบลงทุน ................. บาท

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

งบพัฒนา .............. บาท
ลงชื่อ ................................................
(นางสาวอมรรัตน์ มณีศิริสานต์)
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ

ผู้อนุมัติ ลงชื่อ......................................................
(เซอร์มาร์กาเร็ต รัตนาวงศ์ไชยา)
ผู้จัดการ / ผู้อานวยการ
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4.2.2.6 หน่วยงานห้องสมุด
ที่
1
2
3

งาน/กิจกรรม/โครงการ
งานปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด
งานส่งเสริมการอ่าน
โครงการพัฒนาห้องสมุดเพื่อการ
เรียนการสอน

แผนงาน
ตาม
มาตรฐาน
1
1
1

รวม

สรุปรายรับ
จากโรงเรียน จากที่อื่น

รวม

สรุป
รายจ่าย

1,000
15,700
100,000

1,000
15,700
100,000

1,000 ดาเนินการ
15,700 ดาเนินการ
100,000 ดาเนินการ

116,700

116,700

116,700

สรุปประเภทงบประมาณ
งบดาเนินการ 116,700 บาท

งบลงทุน ................. บาท

ลงชื่อ ..............................................
(นางสาวกิตติยา สัตยวณิช)
ผู้เสนองาน

ประเภท
งบประมาณ

งบพัฒนา .............. บาท
ลงชื่อ ................................................
(นางสาวอมรรัตน์ มณีศิริสานต์)
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ

ผู้อนุมัติ ลงชื่อ......................................................
(เซอร์มาร์กาเร็ต รัตนาวงศ์ไชยา)
ผู้จัดการ / ผู้อานวยการ
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4.2.2.7 หน่วยงานสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
ที่

งาน/กิจกรรม/โครงการ

1

พัฒนาทักษะการใช้สื่อการสอน
อิเล็กทรอนิกส์ยุคใหม่
กิจกรรมอบรมสร้างสื่อนวัตกรรม
ด้วย I-Pad

2

แผนงาน
ตาม
มาตรฐาน
2
2

รวม

สรุปรายรับ
จากโรงเรียน จากที่อื่น

รวม

สรุป
รายจ่าย

7,200

7,200

7,200

ดาเนินการ

15,000

15,000

15,000

ดาเนินการ

22,200

22,200

22,200

สรุปประเภทงบประมาณ
งบดาเนินการ 22,200 บาท

งบลงทุน ................. บาท

ลงชื่อ ..............................................
(นางมณีรัตน์ ชัยรัตนะ)
ผู้เสนองาน

ประเภท
งบประมาณ

งบพัฒนา .............. บาท
ลงชื่อ .................................................
(นางสาวอมรรัตน์ มณีศิริสานต์)
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ

ผู้อนุมัติ ลงชื่อ....................................................
(เซอร์มาร์กาเร็ต รัตนาวงศ์ไชยา)
ผู้จัดการ / ผู้อานวยการ
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ลาดับที่ 1 แผนงานหน่วยงานพัฒนาหลักสูตร
แผนงานตามโครงสร้าง
ฝ่ายวิชาการ
แผนงานตามมาตรฐานด้าน
1 คุณภาพผู้เรียน 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
3  สังคมแห่งการเรียนรู้4 อัตลักษณ์ 5 มาตรการส่งเสริม
ผู้รบั ผิดชอบ
นางสาวอมรรัตน์ มณีศิริสานต์
ตอบสนอง
พันธกิจข้อ..............ยุทธศาสตร์ข้อ..................... กลยุทธ์ข้อ.............................
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาสพฐ. 1 คุณภาพผู้เรียน2  กระบวนการบริหารและการจัดการ
3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา EDBAมาตรฐานที่ 10 , 11, 13 , 15 ตัวบ่งชี้(หลัก) 10.1 , 10.2 , 10.4 , 11.2
13.2, 15.1 , 15.2 (ร่วม) ประเด็นพิจารณา (หลัก) 10.1 (1-5) , 10.2 (1-5) , 10.4 (1-5) , 11.2(1-5)
13.2(1-5) , 15.1(1-2), 15.2(1-3) (ร่วม) –
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน
มาตรฐานที่ ตัวบ่งชี้(หลัก) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ระยะเวลา
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)
วัตถุประสงค์
1 ขั้นวางแผน
1. เพื่อให้หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้อง 1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการตามแผนงาน พ.ค. 2562
กับท้องถิ่น (10.1)
1.2 ประชุมคณะกรรมการ
2. เพื่อให้สถานศึกษาจัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลาย 1.3 จัดทาเอกสารที่เกี่ยวกับงานหลักสูตร

พ.ค. 2562
พ.ค. 2562

ให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถ
และความสนใจ (10.2)
ขั้นดาเนินการ (ภาระงานประจา/โครงการ)
3. เพื่อให้สถานศึกษาสนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการ 2.1 ภาระงานประจา
เรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ 1. งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโดยดาเนินการ เม.ย. 2562
ได้ด้วยตนเอง (10.4)
4. เพื่อให้สถานศึกษามีการสร้างและพัฒนาเทคโนโลยี

ดังนี้
1) แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาประกอบด้วย ครู

แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์
จากแหล่งเรียนรู้ ทั้งภายในและภายนอก

ผู้บริหารกรรมการสถานศึกษา และผู้แทน
ชุมชน/ผู้ทรงคุณวุฒิ

สถานศึกษา(11.2)
5. เพื่อให้สถานศึกษามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง

2) จัดทาโครงสร้างหลักสูตรโดยมีองค์ประกอบ
ดังนี้

บุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษา
กับชุมชน องค์กรที่เกี่ยวข้องเพื่อการแก้ไขและ

- จุดมุ่งหมายของหลักสูตร
- โครงสร้างเวลาเรียน

พัฒนา (13.2)
6. เพื่อให้สถานศึกษาจัดโครงการ กิจกรรมส่งเสริม

- จัดทาคาอธิบายรายวิชา
- กาหนดตัวชี้วัด
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วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)

ให้ผู้เรียนมีความสามารถและทักษะที่จาเป็นต่อการ - จัดทาหน่วยการเรียนรู้ (เนื้อหาสาระ)
ดาเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21 (15.1ข้อ 1)
- การวัดผลประเมินผล
7. เพื่อให้สถานศึกษามีการการจัดโครงการ กิจกรรม
ตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา (15.1ข้อ 2)

3) จัดทารายวิชาเพิ่มเติมตามความต้องการ
ของท้องถิ่นและให้ผู้เรียนเลือกเรียนตาม
ความสนใจ ความสามารถและความถนัด
โดยมีการดาเนินการดังนี้

เป้าหมายเชิงปริมาณ
1. หลักสูตรสถานศึกษา

1. กาหนดรายวิชาเพิ่มเติม
- ประถมศึกษา 4 รายวิชา ได้แก่ ภาษาอังกฤษ

2. รายวิชาเพิ่มเติมระดับประถมศึกษา 4 รายวิชา
ระดับมัธยมศึกษา 4 รายวิชา
3. แหล่งเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ

เพื่อการสื่อสาร ภาษาจีน ภาษาไทย
และ หน้าที่พลเมือง
2. จัดทาโครงสร้างเวลาเรียนรายวิชา
เพิ่มเติมแต่ละระดับ
3. จัดทาคาอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
4. จัดทาผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1. หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้อง

5. จัดทาหน่วยการเรียนรู้
6. การวัดผลประเมินผล

กับท้องถิ่น
2. สถานศึกษาจัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลาย

7. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
- กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี

ให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถ
และความสนใจ

- กิจกรรมชมรม/ชุมนุม
- กิจกรรมแนะแนว

3. สถานศึกษาสนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการ
เรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้

- กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
4) ติดตามการใช้หลักสูตรทุกกลุ่มสาระและ

ได้ด้วยตนเอง
4. สถานศึกษามีการสร้างและพัฒนาเทคโนโลยี แหล่ง

สรุปผลทุกภาคเรียนโดยใช้การนิเทศภายใน
สถานศึกษาและการนิเทศในเขต

เรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จาก
แหล่งเรียนรู้ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
5. สถานศึกษามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
บุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษา
กับชุมชน องค์กรที่เกี่ยวข้องเพื่อการแก้ไขและ

5) ทบทวนหลักสูตรสถานศึกษาภาคเรียนละ
1 ครั้ง
2. งานจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้
1) กาหนดครูผู้สอนแต่ละวิชา
2) ครูจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้
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วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
พัฒนา
6. สถานศึกษาจัดโครงการ กิจกรรมส่งเสริม

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)

3) ผอ./ผช.ผอ. ตรวจแผนจัดการเรียนรู้
4) ครูนาแผนจัดการเรียนรู้ไปใช้โดยจัดกิจกรรม

ให้ผู้เรียนมีความสามารถและทักษะที่จาเป็นต่อการ
การสอน
ดาเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21
3. งานจัดทาวิจัยประเมินหลักสูตรสถานศึกษา

ก.พ. 2563

7. สถานศึกษามีการจัดโครงการ กิจกรรมตามนโยบาย
R to R (Routine to Research)
การปฏิรูปการศึกษา
1) สร้างเครื่องมือประเมินหลักสูตร
2) แจกแบบประเมินหลักสูตรสถานศึกษา
ให้ผู้ตอบซึ่งได้แก่ คณะกรรมการ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้อง

บริหารหลักสูตร ผู้ปกครองและครู
3) รวบรวมพร้อมนาผลมาวิเคราะห์

กับท้องถิ่น ร้อยละ 86
2. สถานศึกษาจัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลาย

2.2 ภาระงานตาม ตบช.

ให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถ 1. หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมสอดคล้องกับ
และความสนใจ ร้อยละ 86
ท้องถิ่นและจัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลาย
3. สถานศึกษาสนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการ
(10.1 , 10.2) ตรงกับภาระงานประจาข้อที่ 1
เรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ 2. งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้ (10.4)
พ.ค. 62
ได้ด้วยตนเอง ร้อยละ 86
4. สถานศึกษามีการสร้างและพัฒนาเทคโนโลยี แหล่ง

1) ประชุมครูเพื่อทบทวนเกี่ยวกับหลักสูตร
สถานศึกษา ได้แก่ มาตรฐาน ตัวชี้วัด

เรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จาก
แหล่งเรียนรู้ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

การวัดและประเมินผล รูปแบบการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนที่เหมาะสม

ร้อยละ 86
5. สถานศึกษามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
บุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษา
กับชุมชน องค์กรที่เกี่ยวข้องเพื่อการแก้ไขและ
พัฒนาร้อยละ 86
6. สถานศึกษาจัดโครงการ กิจกรรมส่งเสริม
ให้ผู้เรียนมีความสามารถและทักษะที่จาเป็นต่อการ
ดาเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21 อย่างมีคุณภาพ
ร้อยละ 86

(ตามธรรมชาติของแต่ละวิชา) ฯลฯ
2) ครูจัดทาแผนจัดการเรียนรู้ โดยเน้น
รายละเอียดดังนี้
- การจัดกิจกรรมต้องสะท้อนมาตรฐาน
ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ ของแต่ละวิชา
- กิจกรรมการเรียนการสอนเน้นให้ผู้เรียน
ได้ลงมือปฏิบัติจริง
- ให้ผู้เรียนได้จัดทาชิ้นงาน/โครงงาน และให้
มีการนาเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน
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วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

7. สถานศึกษามีการจัดโครงการ กิจกรรมตามนโยบาย 3. งานพัฒนาเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้
การปฏิรูปการศึกษาอย่างมีคุณภาพร้อยละ 86
ภายในสถานศึกษา (11.2)
1) ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระเพื่อมอบนโยบาย
ให้แต่ละกลุ่มสาระไปดาเนินการรวบรวม
ข้อมูลเนื้อหาร่วมกับสมาชิกในกลุ่มดังนี้
-ความต้องการใช้เทคโนโลยีประกอบการสอน
เครื่องมือการติดตาม/ประเมินผล
1. แบบประเมินการใช้หลักสูตรสถานศึกษา

-เนื้อหาประกอบการจัดสร้างแหล่งเรียนรู้
ภายในโรงเรียน

2. แผนการจัดการเรียนรู้8 กลุ่มสาระ
3. แบบบันทึกการใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้

2) รวบรวมข้อมูลความต้องการของแต่ละ
กลุ่มสาระและนามาสังเคราะห์ร่วมกัน

4. วิจัยประเมินหลักสูตรสถานศึกษา R to R
(Routine to Research)

3) สรุปเทคโนโลยีประกอบการสอน
และแหล่งเรียนรู้แต่ละกลุ่มสาระ

5 .แบบสรุปผลโครงการสะเต็มศึษา
6. แบบสรุปผลการดาเนินงานพัฒนาหลักสูตร

4) นาเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ
5) ส่งต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบดาเนินการ
- พัฒนาเทคโนโลยี ส่งต่อหน่วยงาน เทคโนโลยี
- พัฒนาแหล่งเรียนรู้ ส่งต่อหน่วยงานอาคาร
สถานที่
6) ส่งเสริมให้ครูใช้เทคโนโลยีประกอบการสอน
และให้นักเรียนเข้าศึกษาจากแหล่งเรียนรู้
7) แต่ละกลุ่มสาระบันทึกการใช้เทคโนโลยี
ประกอบการสอนของครูและเข้าใช้ประโยชน์
จากแหล่งเรียนรู้ของนักเรียน
4. สถานศึกษาจัดโครงการกิจกรรมส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีทักษะในการดาเนินชีวิตในศตวรรษ
ที่ 21 (15.1 ข้อ 1)
5. สถานศึกษาจัดโครงการกิจกรรมตามนโยบาย
ปฏิรูปการศึกษา (15.1 ข้อ 2)

แผนปฏิบัตกิ ารปีการศึกษา 2563 โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)
พ.ค. 62

103

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)

2.3 ภาระงานร่วม
2.4 โครงการ
1. โครงการสะเต็มศึกษา

ก.ค. 2562

2.5 ภาระงานตามมาตรฐานสากล
3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล
3.1 ติดตามตรวจสอบการดาเนินงานตามแผนงาน พ.ค. 62 –มี.ค.63
3.2 ปรับปรุง แก้ไข การดาเนินการที่ยังไม่สมบูรณ์ เม.ย. 2563
3.3 ประเมินผลการจัดโครงการ
3.4 ประเมินผลการทางานตามแผนงาน

สิ้นสุดโครงการ
ปลายภาคเรียน

4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา
4.1 จัดทารายงานผลการดาเนินงานของ
หน่วยงาน

เม.ย. 2563

4.2 จัดทารายงานการดาเนินโครงการ
4.3 นาผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนา

สิ้นสุดโครงการ
พ.ค. 2563

ในปีการศึกษาต่อไป
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4.2.3 แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่าย งาน/กิจกรรม

4.2.3.1 งาน/กิจกรรม งานพัฒนาหลักสูตร
แผนงานตามมาตรฐานที่ 1  2  3 
หน่วยงาน พัฒนาหลักสูตร
ฝ่าย วิชาการ
รายการ

4

งบประมาณปี 2562

รายรับ
1. จากโรงเรียน

5
ประเภทงบประมาณ

10,200
10,200

รวม
รายจ่าย
1. ค่าวัสดุ
- ค่ากระดาษ A4
- ค่าแฟ้ม
- ค่าหมึกปริ้นเตอร์
2. ค่าใช้สอย
- ค่าเข้าปกเอกสาร
ค่าถ่ายเอกสาร
3. ค่าตอบแทน
4. ค่าพาหนะ
- ค่ารถ

1,000
2,000
3,500

ดาเนินการ

1,500
2,000

200
10,200

รวม
สรุปประเภทงบประมาณ
งบดาเนินการ 10,200 บา งบลงทุน.....................บาท
ลงชื่อ…...................................................
(นางสาวอมรรัตน์ มณีศิริสานต์)
ผู้เสนองาน

งบพัฒนา ............. บาท
ลงชื่อ …..................................................
(นางสาวอมรรัตน์ มณีศิริสานต์)
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ

อนุมัติ
ลงชื่อ …....................................................................
(เซอร์มาร์กาเร็ต รัตนาวงศ์ไชยา)
ผู้จัดการ/ผู้อานวยการ
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แผนงานตามโครงสร้าง
แผนงานตามมาตรฐานด้าน

ฝ่ายวิชาการ
1 คุณภาพผู้เรียน
2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
3  สังคมแห่งการเรียนรู้ 4 อัตลักษณ์ 5  มาตรการส่งเสริม
ชื่อโครงการ
สะเต็มศึกษา
ลักษณะโครงการ
 ประจา  ต่อเนื่อง
 ใหม่
หน่วยงาน
พัฒนาหลักสูตร
ผู้รบั ผิดชอบ
นายปัญญา ปราบเสียง
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาสพฐ.
1 คุณภาพของผู้เรียน2  กระบวนการบริหารและการจัดการ
3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ตอบสนอง
พันธกิจข้อ 4 ยุทธศาสตร์ข้อ 6 กลยุทธ์ข้อ 6.1
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา EDBA
มาตรฐานที่ 15 ตัวบ่งชี้ (ทางตรง) 15.1 , 15.2 (ทางอ้อม) 5.2
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน
มาตรฐานที่ - ตัวบ่งชี้ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1. หลักการและเหตุผล

มาตรฐานการศึกษากาหนดให้ สถานศึก ษาจัด โครงการเพื่อ ตอบสนองแนวทางในการปฏิ รู ป
การศึกษา ซึ่งปัจจุบันเน้นการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีทักษะในศตวรรษที่ 21 (3Rs 8Cs) เนื่องจากผู้เรียน
จาเป็นต้องมีทักษะที่จาเป็นที่จะนาไปใช้ในการด าเนินชีวิต ในปัจ จุบันและอนาคตอย่างมี คุ ณภาพ ถือเป็น
โครงการที่สามารถปลูกฝังให้ผู้เรียนได้มีความรู้แ ละความสามารถที่จะดารงชีวิ ตได้อย่างมีคุ ณภาพในโลก
ศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ดัง นั้น การศึกษาทางด้านวิทยา
ศาสตร์ เทคโนโลยี วิ ศ วกรรมศาสตร์ และคณิ ต ศาสตร์ ( Science Technology Engineering and
Mathematics Education: STEM Education) นั้นจึง เป็นสิ่ง ที่สาคัญ อย่ างมากในระดั บ ประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา เพื่อเพิ่มความสามารถในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์ในยุคปัจจุบัน
โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา จึงจาเป็นต้องจัดการศึกษาเน้นให้ผู้เรียนได้มีทักษะซึ่งได้แก่ การอ่าน
ออก เขียนได้ คิดเลขเป็น ทักษะด้านการคิด การสร้างสรรค์นวัตกรรม ทักษะการทางาน เป็นทีม ทักษะด้าน
คอมพิวเตอร์และความเข้าใจวัฒนธรรมที่หลากหลาย อันจะนามาซึ่งความเจริญก้าวหน้าของประเทศชาติใน
อนาคต จากความสาคัญดังกล่าวโรงเรียนจึงจัดให้มีโครงการสะเต็มศึกษาขึ้นภายในโรงเรียน
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมการศึกษา ค้นคว้าในเชิงบูรณาการความรู้ มาเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาสถานการณ์ปัญหาในชีวิต
จริง โดยสามารถคิดวิเคราะห์วิจารณ์ในการแก้ไขปัญหา
2. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถและทักษะที่จาเป็นต่อการดาเนินชีวิตในศตวรรษที่21(3Rs 8Cs)
(15.1ข้อ 1)
3. เพื่อให้ผลการจัดโครงการบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ (15.2)
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
1. ผู้เรียนระดับ ป.1 – ม.3 จานวน 1,100 คน
3.2 เชิงคุณภาพ
1. สถานศึกษาส่งเสริมการศึกษา ค้นคว้าในเชิงบูรณาการความรู้ มาเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาสถานการณ์ปัญหา
ในชีวิตจริง โดยสามารถคิดวิเคราะห์วิจารณ์ในการแก้ไขปัญหา
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถและทักษะที่จาเป็นต่อการดาเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21
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(3Rs 8Cs)อย่างมีคุณภาพ
3. ผลการจัดโครงการบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
3.3 ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ร้อยละ 85 สถานศึกษามีการส่งเสริมการศึกษา ค้นคว้าในเชิงบูรณาการความรู้ มาเพื่อช่วยแก้ไขปัญหา
สถานการณ์ปัญหาในชีวิตจริง โดยสามารถคิดวิเคราะห์วิจารณ์ในการแก้ไขปัญหา
2. ร้อยละ 85 ผู้เรียนมีความสามารถและทักษะที่จาเป็นต่อการดาเนินชีวิตในศตวรรษที่21(3Rs 8Cs)
3. ร้อยละ 85 ผลการจัดโครงการบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
4. ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
กิจกรรม
ระยะเวลา
ผู้รบั ผิดชอบ
1. ขั้นเตรียมการ
1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินโครงการ
เม.ย. 2562
นายปัญญา
1.2 ประชุมคณะกรรมการ
เม.ย. 2562
1.3 จัดทาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
เม.ย. 2562
2. ขั้นดาเนินการ/กิจกรรมที่จัด
จัดกิจกรรมฐานSTEM ให้ผู้เรียนทุกคนปฏิบัติดังนี้
2.1 ฐาน STEM ป.1
.................. 2562
คุณครูผู้สอน ป.1
2.2 ฐาน STEMป.2
.................. 2562
คุณครูผู้สอน ป.2
2.3 ฐาน STEMป.3
.................. 2562
คุณครูผู้สอน ป.3
2.4 ฐานSTEMป.4
.................. 2562
คุณครูผู้สอน ป.4
2.5 ฐาน STEMป.5
.................. 2562
คุณครูผู้สอน ป.5
2.6 ฐาน STEMป.6
.................. 2562
คุณครูผู้สอน ป.6
2.7 ฐานSTEMม.1
.................. 2562
คุณครูผู้สอน ม.1
2.8 ฐานSTEMม.2
.................. 2562
คุณครูผู้สอน ม.2
2.9 ฐานSTEMม.3
.................. 2562
คุณครูผู้สอน ม.3
3. ขั้นติดตามและประเมินผล
3.1 ประเมินผลโดยใช้แบบประเมินคุณภาพการจัดโครงการ
3.2 ประเมินผลโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจการเข้าร่วม
โครงการ
นายปัญญา
3.3 แบบสรุปประเมินผลโครงการสะเต็มศึกษา
5. สถานที่ดาเนินงาน
โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
6. ระยะเวลาในการดาเนินงาน พ.ย. – ธ.ค. 2562
7. งบประมาณ
รายการ
รายรับ
1. จากเงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาเรียนฟรี 15 ปี
(ป.1-มัธยม) =1,100 X 25)
2. อื่นๆ
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รวม

27,500

รายจ่าย
1. ค่าวัสดุ
-ค่าอุปกรณ์จัดกิจกรรมฐานต่างๆ

27,500

2. ค่าใช้สอย
3. ค่าตอบแทน
4. ค่าพาหนะ
รวม

27,500

8. เครือ่ งมือการติดตามและประเมินผล
1. แบบประเมินคุณภาพการจัดโครงการ
2. แบบประเมินความพึงพอใจการเข้าร่วมโครงการ
3. แบบสรุปประเมินผลโครงการสะเต็มศึกษา
9. ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
1. ผู้เรียนมีผลการประเมินสมรรถนะสาคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ (5.2 ข้อ 1 – 5)
10. ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข
ผู้เสนอโครงการ

ผู้พิจารณาโครงการ

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

ลงชื่อ.....................................................
(นางสาวอมรรัตน์ มณีศิริสานต์)
ผู้อนุมัติโครงการ
ลงชื่อ.....................................................
(เซอร์มาร์กาเร็ต รัตนาวงศ์ไชยา)
ผู้จัดการ/ผู้อานวยการ
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ลาดับที่ 2 แผนงานหน่วยงาน จัดการเรียนการสอน
แผนงานตามโครงสร้าง ฝ่ายวิชาการ
แผนงานตามมาตรฐานด้าน
1 คุณภาพผู้เรียน 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
3  สังคมแห่งการเรียนรู้4 อัตลักษณ์ 5 มาตรการส่งเสริม
ผู้รบั ผิดชอบ
นางเรณู ไตรวิทยากร
ตอบสนอง
พันธกิจข้อ 4 ยุทธศาสตร์ข้อ 4กลยุทธ์ข้อ
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาสพฐ. 1 คุณภาพผู้เรียน 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ
3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา EDBA มาตรฐานที่ ตัวบ่งชี้(หลัก)
(ร่วม)ประเด็นพิจารณา (หลัก) (ร่วม)
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนมาตรฐานที่
ตัวบ่งชี้(หลัก)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ระยะเวลา
วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย
กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)
วัตถุประสงค์
1. ขั้นวางแผน
1.เพื่อให้ครูมีการจัดทาแผนการจัดการ
1.1 ประชุมชี้แจงงานแก่ครูแต่ละกลุ่มสาระ
เม.ย. 62
เรียนรู้ที่มีความยืดหยุ่นตามความเหมาะสมทั้งเวลา การเรียนรู้
และสาระการเรียนรู้
1.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ
เม.ย. 62
2.เพื่อให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรม/โครงการ
เป็นสาคัญสอดคล้องกับความถนัดและความสนใจ
ของผู้เรียน เรียนรู้ประสบการณ์จริงปลูกฝัง
2. ขั้นดาเนินการ (ภาระงานประจา/
เม.ย. 62
คุณธรรมและค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะ
ภาระร่วม/โครงการ)
อันพึงประสงค์
2.1 ภาระงานประจา
3.เพื่อให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่บูรณา
1.จัดทาแผนการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ
เม.ย. 62
การคุณธรรมจริยธรรม
2.จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
พ.ค.62 -มี.ค. 63
4.เพื่อให้ครูได้รับการนิเทศการสอนแบบ
สาคัญสอดคล้องกับความถนัดและความ
กัลยาณมิตร
สนใจของผู้เรียน เรียนรู้ประสบการณ์
5.เพื่อให้ครูได้พัฒนาวิธีการจัดกระบวนการ
จริงปลูกฝังคุณธรรมและค่านิยมที่ดีงาม
เรียนรู้อย่างหลากหลายและต่อเนื่อง
และคุณลักษณะทีพ่ ึงประสงค์
6.ครูมีการกาหนดเป้าหมายคุณภาพ
3.ครูบูรณาการคุณธรรม จริยธรรมในการ
พ.ค.62 -มี.ค.63
ผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ
จัดการเรียนรู้
สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
4.จัดให้มีการนิเทศการสอนแบบกัลยาณมิตร
ภาคเรียนละ2 ครั้ง
7.เพื่อส่งเสริมให้มีการจัดการศึกษาให้
5.ครูพัฒนาวิธีการจัดกระบวนการการ
พ.ค.62 -มี.ค.63
เป้าหมายที่กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ
เรียนรู้อย่างหลากหลายและต่อเนื่อง
8.เพื่อสนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการ
เรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุป
ความรู้ได้ด้วยตนเอง
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วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย

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

เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1.ครูมีการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ที่มี
ความยืดหยุ่นตามความเหมาะสมทั้งเวลา
และสาระการเรียนรู้
2.ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญสอดคล้องกับความถนัดและความ
สนใจของผู้เรียน เรียนรู้ประสบการณ์จริง
ปลูกฝังคุณธรรมและค่านิยมที่ดีงามและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1.ครูร้อยละ 90 มีการจัดทาแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่มีความยืดหยุ่นตามความ
เหมาะสมทั้งเวลาและสาระการเรียนรู้
2.ครูร้อยละ 90 จัดกระบวนการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียน เป็นสาคัญสอดคล้องกับความ
ถนัดและความสนใจของผู้เรียน เรียนรู้

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
2.2 ภาระงานตาม ตบช.
1. กาหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียน
ทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ
และคุณลักษณะทีพ่ ึงประสงค์ (7.1)
1)ความรู้ความเข้าใจในเป้าหมายคุณภาพ
ผู้เรียนตามหลักสูตร
2)การเชื่อมโยงเป้าหมายคุณภาพผู้เรียน
และมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรและ
หลักสูตรของสถานศึกษากับแผนการ
จัดการเรียนรู้
3)การวางแผนการจัดการเรียนรู้มีการ
กาหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนครอบคลุม
ทั้งด้านความรู้ทักษะกระบวนการ
สมรรถนะสาคัญและคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่
กาหนดไว้ใน แผนปฏิบัติการ (8.3)
3. สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้
ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้
ได้ด้วยตนเอง (10.4)
1)การอบรมและพัฒนาครูเพื่อทบทวนความ
เข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรอิงมาตรฐานและการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญอย่างน้อยภาคเรียนละ1ครั้ง
2)การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ระบุใน
แผนการสอน/หน่วยการเรียนรู้ของครูทุก
กลุ่มสาระสะท้อนว่าผู้เรียนสามารถบรรลุ
ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดได้
3)ผู้เรียนได้มีโอกาสลงมือปฏิบัติใน
สถานการณ์จริงหรือใกล้เคียงสถานการณ์
จริงอย่างน้อย1ครั้งในทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้
4)การมีผลงานที่แสดงการให้ผู้เรียนอธิบาย
วิธีคิดและการสรุปความคิดของตนเองทุก
กลุ่มสาระ
5)ผลงาน/โครงการที่ใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่ง
ในการเรียนรู้อย่างน้อย3กลุ่มสาระ
2.3 ภาระงานร่วม
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วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย
ประสบการณ์จริงปลูกฝังคุณธรรมและ
ค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์
3.ครูร้อยละ 95 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
บูรณาการคุณธรรมจริยธรรม
4.ครูร้อยละ 100 ได้รับการนิเทศการสอน
แบบกัลยาณมิตร
5.ครูร้อยละ 98 ได้พัฒนาวิธีการจัด
กระบวนการเรียนรู้อย่างหลากหลายและ
ต่อเนื่อง
6.ผู้เรียนร้อยละ 80 เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม
7.ครูร้อยละ 85 จัดกระบวนการเรียนรู้ให้
ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
1.
2.4 โครงการ
1.โครงการเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้
2.โครงการปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนสู่
โลกศตวรรษที่ 21
3.โครงการพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทาง
วิชาการ
4.โครงการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(PLC)
โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)

ก.ค.62 – ม.ค.63
พ.ค.62 – ม.ค.63
พ.ค.62 – ม.ค.63

2.5 ภาระงานตามมาตรฐานสากล

ได้ด้วยตนเอง
เครื่องมือการติดตาม/ประเมินผล
1.แบบประเมิน แผนการสอนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้
2.แบบบันทึกการนิเทศ
3.แบบประเมินผลงานของผู้เรียน
4.แบบประเมิน กิจกรรม/โครงการ

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

ฝ่ายวิชาการ
1 คุณภาพผู้เรียน
2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
3  สังคมแห่งการเรียนรู้4 อัตลักษณ์ 5  มาตรการส่งเสริม
ชื่อโครงการ
เยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้
ลักษณะโครงการ
 ประจา ต่อเนื่อง ใหม่
หน่วยงาน
จัดการเรียนการสอน
ผู้รบั ผิดชอบ
นางสาวนารี นักปี่
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาสพฐ.
1 คุณภาพของผู้เรียน2  กระบวนการบริหารและการจัดการ
3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ตอบสนอง
พันธกิจข้อ 4 ยุทธศาสตร์ข้อ 3 กลยุทธ์ข้อ
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา EDBA
มาตรฐานที่ 10 ตัวบ่งชี้ (ทางตรง) 10.4 (ทางอ้อม) ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน
มาตรฐานที่ ตัวบ่งชี้
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1.หลักการและเหตุผล
จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2545หมวด4 แนวการ
จัดการศึกษา ตั้งแต่มาตรา 22 – 24 กล่าวถึงบริบทของการจัดการศึก ษา โดยยึดหลักว่าทุกคนมีความสามารถ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองถือว่าผู้เรียนมีความสาคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถ
พัฒนาตามธรรมชาติ เน้นความสาคัญทั้งความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้ และบูรณาการตามความเหมาะสม
และจัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลาทุกสถานที่ ให้รู้ความแตกต่างระหว่างผู้เรียน ฝึกทักษะกระบวนการคิด การ
จัดการ การเผชิญ ประยุกต์ใช้ปัญญา ให้เรียนรู้จ ากประสบการณ์ตรงผสมผสานบูรณาการความรู้อย่างสมดุล
ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม จัดสภาพแวดล้อมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้รอบด้าน จากแนวการจัดการศึกษาตามนัยแห่ง
มาตราดังกล่าวการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ จึงถือเป็นนวัตกรรมหนึ่งที่มีความสาคัญยิ่งที่จะช่วยให้การปฏิรูปการ
เรียนรู้เป็นไปตามเป้าประสงค์แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
ทางฝ่ายวิชาการจึงได้จัดทาโครงการเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ขึ้น เพื่อสนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้
ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง
2.วัตถุประสงค์
1.เพื่อสนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
ผู้เรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 จานวน 1,100 คน
3.2 เชิงคุณภาพ
1.ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเองอย่างมีคุณภาพ
3.3 ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1.ผู้เรียนร้อยละ 85 ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง
4. ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
กิจกรรม
1. ขั้นเตรียมการ
1.1ประชุมวางแผนและแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
1.2 กาหนดเวลาและสถานที่ที่จะเข้าชมแหล่งเรียนรู้
2. ขั้นดาเนินการ/กิจกรรมที่จัด

ระยะเวลา
มิ.ย. 62
มิ.ย. 62
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กิจกรรม
2.1 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
แหล่งเรียนรู้ที่จะเข้าชม
2.2 ทาหนังสือขออนุญาตผู้ปกครองนักเรียน
2.3 นานักเรียนเข้าเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้
3. ขั้นติดตามและประเมินผล
3.1 แบบประเมินการเข้าเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้
3.2 บันทึกข้อมูลการเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้
5. สถานที่ดาเนินงาน
แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
6. ระยะเวลาในการดาเนินงาน ก.ค. – ส.ค. 62
7. งบประมาณ

ระยะเวลา
ก.ค. 62

ผู้รบั ผิดชอบ

ก.ค. 62
ส.ค. 62

รายการ

งบประมาณปี 2562

รายรับ
-จากเงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาเรียนฟรี 15 ปี
(ป.1-3 447*139),(ป.5-6 464* 129),(ม. 189*369)
-จากนักเรียน
(ป.1-3 447*250),(ป.5-6 464* 400),(ม. 189*450)

191,730
382,400
รวม

รายจ่าย
1.ค่าวัสดุ
2.ค่าใช้สอย
- ค่าบริการรายหัวจากบริษัททัวน์
- ค่าประสานงานตารวจจรจร
3.ค่าตอบแทน
4.ค่าพาหนะ
รวม

8.
เครื่องมือการติดตามและประเมินผล
1. แบบประเมินการการจัดกิจกรรม
2. คู่มือการปฏิบัติกิจกรรม
9. ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
1. ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง

574,130

544,130
3,000

574,130

10. ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข
.....................................................................................................................................................................
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ผู้เสนอโครงการ

ผู้พิจารณาโครงการ

……………………………………
(นางสาวนารี นักปี่)

……………………………………
(นางสาวอมรรัตน์ มณีศิริสานต์)

ผู้อนุมัติโครงการ
ลงชื่อ.....................................................
(เซอร์มาร์กาเร็ต รัตนาวงศ์ไชยา)
ผู้จัดการ/ผู้อานวยการ
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แผนงานตามโครงสร้าง
แผนงานตามมาตรฐานด้าน

ฝ่ายวิชาการ
1 คุณภาพผู้เรียน
2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
3  สังคมแห่งการเรียนรู้4 อัตลักษณ์ 5  มาตรการส่งเสริม
ชื่อโครงการ
ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนสู่โลกศตวรรษที่ 21
ลักษณะโครงการ
 ประจา  ต่อเนื่อง
 ใหม่
หน่วยงาน
จัดการเรียนการสอน
ผู้รบั ผิดชอบ
นางเรณู ไตรวิทยากร
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาสพฐ.
1 คุณภาพของผู้เรียน2  กระบวนการบริหารและการจัดการ
3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ตอบสนอง
พันธกิจข้อ 4 ยุทธศาสตร์ข้อ 4 กลยุทธ์ข้อ 4.1
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา EDBA
มาตรฐานที่ 7,10 ตัวบ่งชี้ (ทางตรง) 7.1,10.4(ทางอ้อม) ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน
มาตรฐานที่ - ตัวบ่งชี้ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1. หลักการและเหตุผล
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เป็นการกาหนดแนวทางยุทธศาสตร์ในการจัดการเรียนรู้โดยร่วมกันสร้างรูปแบบ
และแนวปฏิบัติในการเสริมสร้างประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยเน้นที่องค์ความรู้ ทักษะ
ความเชี่ยวชาญและสมรรถนะที่เกิดกับตัวผู้เรียน เพื่อใช้ในการดารงชีวิตในสังคมแห่งความเปลี่ยนแปลงในปัจ จุบัน
โดยจะอ้างถึงรูปแบบ (Model) ที่พัฒนามาจากเครือข่ายองค์กรความร่วมมือเพื่อทักษะแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่
21 (Partnership For 21st Century Skills) (www.p21.org ) ที่มีชื่อย่อว่า เครือข่าย P21 ซึ่งได้พัฒนากรอบแนวคิด
เพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยผสมผสานองค์ความรู้ ทักษะเฉพาะด้าน ความชานาญการ และความรู้เท่าทัน
ด้านต่างๆ เข้าด้วยกัน เพื่อความสาเร็จของผู้เรียนทั้งด้านการทางานและการดาเนินชีวิต
ซึ่งโรงเรียนซางตาครู้สศึกษาเล็งเห็นว่า โครงการปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนสู่โลกศตวรรษที่ 21ขึ้น
เพื่อให้ครูมีการกาหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง
2. วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้ครูมีการกาหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ (7.1)
2.เพื่อสนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วย
ตนเอง(10.4)
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
1. ครูผู้สอนจานวน 65คน
3.2 เชิงคุณภาพ
1. ครูมีการกาหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
2. สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง
3.3 ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ครูร้อยละ 85 มีการกาหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ
สมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์
2. ครูร้อยละ 85 จัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง
4. ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
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กิจกรรม
1. ขั้นเตรียมการ
1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการ
1.2 จัดประชุมคณะกรรมการ
1.3 ประชุมชี้แจงการดาเนินงานการจัดกิจกรรม
1.4 วิเคราะห์บริบทของผู้เรียน ในกลุ่มสาระการเรียนรู้
1.5 จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัด
พัฒนาการกระบวนการเรียนรู้
2. ขั้นดาเนินการ/กิจกรรมที่จัด
2.1 ประชุมครูผู้สอนตามกลุ่มสาระ
2.2 ดาเนินการวิเคราะห์บริบท และสภาพปัญหา
2.3 ดาเนินการพัฒนาการกระบวนการเรียนรู้
- จัดทาแผนการจัดกิจกรรม
3. ขั้นติดตามและประเมินผล
3.1 ติดตามการดาเนินงานตามแผนงาน
พัฒนาการกระบวนการเรียนรู้
3.2 ปรับปรุงแก้ไขการดาเนินงานที่ยังไม่
สมบูรณ์
3.3 สรุปผลการจัดโครงการปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน
สู่
โลกศตวรรษที่ 21
5. สถานที่ดาเนินงาน
โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
6. ระยะเวลาในการดาเนินงาน เม.ย. 62 –มี.ค. 63
7. งบประมาณ

ระยะเวลา
เม.ย.62

ผู้รบั ผิดชอบ
นางเรณู ไตรวิทยากร

พ.ค.62

พ.ค.62

นางเรณู ไตรวิทยากร

พ.ค.62
ก.ย.62

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
นางเรณู ไตรวิทยากร

ก.พ.63

นางเรณู ไตรวิทยากร

มี.ค.63

นางเรณู ไตรวิทยากร

งบประมาณ
ปี 2562

รายการ
รายรับ (ที่มาของงบประมาณ)
-จากโรงเรียน
รวม
รายจ่าย
1.ค่าวัสดุ
-อุปกรณ์กลุ่มสาระ
-ค่ากระดาษ
2.ค่าใช้สอย
-ค่าถ่ายเอกสาร
-ค่าเย็บ/ค่าเข้าปก
3.ค่าตอบแทน
-

35,000
35,000
24,000
4,000
3,500
2,500

แผนปฏิบัตกิ ารปีการศึกษา 2563 โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา

116

งบประมาณ
ปี 2562

รายการ
4.ค่าพาหนะ
-ค่ารถ

1,000
รวม

35,000

8. เครือ่ งมือการติดตามและประเมินผล
1.แบบประเมินโครงการปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนสู่โลกศตวรรษที่ 21
9. ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง
10. ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข
..............................................................................................................................................
ผู้เสนอโครงการ
ผู้พิจารณาโครงการ
……………………………………
(นางเรณู ไตรวิทยากร)

……………………………………
(นางสาวอมรรัตน์ มณีศิริสานต์)
ผู้อนุมัติโครงการ

……………………………………

(เซอร์มาร์กาเร็ต รัตนาวงศ์ไชยา)
ผู้จัดการ/ผู้อานวยการ
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แผนงานตามโครงสร้าง
แผนงานตามมาตรฐานด้าน

ฝ่ายวิชาการ
1 คุณภาพผู้เรียน
2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
3  สังคมแห่งการเรียนรู้4 อัตลักษณ์ 5  มาตรการส่งเสริม
ชื่อโครงการ
พัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ
ลักษณะโครงการ
 ประจา  ต่อเนื่อง  ใหม่
หน่วยงาน
จัดการเรียนการสอน
ผู้รบั ผิดชอบ
นางสาวอมรรัตน์ มณีศิริสานต์
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาสพฐ.
1 คุณภาพของผู้เรียน 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ
3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ตอบสนอง
พันธกิจข้อ 4 ยุทธศาสตร์ข้อ 3 กลยุทธ์ข้อ 3.1
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา EDBA
มาตรฐานที่ 5 ตัวบ่งชี้ (ทางตรง) 5.1,5.4(ทางอ้อม) ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน
มาตรฐานที่ - ตัวบ่งชี้ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1. หลักการและเหตุผล
ปัจ จุบันการเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ส่งผล การ
จัดการศึกษา จาเป็นต้องสร้างเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ ความสามารถในการคิด ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีเหตุผล
ทั้งในและนอกห้องเรียน พร้อมทั้งฝึกให้ผู้เรียนรู้จักวางแผนการทางาน สร้างสรรค์ผลงาน ทางานร่วมกับผู้อื่น เพื่อ
รองรับสภาวการณ์ดังกล่าว การจัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการ กล้าแสดงออก จึง
เป็นการเตรียมพร้อมให้เด็กและเยาวชนซึ่งเป็นกาลังสาคัญในการขับเคลื่อนประเทศในอนาคต มีโอกาสได้แสดงออกซึ่ง
ศักยภาพ และสุนทรียภาพ กิจกรรมสร้างสรรค์ ตลอดจนสนับสนุนส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ใ ช้
ความรู้ ความสามารถ ในการพัฒนาการเรียนการสอนไปพร้อมๆกับการพัฒนาผู้เรียนให้ครบทุกด้าน เพราะจากการ
ประเมินมาตรฐานการศึกษารอบ 4 สานักงานประเมินคุณภาพทางการศึกษา(สมศ.)ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า สถานศึกษา
ควรมีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนในรายวิชาที่มีผลการทดสอบระดับชาติค่อนข้างต่า
ทางฝ่ายวิชาการ จึงได้หาแนวทางที่จะพัฒนาเพื่อยกระดับผลการศึกษา โดยกาหนดแผนในการพัฒนาเพื่อให้สอดรับ
กับการพัฒนาผู้เรียนไปพร้อมๆกัน จึงได้จัดทาโครงการพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการขึ้น เพื่อให้ผู้เรียนได้
พัฒนาการเรียนรู้แสดงออกอย่างเต็มศักยภาพทางวิชาการโดยการเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการทั้งภายในโรงเรียน
และหน่วยงานภายนอกแสดงผลงานของตนเองด้วยความภาคภูมิใจ และเพื่อยกระดับผลการทดสอบให้ สอดคล้องกัน
ในภาพรวม
2. วัตถุประสงค์
1.เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์ที่
สถานศึกษากาหนด
2.เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาการเรียนรู้แสดงออกอย่างเต็มศักยภาพทางวิชาการด้วยความภาคภูมิใจ
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
1. ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 จานวน 1,100 คน
3.2 เชิงคุณภาพ
1. พัฒนาให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา
กาหนด
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาการเรียนรู้แสดงออกอย่างเต็มศักยภาพทางวิชาการด้วยความภาคภูมิใจ
3.3 ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ผู้เรียนร้อยละ 85 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา
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กาหนด
2. ผู้เรียนร้อยละ 85 ได้พัฒนาการเรียนรู้แสดงออกอย่างเต็มศักยภาพทางวิชาการด้วยความภาคภูมิใจ
4. ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
กิจกรรม
ระยะเวลา
ผู้รบั ผิดชอบ
4.1 กิจกรรมเสริมทักษะคณิตศาสตร์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
1. ขั้นเตรียมการ
คณิตศาสตร์
1.1 ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการในการดาเนินงาน
พ.ค. 62
1.2 ติดตามรายการแข่งขันทั้งในและนอกโรงเรียน
1.3 เตรียมผู้เรียนเพื่อเข้าร่วมแข่งขัน
2. ขั้นดาเนินการ/กิจกรรมที่จัด
2.1 ส่งผู้เรียนเข้าแข่งขันทักษะทางวิชาการ
มิ.ย.62–ก.พ. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
63
ตามรายการแข่งขันทั้งภายในและภายนอก
3. ขั้นติดตามและประเมินผล
3.1 สรุปผลจากผลการแข่งขัน
มี.ค. 62
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์
4.2 กิจกรรมเสริมทักษะวิทยาศาสตร์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
1. ขั้นเตรียมการ
วิทยาศาสตร์
1.1 ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการในการดาเนินงาน
พ.ค. 62
1.2 ติดตามรายการแข่งขันทั้งในและนอกโรงเรียน
1.3 เตรียมผู้เรียนเพื่อเข้าร่วมแข่งขัน
2. ขั้นดาเนินการ/กิจกรรมที่จัด
2.1 ส่งผู้เรียนเข้าแข่งขันทักษะทางวิชาการ
มิ.ย.62–ก.พ. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
63
ตามรายการแข่งขันทั้งภายในและภายนอก
3. ขั้นติดตามและประเมินผล
3.1 สรุปผลจากผลการแข่งขัน
มี.ค. 62
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์
4.3 กิจกรรมเสริมทักษะภาษาไทย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
1. ขั้นเตรียมการ
ภาษาไทย
1.1 ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการในการดาเนินงาน
พ.ค. 62
1.2 ติดตามรายการแข่งขันทั้งในและนอกโรงเรียน
1.3 เตรียมผู้เรียนเพื่อเข้าร่วมแข่งขัน
2. ขั้นดาเนินการ/กิจกรรมที่จัด
2.1 ส่งผู้เรียนเข้าแข่งขันทักษะทางวิชาการ
มิ.ย.62–ก.พ. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
63
ตามรายการแข่งขันทั้งภายในและภายนอก
3. ขั้นติดตามและประเมินผล
3.1 สรุปผลจากผลการแข่งขัน
มี.ค. 62
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
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กิจกรรม
4.4 กิจกรรมเสริมทักษะภาษาต่างประเทศ
1. ขั้นเตรียมการ
1.1 ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการในการดาเนินงาน
1.2 ติดตามรายการแข่งขันทั้งในและนอกโรงเรียน
1.3 เตรียมผู้เรียนเพื่อเข้าร่วมแข่งขัน
2. ขั้นดาเนินการ/กิจกรรมที่จัด
2.1 ส่งผู้เรียนเข้าแข่งขันทักษะทางวิชาการ
ตามรายการแข่งขันทั้งภายในและภายนอก
3. ขั้นติดตามและประเมินผล
3.1 สรุปผลจากผลการแข่งขัน
4.5 กิจกรรมเสริมทักษะสังคมศึกษาฯ
1. ขั้นเตรียมการ
1.1 ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการในการดาเนินงาน
1.2 ติดตามรายการแข่งขันทั้งในและนอกโรงเรียน
1.3 เตรียมผู้เรียนเพื่อเข้าร่วมแข่งขัน
2. ขั้นดาเนินการ/กิจกรรมที่จัด
2.1 ส่งผู้เรียนเข้าแข่งขันทักษะทางวิชาการ
ตามรายการแข่งขันทั้งภายในและภายนอก
3. ขั้นติดตามและประเมินผล
3.1 สรุปผลจากผลการแข่งขัน
4.6 กิจกรรมส่งเสริมการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน (O-Net)
1. ขั้นเตรียมการ
1.1 ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการในการดาเนินงาน
1.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิเคราะห์คะแนนผลการ
ทดสอบ O-NET
1.3 ศึกษาโครงสร้างสัดส่วนการออกข้อสอบ O-NET
เพื่อจัดสัดส่วนจานวนข้อสอบให้ครอบคลุมทุกตัวชี้วัด
2. ขั้นดาเนินการ/กิจกรรมที่จัด
1.ครูผู้สอนชั้นป.6 , ม.3 สอนเสริมศักยภาพโดยนา
แนวข้อสอบo-net มาติวช่วงเช้า ตั้งแต่เวลา 7.20น. 8.10 น. ของวันจันทร์ – พฤหัส
4.7 กิจกรรมวันวิชาการ

ระยะเวลา

ผู้รบั ผิดชอบ
ภาษาไทย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ

พ.ค. 62

มิ.ย.62–ก.พ.
63

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ

มี.ค. 62

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษาฯ

พ.ค. 62

มิ.ย.62–ก.พ.
63

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

มี.ค. 62

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษาฯ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

พ.ค.62

นางสาวอมรรัตน์ มณีศิริสานต์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
4 กลุ่มสาระการเรียนรู้

มิ.ย.62
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กิจกรรม
1. ขั้นเตรียมการ
1.1 ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการในการดาเนินงาน
1.2กาหนดเวลา
1.3 เตรียมปัญหาวิชาการ/ผลงานวิชาการ
2. ขั้นดาเนินการ/กิจกรรมที่จัด
2.1 จัดนิทรรศการผลงานทางวิชาการ
2.2 จัดการแสดงกิจกรรมของผู้เรียน
2.3 จัดการแสดงกลางแจ้งของผู้เรียน
2.4 จัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการของ
ผู้เรียน
3. ขั้นติดตามและประเมินผล
3.1 สรุปผลด้วยแบบประเมิน/รายงานผล
5. สถานที่ดาเนินงาน
โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
6. ระยะเวลาในการดาเนินงาน พ.ค.62 - มี.ค.63
7. งบประมาณ
7.1 กิจกรรมเสริมทักษะคณิตศาสตร์

ระยะเวลา
ต.ค. 62

ผู้รบั ผิดชอบ
นางสาวอมรรัตน์ มณีศิริสานต์
ครูฝ่ายวิชาการ
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้

พ.ย. 62

กลุ่มสาระการเรียนรู้

ธ.ค. 62

นางสาวอมรรัตน์ มณีศิริสานต์

งบประมาณ
ปี 2562

รายการ
รายรับ (ที่มาของงบประมาณ)
-จากโรงเรียน
รวม
รายจ่าย
1.ค่าวัสดุ
-อุปกรณ์กลุ่มสาระ
-ค่ากระดาษ
2.ค่าใช้สอย

5,000
5,000
2,000
1,500

-ค่าถ่ายเอกสาร
3.ค่าตอบแทน
4.ค่าพาหนะ
-ค่ารถ

500
1,000
รวม
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7.2 กิจกรรมเสริมทักษะวิทยาศาสตร์
งบประมาณ
ปี 2562

รายการ
รายรับ (ที่มาของงบประมาณ)
-จากโรงเรียน

5,000
5,000

รวม
รายจ่าย
1.ค่าวัสดุ
-อุปกรณ์กลุ่มสาระ
-ค่ากระดาษ
2.ค่าใช้สอย
-ค่าถ่ายเอกสาร
-ค่าเย็บ/ค่าเข้าปก
3.ค่าตอบแทน
4.ค่าพาหนะ
-ค่ารถ

2,000
1,500
500

1,000
5,000

รวม
7.3 กิจกรรมเสริมทักษะภาษาไทย
งบประมาณ
ปี 2562

รายการ
รายรับ (ที่มาของงบประมาณ)
-จากโรงเรียน
รวม
รายจ่าย
1.ค่าวัสดุ
-อุปกรณ์กลุ่มสาระ
-ค่ากระดาษ
2.ค่าใช้สอย
-ค่าถ่ายเอกสาร
-ค่าเย็บ/ค่าเข้าปก
3.ค่าตอบแทน
4.ค่าพาหนะ
-ค่ารถ

5,000
5,000
2,000
1,500
500

รวม
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7.4 กิจกรรมเสริมทักษะภาษาต่างประเทศ
งบประมาณ
ปี 2562

รายการ
รายรับ (ที่มาของงบประมาณ)
-จากโรงเรียน

5,000
5,000

รวม
รายจ่าย
1.ค่าวัสดุ
-อุปกรณ์กลุ่มสาระ
-ค่ากระดาษ
2.ค่าใช้สอย
-ค่าถ่ายเอกสาร
-ค่าเย็บ/ค่าเข้าปก
3.ค่าตอบแทน
4.ค่าพาหนะ
-ค่ารถ

2,000
1,500
500

1,000
5,000

รวม
7.5 กิจกรรมเสริมทักษะสังคมศึกษาฯ
งบประมาณ
ปี 2562

รายการ
รายรับ (ที่มาของงบประมาณ)
-จากโรงเรียน
รวม
รายจ่าย
1.ค่าวัสดุ
-อุปกรณ์กลุ่มสาระ
-ค่ากระดาษ
2.ค่าใช้สอย
-ค่าถ่ายเอกสาร
-ค่าเย็บ/ค่าเข้าปก
3.ค่าตอบแทน
4.ค่าพาหนะ
-ค่ารถ

5,000
5,000
2,000
1,500
500

1,000
รวม
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7.6 กิจกรรมส่งเสริมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-Net)
รายการ
รายรับ
- จากโรงเรียน
รวม

งบประมาณปี 2562

10,000
10,000

รายจ่าย
1. ค่าวัสดุ

-ค่ากระดาษ A4

2,500

2. ค่าใช้สอย

-ค่าอาหารวิทยากร
-ค่าถ่ายเอกสาร

1,000
2,000

3. ค่าตอบแทน

-ค่าวิทยากร

4,000

4. ค่าพาหนะ

-ค่ารถ
รวม

500
10,000

7.7 กิจกรรมวันวิชาการ
รายการ
รายรับ (ที่มาของงบประมาณ)
1. จากเงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาเรียนฟรี 15 ปี
(ป.1-มัธยม) =1,100 X 50)
รวม
รายจ่าย
1. ค่าวัสดุ
-ค่ากระดาษ a4 ,กระดาษสี ,ไวนิว
2. ค่าใช้สอย
-ค่าตกแต่งสถานที่
-การแสดงกลางแจ้ง
-อาหาร
-ค่ารางวัล
3. ค่าตอบแทน
4. ค่าพาหนะ
-ค่ารถ
รวม
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งบประมาณ ปี 2562
55,000
55,000
7,000
30,000
2,000
5,000
3,000

8,000
55,000
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8. เครือ่ งมือการติดตามและประเมินผล
1. แบบประเมินผลงานของผู้เรียน
2. แบบสรุปผลการแข่งขัน
3. แบบสรุปผลการทดสอบระดับชาติ(o-net)
4 รางวัล/เกียรติบัตร
5. แบบประเมินโครงการพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ
9. ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
ผู้เรียนได้พัฒนาการเรียนรู้แสดงออกอย่างเต็มศักยภาพ มีผลสัมฤทธิ์และผลการทดสอบระดับชาติสูงขึ้น
10. ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข
..........................................................................................................................................................................
ผู้เสนอโครงการ
ผู้พิจารณาโครงการ
…………………………………
(นางสาวอมรรัตน์ มณีศิริสานต์)

……………………………………
(นางสาวอมรรัตน์ มณีศิริสานต์)
ผู้อนุมัติโครงการ
……………………………………

(เซอร์มาร์กาเร็ต รัตนาวงศ์ไชยา)
ผู้จัดการ/ผู้อานวยการ
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แผนงานตามโครงสร้าง
แผนงานตามมาตรฐานด้าน

ฝ่ายวิชาการ
1 คุณภาพผู้เรียน
2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
3  สังคมแห่งการเรียนรู้ 4 อัตลักษณ์ 5  มาตรการส่งเสริม
ชื่อโครงการ
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(PLC) โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
ลักษณะโครงการ
 ประจา ต่อเนื่อง  ใหม่
หน่วยงาน
จัดการเรียนการสอน
ผู้รบั ผิดชอบ
นางสาวอมรรัตน์ มณีศิริสานต์
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาสพฐ.
1 คุณภาพของผู้เรียน 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ
3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ตอบสนอง
พันธกิจข้อ 6 ยุทธศาสตร์ข้อ 12 กลยุทธ์ข้อ 12.2
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา EDBA
มาตรฐานที่ 13 ตัวบ่งชี้ (ทางตรง) 13.2 (ทางอ้อม) ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน
มาตรฐานที่ - ตัวบ่งชี้ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1. หลักการและเหตุผล
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) คือ การรวมตัว ร่วมใจ ร่วมพลัง ร่วมทา
และร่วมเรียนรู้ร่วมกันของครู ผู้บริหาร และนักการศึกษา บนพื้นฐานวัฒนธรรมความสัมพันธ์แบบกัลยาณมิตร สู่
คุณภาพการจัดการเรียนรู้ที่เน้นความสาเร็จหรือประสิทธิพลของผู้เรียนเป็นสาคัญ และความสุขของการทางาน
ร่วมกันของสมาชิกในชุมชนPLC จึงเป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งที่ใช้ในการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้
โรงเรียนซางตาครู้สศึกษาเห็นความสาคัญของบุคลากรครูให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มีความร่วมมือ ร่วมพลังร่วมทา
ของทุกฝ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้บุคลากรครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
2. เพื่อให้บุคลากรครูมีความร่วมมือ ร่วมพลังร่วมทาของทุกฝ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอน
3. เพื่อให้บุคลากรครูมีการพัฒนาวิชาชีพครูด้วยการพัฒนาผู้เรียน
4. เพื่อให้บุคลากรครูภายในสถานศึกษาระหว่างสถานศึกษากับชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้องมีการแก้ไขและ
พัฒนา (13.2)
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
1. บุคลากรครูในสถานศึกษา จานวน 65 คน
3.2 เชิงคุณภาพ
1. บุคลากรครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ
2. บุคลากรครูมีความร่วมมือ ร่วมพลังร่วมทาของทุกฝ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนสู่คุณภาพผู้เรียน
3. บุคลากรครูเกิดการพัฒนาวิชาชีพครูด้วยการพัฒนาผู้เรียน
3.3 ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. บุคลากรครูร้อยละ 85 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ
2. บุคลากรครูร้อยละ 85 มีความร่วมมือ ร่วมพลังร่วมทาของทุกฝ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนสู่
คุณภาพผู้เรียน
3. บุคลากรครูร้อยละ 85 เกิดการพัฒนาวิชาชีพครูด้วยการพัฒนาผู้เรียน
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4. ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
กิจกรรม
ระยะเวลา
ผู้รบั ผิดชอบ
1. ขั้นเตรียมการ
1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินโครงการ
มิ.ย.62
นางสาวอมรรัตน์
1.2 ประชุมคณะกรรมการ
มิ.ย.62
1.3 จัดทาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
มิ.ย.62
2. ขั้นดาเนินการ/กิจกรรมที่จัด
-หัวหน้ากลุ่มสาระประชุมครูในกลุ่มสาระของตน
มิ.ย.62
หัวหน้ากลุ่มสาระ
-แต่ละกลุ่มสาระกาหนดตารางเวลาย่อยในการดาเนินงาน
ก.ค.62
-นาเสนอผลงาน
เดือนละ 1 ครั้ง
3. ขั้นติดตามและประเมินผล
3.1 สมุดบันทึก PLC
ตลอดปีการศึกษา
3.2 แบบสรุปประเมินผลโครงการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
นางสาวอมรรัตน์
(PLC)โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
5. สถานที่ดาเนินงาน
โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
6. ระยะเวลาในการดาเนินงานมิ.ย. 2562 – ก.พ.2563
7. งบประมาณ
รายการ
งบประมาณปี 2562
รายรับ
1. จากโรงเรียน
13,000
รวม
13,000
รายจ่าย
1. ค่าวัสดุ
-ค่ากระดาษ,เทปกาว,หมึกพิมพ์
5,000
2. ค่าใช้สอย
-ค่าถ่ายเอกสาร
2,000
3. ค่าตอบแทน
-ค่าอาหาร/ของว่าง
3,000
-ของที่ระลึก
2,000
4. ค่าพาหนะ
1,000
รวม
13,000
8. เครือ่ งมือการติดตามและประเมินผล
1. สมุดบันทึก PLC
2. แบบสรุปผลงานโครงการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(PLC)โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
9. ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
1.บุคลากรมีเป้าหมายทิศทางเดียวกัน มุ่งสู่การพัฒนาการเรียนการสอนสู่คุณภาพผู้เรียน
2.บุคลากรร่วมแรง ร่วมใจ และร่วมมือกัน
3.บุคลากรมีการทางานที่เปิดโอกาสการทางานช่วยเหลือกันมากกว่าการสั่งการมีชั่วโมงพูดคุย
10. ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข
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ผู้เสนอโครงการ

ผู้พิจารณาโครงการ

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

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

ลงชื่อ.....................................................
(เซอร์มาร์กาเร็ต รัตนาวงศ์ไชยา)
ผู้จัดการ/ผู้อานวยการ
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ลาดับที่ 2.1 แผนงานหน่วยงาน จัดการเรียนการสอน (กลุ่มสาระภาษาไทย)
แผนงานตามโครงสร้าง
วิชาการ
แผนงานตามมาตรฐานด้าน
1คุณภาพผู้เรียน 2การจัดการศึกษา 3สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
4อัตลักษณ์ (จิตตาภิบาล) 5มาตรการส่งเสริม
ผู้รบั ผิดชอบ
นางมณีรัตน์ ชัยรัตนะ
ตอบสนอง
พันธกิจที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 3 กลยุทธ์ที่
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา
1 คุณภาพผู้เรียน2  กระบวนการบริหารและการจัดการ
3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา EDBA : มาตรฐานที่ 3,4,5 ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ หลักที่ 3.1,4.1,5.1,5.4
ร่วม ประเด็นการพิจารณา/เกณฑ์ย่อยที่ หลัก ร่วม
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน : มาตรฐานที่ ตัวบ่งชี้หลักที่ ร่วม เกณฑ์ที่
ระยะเวลา
วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย
กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)
วัตถุประสงค์
1. ขั้นวางแผน
1.เพื่อให้ครูมีการกาหนดเป้าหมายคุณภาพ
1.1ประชุมวางแผนชี้แจงภาระงาน กิจกรรม
เม.ย.62
ผู้เรียนทั้ง ด้าน ความรู้ ทักษะกระบวนการ
และโครงการ
วัดและประเมินผลสมรรถนะ การอ่าน คิด
วิเคราะห์ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
2. ขั้นดาเนินการ (ภาระงานประจา/ภาระ
2.เพื่อให้ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็น
งานร่วม/โครงการ)
รายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวางแผนการ
2.1 ภาระงานประจา
จัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
1. วิเคราะห์หลักสูตรในกลุ่มสาระ
เม.ย.62
ผู้เรียน
2.ศึกษาโครงสร้างของกลุ่มสาระของ
เม.ย.62
3.เพื่อให้ครูมีการออกแบบและจัดการเรียนรู้
สถานศึกษา
ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล
3.ศึกษามาตรฐานตัวชี้วัดรายชั้น/ปีของกลุ่ม
เม.ย.62
และพัฒนาการทางสติปัญญา
สาระ
4.เพื่อให้ครูมีการใช้สื่อและเทคโนโลยีที่
4.จัดทาแผนการสอนรายภาค/ปี
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง
เหมาะสมผนวกกับการนาบริบทและ
5.จัดทาข้อสอบกลางภาค/ปลายภาค
ภาคเรียนละ 2 ครั้ง
ภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการ
6.นิเทศการสอนกลุ่มสาระ
ภาคเรียนละ 2 ครั้ง
ในการจัดการเรียนรู้
7.วิจัยในชั้นเรียน
ตลอดปีการศึกษา
5.เพื่อให้ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้น
8.ทาสื่อการเรียนการสอนที่ใช้กับผู้เรียน
การ พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่
9.ประชุมกลุ่มสาระ
ตามวาระที่กาหนด
หลากหลาย
10.จัดทาป้ายนิเทศความรู้ของกลุ่มสาระ
ตลอดปีการศึกษา
6.เพื่อให้ครูให้คาแนะนา คาปรึกษา และแก้ไข
11.สรุปการจัดกระบวนการเรียนการสอน
สิ้นภาคเรียน
ปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและ
ของกลุ่มสาระ
คุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค
12.วิเคราะห์ข้อสอบกลางภาค/ปลายภาค
ภาคเรียนละ 2 ครั้ง
7.เพื่อให้ครูศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการ
13.กาหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้าน
ภาคเรียนละ 2 ครั้ง
เรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบและใช้ผลใน
ความรู้ ทักษะกระบวนการ วัดผลประเมินผล
การปรับการสอน
สมรรถนะ การอ่าน คิดวิเคราะห์ และ
8. เพื่อให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่านและแสวงหา คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้
14.วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้
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วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

และสื่อต่างๆ รอบตัว(3.1)
9.เพื่อให้ผู้เรียนสรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง
และดู และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตาม
ความคิดของตนเอง(4.1)
10.เพื่อให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
แต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์(5.1)
11.เพื่อให้ผู้เรียนมีผลการทดสอบระดับชาติ
(O-NET) มีค่าT-Score 40.00 ในกลุ่มสาระ
การเรียนรูภ้ าษาไทย (5.4.1)
12.เพื่อผลการทดสอบความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ สร้างสรรค์
และแก้ปัญหา มีค่า T-Score 40.00
(พิจารณาจากคะแนนO-NET ด้านการคิด
ของ สทศ. หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ สมศ.
รับรอง) (5.4.9)

ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
15.ออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนอง
ความแตกต่างระหว่างบุคคลและ พัฒนาการ
ทางสติปัญญา
16.ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับ
การนาบริบทและภูมิปัญญาของท้องถิ่นมา
บูรณาการในการจัดการเรียนรู้
17.วัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการที่หลากหลาย
18.ให้คาแนะนา คาปรึกษา และแก้ไขปัญหา
ให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและคุณภาพ
ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการ ปรับ
การสอน
20.จัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นให้มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นไปตามเกณฑ์
21.สอนเสริมศักยภาพให้ผู้เรียนมีผลการ
ทดสอบระดับชาติ (O-NET) มีค่า T-Score
22.กิจกรรมวันสุนทรภู่
23. กิจกรรมวันภาษาไทย
24. กิจกรรมส่งเสริมทักษะการอ่านและการเขียน

เป้าหมายเชิงปริมาณ
1.ผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
– มัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุกคน
2.ครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยทุกคน
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1.กาหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้ง ด้าน
ความรู้ ทักษะกระบวนการวัดและประเมินผล
สมรรถนะการอ่าน คิดวิเคราะห์ และคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์
2.ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้
ข้อมูลในการวางแผนการ จัดการเรียนรู้
เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
3.ครูมีการออกแบบและจัดการเรียนรู้
ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล
และพัฒนาการทางสติปัญญา
4.ครูมีการใช้สื่อและเทคโนโลยีที่

2.2 ภาระงานตามตบช.
1. มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
จากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และสื่อต่างๆ รอบตัว
(3.1)
1)การอ่านหนังสือบทความหรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ
ทุกที่เมื่อมีเวลาและโอกาส
2)การยืมหนังสือสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือสิ่งพิมพ์
จากห้องสมุดหรือแหล่งเรียนรู้ไปอ่านเพิ่มเติม
3)กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ที่ผู้เรียนริเริ่มด้วย
ตนเองตามความสนใจ
4)ผลงานจากการค้นหาความรู้จากห้องสมุดแหล่ง
เรียนรู้หรือสื่อต่างๆ
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ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา

ตลอดปีการศึกษา

26 มิ.ย.62
29 ก.ค.62
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง

130

วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

เหมาะสมผนวกกับการนาบริบทและ
ภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการ
ในการจัดการเรียนรู้
5.ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้น
การ พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่
หลากหลาย
6.ครูให้คาแนะนา คาปรึกษา และแก้ไข
ปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและ
คุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค
7.ครูศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบและใช้ผลใน
การปรับการสอน
8.ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่านและแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้
และสื่อต่างๆ รอบตัว(3.1)
9.ผู้เรียนสรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง
และดู และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตาม
ความคิดของตนเอง(4.1)
10.ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
แต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์(5.1)
11.ผู้เรียนมีผลการทดสอบระดับชาติ
(O-NET) มีค่าT-Score 40.00 ในกลุ่มสาระ
การเรียนรูภ้ าษาไทย (5.4.1)
12.ผลการทดสอบความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ สร้างสรรค์
และแก้ปัญหา มีค่า T-Score 40.00
(พิจารณาจากคะแนนO-NET ด้านการคิด
ของ สทศ. หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ สมศ.
รับรอง) (5.4.9)

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)

2.สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และดู และ
สื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตามความคิด
ของตนเอง(4.1)
1)ความสามารถในการสรุปความคิดจากเรื่องที่
อ่านฟังและดู
2)ความสามารถในการสื่อสารเพื่อเสนอความคิด
จากเรื่องที่อ่านฟังและดูโดยการพูดหรือเขียนตาม
ความคิดของตนเอง
3.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไป
ตามเกณฑ์กลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์ (5.1)
1)ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนระดับ
โรงเรียนทั้ง8กลุ่มสาระการเรียนรู้ในทุก
ระดับชั้น
4.ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์
(5.4)
1)ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป.6ม.3 ม.6
มีผลการทดสอบระดับชาติ (O- NET)
มีค่า T-Score 40.00ในกลุ่มสาระการ
เรียนรูภ้ าษาไทย (เกณฑ์ 5.4.1)
2)ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป.6 ม.3 ม.6 มีผล
การทดสอบความสามารถใน การคิดวิเคราะห์
สังเคราะห์ สร้างสรรค์ (เกณฑ์ 5.4.9)

2.3 ภาระงานร่วม
2.4 โครงการ
2.5 ภาระงานตามมาตรฐานสากล

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1.ครูผู้สอนร้อยละ 90 มีกาหนดเป้าหมาย
คุณภาพผู้เรียนทั้ง ด้านความรู้ ทักษะ

3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล
3.1 ตรวจสอบติดตามการดาเนินงานตามแผน
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กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

กระบวนการวัดและประเมินผลสมรรถนะการ
อ่าน คิดวิเคราะห์ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
2.ครูผู้สอนร้อยละ 90 มีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็น
รายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวางแผนการ
จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
3.ครูผู้สอนร้อยละ 90 มีการออกแบบและจัดการ
เรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล
และพัฒนาการทางสติปัญญา
4.ครูผู้สอนร้อยละ 85 มีการใช้สื่อและเทคโนโลยี
ที่เหมาะสมผนวกกับการนาบริบทและ
ภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการ
ในการจัดการเรียนรู้
5.ครูผู้สอนร้อยละ 90 มีการวัดและประเมินผลที่
มุ่งเน้น การ พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วย
วิธีการที่หลากหลาย
6.ครูผู้สอนร้อยละ 90 ให้คาแนะนา คาปรึกษา
และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียน
และคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค
7.ครูผู้สอนร้อยละ 95 ศึกษา วิจัยและพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบและใช้ผลใน
การปรับการสอน
8.ผู้เรียนร้อยละ 85 มีนิสัยรักการอ่านและ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่ง
เรียนรู้ และสื่อต่างๆ รอบตัว(3.1)
9.ผู้เรียนร้อยละ 85 สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน
ฟังและดู และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตาม
ความคิดของตนเอง(4.1)
10.ผู้เรียนร้อยละ 85 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
แต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์(5.1)
11.ผู้เรียนร้อยละ 85 มีผลการทดสอบระดับชาติ
(O-NET) มีค่าT-Score 40.00 ในกลุ่มสาระ
การเรียนรูภ้ าษาไทย (5.4.1)
12.ผู้เรียนร้อยละ 85มีผลการทดสอบ
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์
สร้างสรรค์ และแก้ปัญหา มีค่า T-Score 40.00
(พิจารณาจากคะแนนO-NET ด้านการคิด
ของ สทศ. หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ สมศ.

3.2 ปรับปรุง แก้ไขการดาเนินงานที่ยังไม่
สมบูรณ์
3.3 จัดทาเครื่องมือประเมินต่างๆ
3.4 แบบสรุปรายงานและเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระและ
ทุกระดับชั้นในปีปัจจุบันและปีที่ผ่านมา
3.5 แบบประเมินการเข้าร่วมในของโครงการ
3.6 แบบสรุปการประเมินของโครงการ

4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา
4.1 สรุปผลการดาเนินงานในภาพรวม
4.2 จัดทารายงานผลของกลุ่มสาระ
4.3 นาผลการประเมินมาวางแผนเพื่อ
ปรับปรุงและพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป
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ปลายภาคเรียน
สิ้นปีการศึกษา
ก.พ.63
ก.พ.63

มี.ค.63
เม.ย.63
เม.ย.63
เม.ย.63
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ระยะเวลา
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กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

รับรอง) (5.4.9)
เครื่องมือการติดตาม/ประเมินผล
1.แบบประเมินสมรรถนะ
2.แบบประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์
3.แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
4.แบบสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
5.แบบสรุปผลการทดสอบระดับชาติ
4.2.3 แบบแสดงประมาณค่าใช้จ่าย งาน/กิจกรรม
4.2.3.1 งาน/กิจกรรมวันสุนทรภู่
แผนงานตามมาตรฐานที่ 1 234 5
หน่วยงาน จัดการเรียนการสอน
ฝ่าย วิชาการ
รายการ

งบประมาณ ปี 2562

รายรับ (ที่มาของงบประมาณ)
1.จากโรงเรียน
2.อื่น ๆ

ประเภท
งบประมาณ
ดาเนินการ

5,000
รวม

รายจ่าย
1.ค่าวัสดุ
- อุปกรณ์จัดนิทรรศการ
2.ค่าใช้สอย
- ของรางวัล
- ถ่ายเอกสาร
3.ค่าตอบแทน
4.ค่าพาหนะ
- ค่าพาหนะ

5,000
2,200
2,000
500
300

รวม

5,000

สรุปประเภทงบประมาณ
งบดาเนินการ 5,000 บาท งบลงทุน .......................บาท งบพัฒนา .......................... บาท

แผนปฏิบัตกิ ารปีการศึกษา 2563 โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา

133

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

ลงชื่อ.........................................................
(นางสาวอมรรัตน์ มณีศิริสานต์)
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ
ผู้อนุมัติ

ลงชื่อ.........................................................
(เซอร์มาร์กาเร็ต รัตนาวงศ์ไชยา)
ผู้จัดการ/ ผู้อานวยการ
4.2.3 แบบแสดงประมาณค่าใช้จ่าย งาน/กิจกรรม
4.2.3.2 งาน/กิจกรรมวันภาษาไทย
แผนงานตามมาตรฐานที่ 1 234 5
หน่วยงาน จัดการเรียนการสอน
ฝ่าย วิชาการ
รายการ

งบประมาณ ปี 2562

รายรับ (ที่มาของงบประมาณ)
1.จากโรงเรียน
รวม
รายจ่าย
1.ค่าวัสดุ
- อุปกรณ์จัดนิทรรศการ
2.ค่าใช้สอย
- ของรางวัล
- ถ่ายเอกสาร
3.ค่าตอบแทน
4.ค่าพาหนะ
- ค่าพาหนะ

5,000
5,000

ประเภท
งบประมาณ
ดาเนินการ

2,200
2,000
500

รวม

300
5,000

สรุปประเภทงบประมาณ
งบดาเนินการ 5,000 บาท งบลงทุน .......................... บาท งบพัฒนา .......................... บาท
ลงชื่อ.....................................................
(นางมณีรัตน์ ชัยรัตนะ)
ผู้เสนองาน

ลงชื่อ........................................................
(นางสาวอมรรัตน์ มณีศิริสานต์)
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ
ผู้อนุมัติ

ลงชื่อ.........................................................
(เซอร์มาร์กาเร็ต รัตนาวงศ์ไชยา)
ผู้จัดการ/ผู้อานวยการ
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4.2.3 แบบแสดงประมาณค่าใช้จ่าย งาน/กิจกรรม
4.2.3.3 งาน/กิจกรรม ส่งเสริมทักษะการอ่านและการเขียน
แผนงานตามมาตรฐานที่ 1 234 5
หน่วยงาน จัดการเรียนการสอน
ฝ่าย วิชาการ
รายการ

งบประมาณ ปี 2561

รายรับ (ที่มาของงบประมาณ)
1.จากโรงเรียน
2.อื่น ๆ

3,000
รวม

รายจ่าย
1.ค่าวัสดุ
-กระดาษ a4 , หมึกพิมพ์
2.ค่าใช้สอย
3.ค่าตอบแทน

ประเภท
งบประมาณ
ดาเนินการ

3,000
3,000

4.ค่าพาหนะ
รวม

3,000

สรุปประเภทงบประมาณ
งบดาเนินการ 3,000 บาท งบลงทุน .......................... บาท งบพัฒนา .......................... บาท
ลงชื่อ.......................................... ...........
(นางมณีรัตน์ ชัยรัตนะ)
ผู้เสนองาน

ลงชื่อ..........................................................
(นางสาวอมรรัตน์ มณีศิริสานต์)
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ
ผู้อนุมัติ

ลงชื่อ.........................................................
(เซอร์มาร์กาเร็ต รัตนาวงศ์ไชยา)
ผู้จัดการ/ผู้อานวยการ
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ลาดับที่ 2.2 แผนงานหน่วยงาน จัดการเรียนการสอน
(กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์)
แผนงานตามโครงสร้าง
วิชาการ
แผนงานตามมาตรฐานด้าน
1คุณภาพผู้เรียน 2การจัดการศึกษา 3สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
4อัตลักษณ์ (จิตตาภิบาล) 5มาตรการส่งเสริม
ผู้รบั ผิดชอบ
นางบุญสม ไพศาลพานิช
ตอบสนอง
พันธกิจที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 3 กลยุทธ์ที่
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา
1 คุณภาพผู้เรียน2  กระบวนการบริหารและการจัดการ
3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา EDBA : มาตรฐานที่ 5 ตัวบ่งชี/้ เกณฑ์ หลักที่ 5.1,5.4
ร่วม ประเด็นการพิจารณา/เกณฑ์ย่อยที่ หลัก ร่วม
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน : มาตรฐานที่
ตัวบ่งชี้หลักที่ ร่วม เกณฑ์ที่
ระยะเวลา
วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย
กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)
วัตถุประสงค์
1. ขั้นวางแผน
1.เพื่อให้ครูมีการกาหนดเป้าหมายคุณภาพ
1.1 ประชุมวางแผนชี้แจงภาระงาน กิจกรรม
เม.ย.62
ผู้เรียนทั้ง ด้าน ความรู้ ทักษะกระบวนการ
และโครงการ
วัดและประเมินผลสมรรถนะ การอ่าน คิด
วิเคราะห์ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
2. ขั้นดาเนินการ (ภาระงานประจา/ภาระ
2.เพื่อให้ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็น
งานร่วม/โครงการ)
รายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวางแผนการ
2.1 ภาระงานประจา
จัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
1. วิเคราะห์หลักสูตรในกลุ่มสาระ
เม.ย.62
ผู้เรียน
2. ศึกษาโครงสร้างของกลุ่มสาระของ
เม.ย.62
3.เพื่อให้ครูมีการออกแบบและจัดการเรียนรู้
สถานศึกษา
ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล
3. ศึกษามาตรฐานตัวชี้วัดรายชั้น/ปีของกลุ่ม
เม.ย.62
และพัฒนาการทางสติปัญญา
สาระ
4.เพื่อให้ครูมีการใช้สื่อและเทคโนโลยีที่
4. จัดทาแผนการสอนรายภาค/ปี
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง
เหมาะสมผนวกกับการนาบริบทและ
5. จัดทาข้อสอบกลางภาค/ปลายภาค
ภาคเรียนละ 2 ครั้ง
ภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการ
6. นิเทศการสอนกลุ่มสาระ
ภาคเรียนละ 2 ครั้ง
ในการจัดการเรียนรู้
7. วิจัยในชั้นเรียน
ตลอดปีการศึกษา
5.เพื่อให้ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้น
8. ทาสื่อการเรียนการสอนที่ใช้กับผู้เรียน
การ พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่
9. ประชุมกลุ่มสาระ
ตามวาระที่กาหนด
หลากหลาย
10.จัดทาป้ายนิเทศความรู้ของกลุ่มสาระ
ตลอดปีการศึกษา
6.เพื่อให้ครูให้คาแนะนา คาปรึกษา และแก้ไข
11.สรุปการจัดกระบวนการเรียนการสอน
สิ้นภาคเรียน
ปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและ
ของกลุ่มสาระ
คุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค
12.วิเคราะห์ข้อสอบกลางภาค/ปลายภาค
ภาคเรียนละ 2 ครั้ง
7.เพื่อให้ครูศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการ
13.กาหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้าน
ภาคเรียนละ 2 ครั้ง
เรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบและใช้ผลใน
ความรู้ ทักษะกระบวนการ วัดผลประเมินผล
การปรับการสอน
สมรรถนะ การอ่าน คิดวิเคราะห์ และคุณลักษณะ
แผนปฏิบัตกิ ารปีการศึกษา 2563 โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา

136

วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

8.เพื่อให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
แต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์(5.1)
9.เพื่อให้ผู้เรียนมีผลการทดสอบระดับชาติ
(O-NET) มีค่าT-Score 40.00 ในกลุ่มสาระ
การเรียนรูค้ ณิตศาสตร์ (5.4.2)
10.เพื่อผลการทดสอบความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ สร้างสรรค์
และแก้ปัญหา มีค่า T-Score 40.00
(พิจารณาจากคะแนนO-NET ด้านการคิด
ของ สทศ. หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ สมศ.
รับรอง) (5.4.9)

เป้าหมายเชิงปริมาณ
1.ผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
– มัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุกคน
2.ครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ทุกคน

ที่พึงประสงค์
14.วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้
ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
15.ออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนอง
ความแตกต่างระหว่างบุคคลและ พัฒนาการ
ทางสติปัญญา
16.ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับ
การนาบริบทและภูมิปัญญาของท้องถิ่นมา
บูรณาการในการจัดการเรียนรู้
17.วัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการที่หลากหลาย
18.ให้คาแนะนา คาปรึกษา และแก้ไขปัญหา
ให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและคุณภาพ
ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการ ปรับ
การสอน
19.จัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นให้มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเป็นไปตามเกณฑ์
20.สอนเสริมศักยภาพให้ผู้เรียนมีผลการ
ทดสอบระดับชาติ (O-NET) มีค่า T-Score

2.2 ภาระงานตามตบช.
1.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไป
ตามเกณฑ์กลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์ (5.1)
1)ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนระดับ
โรงเรียนทั้ง8กลุ่มสาระการเรียนรู้ในทุก
ระดับชั้น
2.ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์
(5.4)
1)ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป.6ม.3 ม.6
มีผลการทดสอบระดับชาติ (O- NET)
มีค่า T-Score 40.00ในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ (เกณฑ์ 5.4.2)
แผนปฏิบัตกิ ารปีการศึกษา 2563 โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
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วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1.กาหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้ง ด้าน
ความรู้ ทักษะกระบวนการวัดและประเมินผล
สมรรถนะการอ่าน คิดวิเคราะห์ และคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์
2.ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้
ข้อมูลในการวางแผนการ จัดการเรียนรู้
เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
3.ครูมีการออกแบบและจัดการเรียนรู้
ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล
และพัฒนาการทางสติปัญญา
4.ครูมีการใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวก
กับการนาบริบทและภูมิปัญญาของท้องถิ่นมา
บูรณาการในการจัดการเรียนรู้
5.ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้น การ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่
หลากหลาย
6.ครูให้คาแนะนา คาปรึกษา และแก้ไข
ปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและ
คุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค
7.ครูศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบและใช้ผลใน
การปรับการสอน
8.ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
แต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์(5.1)
9.ผู้เรียนมีผลการทดสอบระดับชาติ
(O-NET) มีค่าT-Score 40.00 ในกลุ่มสาระ
การเรียนรูค้ ณิตศาสตร์ (5.4.2)
10.ผลการทดสอบความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ สร้างสรรค์
และแก้ปัญหา มีค่า T-Score 40.00
(พิจารณาจากคะแนนO-NET ด้านการคิด
ของ สทศ. หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ สมศ.
รับรอง) (5.4.9)

2)ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป.6 ม.3 ม.6 มีผล
การทดสอบความสามารถใน การคิดวิเคราะห์
สังเคราะห์ สร้างสรรค์ (เกณฑ์ 5.4.9)

2.3 ภาระงานร่วม

2.4 โครงการ
1.โครงการค่ายคณิตศาสตร์

2.5 ภาระงานตามมาตรฐานสากล

แผนปฏิบัตกิ ารปีการศึกษา 2563 โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
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กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1.ครูผู้สอนร้อยละ 90 มีกาหนดเป้าหมาย
คุณภาพผู้เรียนทั้ง ด้านความรู้ ทักษะ
กระบวนการวัดและประเมินผลสมรรถนะการ
อ่าน คิดวิเคราะห์ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
2.ครูผู้สอนร้อยละ 90 มีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็น
รายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวางแผนการ
จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
3.ครูผู้สอนร้อยละ 90 มีการออกแบบและจัดการ
เรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล
และพัฒนาการทางสติปัญญา
4.ครูผู้สอนร้อยละ 85 มีการใช้สื่อและเทคโนโลยี
ที่เหมาะสมผนวกกับการนาบริบทและ
ภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการ
ในการจัดการเรียนรู้
5.ครูผู้สอนร้อยละ 90 มีการวัดและประเมินผลที่
มุ่งเน้น การ พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วย
วิธีการที่หลากหลาย
6.ครูผู้สอนร้อยละ 90 ให้คาแนะนา คาปรึกษา
และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียน
และคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค
7.ครูผู้สอนร้อยละ 95 ศึกษา วิจัยและพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบและใช้ผลใน
การปรับการสอน
8.ผู้เรียนร้อยละ 85 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
แต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์(5.1)
9.ผู้เรียนร้อยละ 85 มีผลการทดสอบระดับชาติ
(O-NET) มีค่าT-Score 40.00 ในกลุ่มสาระ
การเรียนรูค้ ณิตศาสตร์ (5.4.2)
10.ผู้เรียนร้อยละ 85มีผลการทดสอบ
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์
สร้างสรรค์ และแก้ปัญหา มีค่า T-Score 40.00
(พิจารณาจากคะแนนO-NET ด้านการคิด
ของ สทศ. หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ สมศ.
รับรอง) (5.4.9)

3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล
3.1 ตรวจสอบติดตามการดาเนินงานตามแผน
3.2 ปรับปรุง แก้ไขการดาเนินงานที่ยังไม่
สมบูรณ์
3.3 จัดทาเครื่องมือประเมินต่างๆ
3.4 แบบสรุปรายงานและเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระและ
ทุกระดับชั้นในปีปัจจุบันและปีที่ผ่านมา
3.5 แบบประเมินการเข้าร่วมในของโครงการ
3.6 แบบสรุปการประเมินของโครงการ

4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา
4.1 สรุปผลการดาเนินงานในภาพรวม
4.2 จัดทารายงานผลของกลุ่มสาระ
4.3 นาผลการประเมินมาวางแผนเพื่อ
ปรับปรุงและพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป
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วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)

เครื่องมือการติดตาม/ประเมินผล
1.แบบประเมินสมรรถนะ
2.แบบประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์
3.แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
4.แบบสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
5.แบบสรุปผลการทดสอบระดับชาติ

แผนงานตามโครงสร้าง
แผนงานตามมาตรฐานด้าน
ชื่อโครงการ
ลักษณะโครงการ
หน่วยงาน
ผู้รบั ผิดชอบ
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ.
ตอบสนอง
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา EDBA

ฝ่ายวิชาการ
1 คุณภาพผู้เรียน
2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
3  สังคมแห่งการเรียนรู้4 อัตลักษณ์ 5  มาตรการส่งเสริม
ค่ายคณิตศาสตร์
 ประจา ต่อเนื่อง  ใหม่
จัดการเรียนการสอน
นางสาวปนัสยา ใจเอื้อย
1 คุณภาพของผู้เรียน2  กระบวนการบริหารและการจัดการ
3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
พันธกิจข้อ 4 ยุทธศาสตร์ข้อ 3 กลยุทธ์ข้อ 3.3
มาตรฐานที่ 2,4 ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ ทางตรง 2.1.3 ข้อ6,4.2ข้อ2-3,
4.3 ทางอ้อม10.4
มาตรฐานที่ - ตัวบ่งชี้ -

ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน
1. หลักการและเหตุผล
โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา มีการจัดการเรียนการสอนมุ่งสู่มาตรฐานสากลตามหลักธรรมาภิบาล เน้นความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ คิดเป็น ทาเป็น แก้ปัญหาเป็นบนพื้นฐานชีวิตที่พอเพียง
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จึงได้จัดการเรียนการสอนควบคู่กับ โครงการค่ายคณิตศาสตร์ เป็นการ
สนับสนุนและส่งเสริม ให้ผู้เรียนเป็นผู้มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจในการแก้ปัญหา
อย่างรอบคอบและมีเหตุผล ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์และมีคุณภาพด้วยตนเอง และยังสามารถนาไปประยุกต์ใช้จริงทั้งใน
ห้องเรียนและชีวิตประจาวัน
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความมุ่งมั่นในการทางาน (2.1.3 ข้อ 6)
2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนาเสนอรูปแบบวิธีแก้ปัญหา โดยใช้ภาษาหรือวิธีการของตนเอง(4.2 ข้อ 2-3)
3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถกาหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ (4.3)
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
ผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 จานวน 1,100 คน
3.2 เชิงคุณภาพ
1. ผู้เรียนมีความมุ่งมั่นในการทางาน (2.1.3 ข้อ 6)
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2. ผู้เรียนสามารถนาเสนอรูปแบบวิธีแก้ปัญหา โดยใช้ภาษาหรือวิธีการของตนเอง(4.2 ข้อ 2-3)
3. ผู้เรียนสามารถกาหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ (4.3)
3.3 ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ผู้เรียนร้อยละ 85 มีความมุ่งมั่นในการทางาน
2. ผู้เรียนร้อยละ 85 สามารถนาเสนอรูปแบบวิธีแก้ปัญหา โดยใช้ภาษาหรือวิธีการของตนเอง
3. ผู้เรียนร้อยละ 85 สามารถกาหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ
4. ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
กิจกรรม
ระยะเวลา
ผู้รบั ผิดชอบ
1. ขั้นเตรียมการ
ต.ค. 62
นางสาวปนัสยา ใจเอื้อย
1.1 ประชุมวางแผนการดาเนินงานตามโครงการ
นางสาววิลาสินี สุดคนึง
2. ขั้นดาเนินการ/กิจกรรมที่จัด
พ.ย. 62
นางสาวบรรจง หลาวเงิน
2.1 ติดต่อวิทยากร / สถานที่ / ยานพาหนะ
2.2 ประชาสัมพันธ์
2.3 จัดทาเอกสาร
2.4 ดาเนินการตามกิจกรรมที่วางไว้
3. ขั้นติดตามและประเมินผล
ก.พ. 63
3.1 สรุปประเมินผลจากแบบสอบถาม
3.2 สรุปและประเมินผลจากการเข้าร่วมกิจกรรม
5. สถานที่ดาเนินงาน
โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
6. ระยะเวลาในการดาเนินงาน พ.ย. 62 ถึง ก.พ.63
7. งบประมาณ
งบประมาณ
รายการ
ปี 2562
รายรับ
-จากนักเรียน
150,000
รวม
รายจ่าย
รายจ่าย
1.ค่าวัสดุ
2.ค่าใช้สอย
- ค่าบริการรายหัวจากบริษัททัวน์
- ค่าประสานงานตารวจจราจร
3.ค่าตอบแทน
4.ค่าพาหนะ
-ค่าเช่ารถ

150,000

127,000
3,000

รวม
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8. เครือ่ งมือการติดตามและประเมินผล
1.แบบประเมินการเข้าร่วมโครงการ
2.แบบสรุปการประเมินการเข้าร่วมโครงการ
3.รายงานสรุปผลการดาเนินงานตามโครงการ
9. ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
1.ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง
2.ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
3.ผู้เรียนมีความมุ่งมั่นในการทางาน
10. ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ผู้เสนอโครงการ
ผู้พจิ ารณาโครงการ
…………………………………
(นางสาวปนัสยา ใจเอื้อย)

……………………………..
(นางสาวอมรรัตน์ มณีศิริสานต์)
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ
ผู้อนุมัติโครงการ
...................................................
(เซอร์มาร์กาเร็ต รัตนาวงศ์ไชยา)
ผู้จัดการ/ผู้อานวยการ
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ลาดับที่ 2.3 แผนงานหน่วยงาน จัดการเรียนการสอน
(กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์)
แผนงานตามโครงสร้าง
วิชาการ
แผนงานตามมาตรฐานด้าน
1คุณภาพผู้เรียน 2การจัดการศึกษา 3สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
4อัตลักษณ์ (จิตตาภิบาล) 5มาตรการส่งเสริม
ผู้รบั ผิดชอบ
นายปัญญา
ปราบเสียง
ตอบสนอง
พันธกิจที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 3 กลยุทธ์ที่
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา
1 คุณภาพผู้เรียน 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ
3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา EDBA : มาตรฐานที่ 2,4,5 ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ หลักที่ 2.4,4.2,4.3,5.1,5.4
ร่วม ประเด็นการพิจารณา/เกณฑ์ย่อยที่ หลัก ร่วม
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน : มาตรฐานที่
ตัวบ่งชี้หลักที่ ร่วม เกณฑ์ที่
ระยะเวลา
วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย
กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)
วัตถุประสงค์
1. ขั้นวางแผน
1.เพื่อให้ครูมีการกาหนดเป้าหมายคุณภาพ
1.1ประชุมวางแผนชี้แจงภาระงาน กิจกรรม
เม.ย.62
ผู้เรียนทั้ง ด้าน ความรู้ ทักษะกระบวนการ
และโครงการ
วัดและประเมินผลสมรรถนะ การอ่าน คิด
วิเคราะห์ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
2. ขั้นดาเนินการ (ภาระงานประจา/ภาระ
2.เพื่อให้ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็น
งานร่วม/โครงการ)
รายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวางแผนการ
2.1 ภาระงานประจา
จัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
1. วิเคราะห์หลักสูตรในกลุ่มสาระ
เม.ย.62
ผู้เรียน
2.ศึกษาโครงสร้างของกลุ่มสาระของ
เม.ย.62
3.เพื่อให้ครูมีการออกแบบและจัดการเรียนรู้
สถานศึกษา
ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล
3.ศึกษามาตรฐานตัวชี้วัดรายชั้น/ปีของกลุ่ม
เม.ย.62
และพัฒนาการทางสติปัญญา
สาระ
4.เพื่อให้ครูมีการใช้สื่อและเทคโนโลยีที่
4.จัดทาแผนการสอนรายภาค/ปี
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง
เหมาะสมผนวกกับการนาบริบทและ
5.จัดทาข้อสอบกลางภาค/ปลายภาค
ภาคเรียนละ 2 ครั้ง
ภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการ
6.นิเทศการสอนกลุ่มสาระ
ภาคเรียนละ 2 ครั้ง
ในการจัดการเรียนรู้
7.วิจัยในชั้นเรียน
ตลอดปีการศึกษา
5.เพื่อให้ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้น
8.ทาสื่อการเรียนการสอนที่ใช้กับผู้เรียน
การ พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่
9.ประชุมกลุ่มสาระ
ตามวาระที่กาหนด
หลากหลาย
10.จัดทาป้ายนิเทศความรู้ของกลุ่มสาระ
ตลอดปีการศึกษา
6.เพื่อให้ครูให้คาแนะนา คาปรึกษา และแก้ไข 11.สรุปการจัดกระบวนการเรียนการสอน
สิ้นภาคเรียน
ปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและ
ของกลุ่มสาระ
คุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค
12.วิเคราะห์ข้อสอบกลางภาค/ปลายภาค
ภาคเรียนละ 2 ครั้ง
7.เพื่อให้ครูศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการ
13.กาหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้าน
ภาคเรียนละ 2 ครั้ง
เรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบและใช้ผลใน
ความรู้ ทักษะกระบวนการ วัดผลประเมินผล
การปรับการสอน
สมรรถนะ การอ่าน คิดวิเคราะห์ และ
แผนปฏิบัตกิ ารปีการศึกษา 2563 โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
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8. เพื่อให้ผู้เรียนตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์
และพัฒนาสิ่งแวดล้อม(2.4)
9.เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถในการ
นาเสนอรูปแบบวิธีแก้ปัญหา(4.2ข้อ1)
10.เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้
ภาษาหรือวิธีการอื่นสาหรับการนาเสนอ
(4.2ข้อ2)
11.เพื่อให้ผู้เรียนมีการกาหนดเป้าหมาย
คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผล
ประกอบ(4.3)
12.เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในการคิดอย่างเป็น
ระบบ มีทักษะในการคิดสร้างสรรค์ผลงาน
(4.4)
13.เพื่อให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
แต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์(5.1)
14.เพื่อให้ผู้เรียนมีผลการทดสอบระดับชาติ
(O-NET) มีค่าT-Score 40.00 ในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (5.4.3)
15.เพื่อผลการทดสอบความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ สร้างสรรค์
และแก้ปัญหา มีค่า T-Score 40.00
(พิจารณาจากคะแนนO-NET ด้านการคิด
ของ สทศ. หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ สมศ.
รับรอง) (5.4.9)
เป้าหมายเชิงปริมาณ
1.ผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
– มัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุกคน
2.ครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ทุกคน

คุณลักษณะที่พึงประสงค์
14.วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้
ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
15.ออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนอง
ความแตกต่างระหว่างบุคคลและ พัฒนาการ
ทางสติปัญญา
16.ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับ
การนาบริบทและภูมิปัญญาของท้องถิ่นมา
บูรณาการในการจัดการเรียนรู้
17.วัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการที่หลากหลาย
18.ให้คาแนะนา คาปรึกษา และแก้ไขปัญหา
ให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและคุณภาพ
ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการ ปรับ
การสอน
19.จัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นให้มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นไปตามเกณฑ์
20.สอนเสริมศักยภาพให้ผู้เรียนมีผลการ
ทดสอบระดับชาติ (O-NET) มีค่า T-Score
21.กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
22. กิจกรรมแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์

2.2 ภาระงานตามตบช.
1. ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์
และพัฒนาสิ่งแวดล้อม (2.4)
1) การตระหนักรู้คุณค่าของสิ่งแวดล้อม
ผู้เรียนรู้คุณค่าของสิ่งแวดล้อมวิเคราะห์
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจาก การปฏิบัติและไม่
ปฏิบัติในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
พลังงานสิ่งแวดล้อมเห็นประโยชน์และ
2. นาเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหา
ด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง (4.2)
แผนปฏิบัตกิ ารปีการศึกษา 2563 โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)

ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา

18 ส.ค.62
ตลอดปีการศึกษา
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1) ความสามารถในการนาเสนอรูปแบบวิธี
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
แก้ปัญหา
1.กาหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้ง ด้าน
2) ความสามารถในการใช้ภาษาหรือวิธีการ
ความรู้ ทักษะกระบวนการวัดและประเมินผล
อื่นสาหรับการนาเสนอ
สมรรถนะการอ่าน คิดวิเคราะห์ และคุณลักษณะ 3. กาหนดเป้าหมายคาดการณ์
ที่พึงประสงค์
ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ
2.ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ (4.3)
ข้อมูลในการวางแผนการ จัดการเรียนรู้
1).ความสามารถในการกาหนดเป้าหมาย
เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
4.มีทักษะในการคิดอย่างเป็น
3.ครูมีการออกแบบและจัดการเรียนรู้
ระบบ มีทักษะในการคิดสร้างสรรค์ผลงาน (4.4)
ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล
5. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละ
และพัฒนาการทางสติปัญญา
กลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์ (5.1)
4.ครูมีการใช้สื่อและเทคโนโลยีที่
1).ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนระดับ
เหมาะสมผนวกกับการนาบริบทและ
โรงเรียนทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ในทุก
ภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการ
ระดับชั้น
ในการจัดการเรียนรู้
6. ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์
5.ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้น
(5.4)
การ พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่
1)ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป.6 ม.3 ม.6 มีผล
หลากหลาย
การทดสอบระดับชาติ (O- NET) มีค่า T-Score
6.ครูให้คาแนะนา คาปรึกษา และแก้ไข
40.00ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและ
(เกณฑ์ 5.4.3)
คุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค
2)ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป.6 ม.3 ม.6 มีผล
7.ครูศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการ
การทดสอบความสามารถใน การคิดวิเคราะห์
เรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบและใช้ผลใน
สังเคราะห์ สร้างสรรค์ (เกณฑ์ 5.4.9)
การปรับการสอน
8. ผู้เรียนตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์
2.3 ภาระงานร่วม
และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
9.ผู้เรียนมีความสามารถในการ
นาเสนอรูปแบบวิธีแก้ปัญหา
2.4 โครงการ
10.ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้
1.โครงการค่ายวิทยาศาสตร์
ภาษาหรือวิธีการอื่นสาหรับการนาเสนอ
2.โครงการพัฒนาทักษะด้านIT และสื่อเทคโนโลยี
11.ผู้เรียนมีการกาหนดเป้าหมาย
คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผล
2.5 ภาระงานตามมาตรฐานสากล
ประกอบ
12.ผู้เรียนมีทักษะในการคิดอย่างเป็น
ระบบ มีทักษะในการคิดสร้างสรรค์ผลงาน
13.ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
แผนปฏิบัตกิ ารปีการศึกษา 2563 โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)

ต.ค.62
ตลอดปีการศึกษา
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แต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์
14.ผู้เรียนมีผลการทดสอบระดับชาติ
(O-NET) มีค่าT-Score 40.00 ในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์
15.ผลการทดสอบความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ สร้างสรรค์
และแก้ปัญหา มีค่า T-Score 40.00
(พิจารณาจากคะแนนO-NET ด้านการคิด
ของ สทศ. หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ สมศ.
รับรอง)

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1.ครูผู้สอนร้อยละ 90 มีกาหนดเป้าหมาย
คุณภาพผู้เรียนทั้ง ด้านความรู้ ทักษะ
กระบวนการวัดและประเมินผลสมรรถนะการ
อ่าน คิดวิเคราะห์ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
2.ครูผู้สอนร้อยละ 90 มีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็น
รายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวางแผนการ
จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
3.ครูผู้สอนร้อยละ 90 มีการออกแบบและจัดการ
เรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล
และพัฒนาการทางสติปัญญา
4.ครูผู้สอนร้อยละ 85 มีการใช้สื่อและเทคโนโลยี
ที่เหมาะสมผนวกกับการนาบริบทและ
ภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการ
ในการจัดการเรียนรู้
5.ครูผู้สอนร้อยละ 90 มีการวัดและประเมินผลที่
มุ่งเน้น การ พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วย
วิธีการที่หลากหลาย
6.ครูผู้สอนร้อยละ 90 ให้คาแนะนา คาปรึกษา
และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียน
และคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค
7.ครูผู้สอนร้อยละ 95 ศึกษา วิจัยและพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบและใช้ผลใน

3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล
3.1 ตรวจสอบติดตามการดาเนินงานตาม
แผน
3.2 ปรับปรุง แก้ไขการดาเนินงานที่ยังไม่
สมบูรณ์
3.3 จัดทาเครื่องมือประเมินต่างๆ
3.4 แบบสรุปรายงานและเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระและ
ทุกระดับชั้นในปีปัจจุบันและปีที่ผ่านมา
3.5 แบบประเมินการเข้าร่วมในของโครงการ
3.6 แบบสรุปการประเมินของโครงการ
4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา
4.1 สรุปผลการดาเนินงานในภาพรวม
4.2 จัดทารายงานผลของกลุ่มสาระ
4.3 นาผลการประเมินมาวางแผนเพื่อ
ปรับปรุงและพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป

แผนปฏิบัตกิ ารปีการศึกษา 2563 โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)

ปลายภาคเรียน

ปลายภาคเรียน
สิ้นปีการศึกษา
ก.พ.63
ก.พ.63

มี.ค.63
เม.ย.63
เม.ย.63
เม.ย.63
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การปรับการสอน
8.ผู้เรียนร้อยละ 85 ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วม
อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
9.ผู้เรียนร้อยละ 85 มีความสามารถในการ
นาเสนอรูปแบบวิธีแก้ปัญหา
10.ผู้เรียนร้อยละ 85 มีความสามารถในการใช้
ภาษาหรือวิธีการอื่นสาหรับการนาเสนอ
11.ผู้เรียนร้อยละ 85 มีการกาหนดเป้าหมาย
คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผล
ประกอบ
12.ผู้เรียนร้อยละ 85 มีทักษะในการคิดอย่างเป็น
ระบบ มีทักษะในการคิดสร้างสรรค์ผลงาน
13.ผู้เรียนร้อยละ 85 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
แต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์
14.ผู้เรียนร้อยละ 85 มีผลการทดสอบระดับชาติ
(O-NET) มีค่าT-Score 40.00 ในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์
15.ผู้เรียนร้อยละ 85 มีผลการทดสอบ
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์
สร้างสรรค์และแก้ปัญหา มีค่า T-Score 40.00
(พิจารณาจากคะแนนO-NET ด้านการคิด
ของ สทศ. หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ สมศ.
รับรอง)
เครื่องมือการติดตาม/ประเมินผล
1.แบบประเมินสมรรถนะ
2.แบบประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์
3.แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
4.แบบสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
5.แบบสรุปผลการทดสอบระดับชาติ
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4.2.3 แบบแสดงประมาณค่าใช้จ่ายงาน/กิจกรรม
4.2.3.1 งาน/กิจกรรม วันวิทยาศาสตร์
แผนงานตามมาตรฐานที่ 1  2 3 4  5
หน่วยงาน จัดการเรียนการสอน
ฝ่ายวิชาการ
รายการ

งบประมาณ ปี 2561

รายรับ (ที่มาของงบประมาณ)
1.จากโรงเรียน

10,000
10,000

รวม
รายจ่าย
1.ค่าวัสดุ
- อุปกรณ์และสารเคมีต่างๆ
2.ค่าใช้สอย
3.ค่าตอบแทน
4.ค่าพาหนะ
- ค่ารถ

ประเภท
งบประมาณ
ดาเนินการ

9,700

300
รวม

10,000

สรุปประเภทงบประมาณ
งบดาเนินการ 10,000 บาท งบลงทุน .......................... บาท งบพัฒนา .......................... บาท
ลงชื่อ..........................................................
(นางสาวจีรนันท์ เทียนประเสริฐ)
ผู้เสนองาน

ลงชื่อ..........................................................
(นางสาวอมรรัตน์ มณีศิริสานต์)
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ
ผู้อนุมัติ

ลงชื่อ.........................................................
(เซอร์มาร์กาเร็ต รัตนาวงศ์ไชยา)
ผู้จัดการ/ผู้อานวยการ
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4.2.3 แบบแสดงประมาณค่าใช้จ่าย งาน/กิจกรรม
4.2.3.2 งาน/กิจกรรม แข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์
แผนงานตามมาตรฐานที่ 1 234 5
หน่วยงาน จัดการเรียนการสอน
ฝ่าย วิชาการ
รายการ

งบประมาณ ปี 2561

รายรับ (ที่มาของงบประมาณ)
1.จากโรงเรียน
2.อื่น ๆ

ประเภท
งบประมาณ
ดาเนินการ

2,500
รวม

รายจ่าย
1.ค่าวัสดุ
-กระดาษ a4 กระดาษสี หมึกพิมพ์ แฟ้ม
อุปกรณ์บันทึกข้อมูล
2.ค่าใช้สอย
-ของรางวัล
3.ค่าตอบแทน

2,500
1,500
1,000

4.ค่าพาหนะ
รวม

2,500

สรุปประเภทงบประมาณ
งบดาเนินการ 2,500บาท งบลงทุน .......................... บาท งบพัฒนา .......................... บาท
ลงชื่อ......................................................
(นางสาวอมรรัตน์ มณีศิริสานต์)
ผู้เสนองาน

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

ลงชื่อ......................................................
(เซอร์มาร์กาเร็ต รัตนาวงศ์ไชยา)
ผู้จัดการ/ผู้อานวยการ
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4.2.4 โครงการของหน่วยงานในฝ่ายวิชาการ
แผนงานตามโครงสร้าง
วิชาการ
แผนงานตามมาตรฐานด้าน
1 คุณภาพผู้เรียน
2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
3  สังคมแห่งการเรียนรู้4 อัตลักษณ์ 5  มาตรการส่งเสริม
ชื่อโครงการ
ค่ายวิทยาศาสตร์
ลักษณะโครงการ
ประจา ต่อเนื่อง  ใหม่
หน่วยงาน
จัดการเรียนการสอน
ผู้รบั ผิดชอบ
นายปัญญา ปราบเสียง
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาสพฐ. 1 คุณภาพของผู้เรียน 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ
3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ตอบสนอง
พันธกิจข้อ
ยุทธศาสตร์ข้อ
กลยุทธ์ขอ้
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา EDBAมาตรฐานที4่ , 5 ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ ทางตรง 4.3,5.1-5.3 ,5.4.3 , 5.4.9
ทางอ้อม 4.2 ข้อ 2 , 4.2 ข้อ3 ประเด็นการพิจารณา/เกณฑ์ยอ่ ยที่ ทางตรง - ทางอ้อม ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน มาตรฐานทีต่ ัวบ่งชี้/เกณฑ์ ทางตรง ทางอ้อม
1.หลักการและเหตุผล
ตามภาพแห่งความสาเร็จโรงเรียนมาตรฐานสากล มาตรา 6 พ.ร.บ. การศึกษาปี 2552 ว่าด้วยการ
จัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่ส มบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มี
จริยธรรมและวัฒนธรรมในการดารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขมีทักษะชีวิตบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อตอบปัญหาและพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่สู่มาตรฐานสากล จะต้องเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีพร้อมทั้งส่งเสริมและ
ปลูกฝังให้เยาวชนของชาติได้เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกั น ส่งเสริมให้
นักเรียนได้ฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ตระหนักถึงความสาคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจาวัน
ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์จึงได้จัดทาโครงการนี้ขึ้น
2.วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้สถานศึกษาจัดโครงการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีกทักษะทางวิทยาศาสตร์
2.เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมให้มีทักษะทางวิทยาศาสตร์
3.เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้ภาษาหรือวิธีการอื่นสาหรับการนาเสนอ(4.2ข้อ3)
4.เพื่อให้ผู้เรียนมีการกาหนดเป้าหมายคาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ(4.3)
5.เพื่อให้ผู้เรียนมีผลการประเมินสมรรถนะสาคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์(5.2)
6.เพื่อให้ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์(5.3)
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
ผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – มัธยมศึกษาปีที่ 3
3.2 เชิงคุณภาพ
1.ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งมั่นใน
การทางาน(2.1.3ข้อ2)
2.ผู้เรียนมีความสามารถในการนาเสนอรูปแบบวิธีแก้ปัญหา(4.2ข้อ2)
3.ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้ภาษาหรือวิธีการอื่นสาหรับการนาเสนอ(4.2ข้อ3)
4.ผู้เรียนมีการกาหนดเป้าหมายคาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ(4.3)
5.ผู้เรียนมีผลการประเมินสมรรถนะสาคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์(5.2)
6.ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์(5.3)
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3.3 ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1.ผู้เรียนร้อยละ 85 มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน มุ่งมั่นในการทางาน(2.1.3ข้อ2)
2.ผู้เรียนร้อยละ 85 มีความสามารถในการนาเสนอรูปแบบวิธีแก้ปัญหา(4.2ข้อ2)
3.ผู้เรียนร้อยละ 85 มีความสามารถในการใช้ภาษาหรือวิธีการอื่นสาหรับการนาเสนอ(4.2ข้อ3)
4.ผู้เรียนร้อยละ 85 มีการกาหนดเป้าหมายคาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ(4.3)
5.ผู้เรียนร้อยละ 85 มีผลการประเมินสมรรถนะสาคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์(5.2)
6.ผู้เรียนร้อยละ 85 มีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์(5.3)
4. ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
กิจกรรม
ระยะเวลา
ผู้รบั ผิดชอบ
1. ขั้นเตรียมการ
ต.ค.62
นายปัญญา ปราบเสียง
1.1 ประชุมวางแผน
2. ขั้นดาเนินการ/กิจกรรมที่จัด
ต.ค.62
2.1 ประชาสัมพันธ์แจกจดหมายเวียนนักเรียน
ระดับชั้น ป.4-ม.3
2.2 ประชุมชี้แจงจุดประสงค์การดาเนินงานให้
คณะกรรมการทุกท่านทราบ
2.3 ติดต่อสถานที่และยานพาหนะ
2.4 แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานและควบคุม
2.5 เข้าค่าย
3. ขั้นติดตามและประเมินผล
3.1 สรุปประเมินผลจากแบบสอบถาม
พ.ย.62
3.2 สรุปและประเมินผลจากการเข้าร่วมกิจกรรม
พ.ย.62
5. สถานที่ดาเนินงาน
โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
6. ระยะเวลาในการดาเนินงาน ต.ค.6
7. งบประมาณ
งบประมาณ
ปี 2562

รายการ
รายรับ
-จากนักเรียน
รวม
รายจ่าย
1.ค่าวัสดุ
2.ค่าใช้สอย
- ค่าบริการรายหัวจากบริษัททัวน์
- ค่าประสานงานตารวจจราจร
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งบประมาณ
ปี 2562

รายการ
3.ค่าตอบแทน
4.ค่าพาหนะ
-ค่าเช่ารถ
รวม
8. เครือ่ งมือการติดตามและประเมินผล
1.แบบประเมินการเข้าร่วมกิจกรรม
2.แบบสรุปการประเมินการเข้าร่วมกิจกรรม
3.รายงานสรุปผลการดาเนินงานตามโครงการ
9. ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
- ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้สูงขึ้น
10. ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข
ผู้เสนอโครงการ
…………………………………
(นายปัญญา ปราบเสียง)

20,000
150,000

ผู้พิจารณาโครงการ
……………………………..
(นางสาวอมรรัตน์ มณีศิริสานต์)
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ

ผู้อนุมัติโครงการ
...................................................
(เซอร์มาร์กาเร็ต รัตนาวงศ์ไชยา)
ผู้จัดการ/ผู้อานวยการ
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แผนงานตามโครงสร้าง
แผนงานตามมาตรฐานด้าน
ชื่อโครงการ
ลักษณะโครงการ
หน่วยงาน
ผู้รบั ผิดชอบ
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาสพฐ.

ฝ่ายวิชาการ
1 คุณภาพผู้เรียน
2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
3  สังคมแห่งการเรียนรู้ 4 อัตลักษณ์ 5  มาตรการส่งเสริม
พัฒนาทักษะด้าน IT และสื่อเทคโนโลยี
 ประจา  ต่อเนื่อง
ใหม่
จัดการเรียนการสอน
นายชาญสกล ทรัพย์มีชัย
1 คุณภาพของผู้เรียน2  กระบวนการบริหารและการจัดการ
3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
พันธกิจข้อ 4 ยุทธศาสตร์ข้อ 7 กลยุทธ์ข้อ 7.1
มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ (ทางตรง) 3.4 (ทางอ้อม) มาตรฐานที่ - ตัวบ่งชี้ -

ตอบสนอง
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา EDBA
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน
1. หลักการและเหตุผล
ตามภาพแห่งความสาเร็จโรงเรียนมาตรฐานสากล มาตรา 6 พ.ร.บ.การศึกษาปี 2552 ว่าด้วยการจัดการศึกษาต้อง
เป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรม
ในการดารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และได้ตระหนักถึงประโยชน์ ความสาคัญในการนาเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในด้านการจัดการศึกษา จะเห็นได้จากนโยบายด้านการศึกษาได้กาหนดให้จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนให้มี
ความรู้ด้านเทคโนโลยี ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม ซึ่งปรากฏในจุดเน้น ให้เพิ่มศักยภาพของผู้เรียนในด้านเทคโนโลยี
เพื่อพัฒนาสู่ความเป็นหนึ่งในสองของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Excellence) ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 หมวด 9 ว่าด้วยเทคโนโลยีการศึกษา มาตรา 66 “ผู้เรียนมีสิทธิได้รับ
การพัฒนาขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในโอกาสแรกที่ทาได้ เพื่อให้มีความรู้ และทักษะเพียงพอที่จะใช้
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต”
โรงเรียนซางตาครู้สศึกษาเห็นความสาคัญของผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ ออกแบบสร้างสรรค์งาน
สื่อสาร นาเสนอ เผยแพร่ และแลกเปลี่ยนผลงานได้ดี
2. วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ ออกแบบสร้างสรรค์งานสื่อสาร นาเสนอ เผยแพร่และแลกเปลี่ยน
ผลงานในระดับชาติได้(3.4)
3. เป้าหมาย

3.1 เชิงปริมาณ
1. ผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 จานวน 1,100 คน
3.2 เชิงคุณภาพ
1.ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ ออกแบบสร้างสรรค์งาน สื่อสาร นาเสนอ เผยแพร่และแลกเปลี่ยน
ผลงานได้
3.3 ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ผู้เรียนร้อยละ 85 สามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ ออกแบบสร้างสรรค์งาน สื่อสาร นาเสนอ เผยแพร่และ
แลกเปลี่ยนผลงานได้
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4. ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
กิจกรรม
4.1 กิจกรรมพัฒนาทักษะด้าน IT
1. ขั้นเตรียมการ
1.1 ประชุมวางแผน
2. ขั้นดาเนินการ/กิจกรรมที่จัด
2.1 ชี้แจงวัตถุประสงค์ในการดาเนินงานของกิจกรรมให้ผู้เรียน
2.2 จัดกิจกรรมให้ความรู้และปฏิบัติงานจริงด้าน IT
2.3 ผู้เรียนดาเนินงานสืบค้นหาข้อมูลทาง Internet ในการ
พัฒนาความรู้ต่างๆ ด้าน IT
2.4 ผู้เรียนสร้างผลงานออกแบบสร้างสรรค์ และนาเสนอ
ผลงานเผยแพร่
3. ขั้นติดตามและประเมินผล
3.1 แบบประเมินผลจากกิจกรรมพัฒนาทักษะด้าน IT
3.2 สรุปแบบประเมินผลจากกิจกรรมพัฒนาทักษะด้าน IT
4.2 กิจกรรมสื่อสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์
1. ขั้นเตรียมการ
1.1 ประชุมวางแผน
2. ขั้นดาเนินการ/กิจกรรมที่จัด
2.1 ชี้แจงวัตถุประสงค์ในการดาเนินงานของกิจกรรมให้ผู้เรียน
ทราบ
3. ขั้นติดตามและประเมินผล
3.1 แบบประเมินผลจากกิจกรรมสื่อสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์
3.2 สรุปแบบประเมินผลจากกิจกรรมสื่อสร้างสรรค์ทาง
วิทยาศาสตร์
4.3 กิจกรรมเผยแพร่ผลงาน
1. ขั้นเตรียมการ
1.1 ประชุมวางแผน
2. ขั้นดาเนินการ/กิจกรรมที่จัด
2.1 ชี้แจงวัตถุประสงค์ในการดาเนินงานของกิจกรรม
ให้ผู้เรียนทราบ
2.2 นาเสนอผลงานต่างๆ ด้าน IT บนเว็บไซต์ของสถานศึกษา
และป้ายนิเทศของกลุ่มสาระฯ หรือตามนิทรรศการงานต่างๆ
3. ขั้นติดตามและประเมินผล
3.1 แบบประเมินผลจากกิจกรรมเผยแพร่ผลงาน
3.2 สรุปแบบประเมินผลจากกิจกรรมเผยแพร่ผลงาน
3.3 รายงานสรุปผลการดาเนินงานตามกิจกรรมเผยแพร่
ผลงาน

ระยะเวลา
ก.ค.62

ผู้รบั ผิดชอบ
นายชาญสกล
ทรัพย์มีชัย

ก.พ. 63
ส.ค.62

นางอรวรรณ
เพ่งพิศ

ก.พ. 63
ก.ค.62

ก.พ. 63
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5. สถานที่ดาเนินงาน
โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
6. ระยะเวลาในการดาเนินงาน ก.ค. 2562 – ก.พ.2563
7. งบประมาณ
7.1 กิจกรรมพัฒนาทักษะด้าน IT
รายการ
รายรับ
1. จากโรงเรียน
2. อื่นๆ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมสารสนเทศ
(ป.1-3 447*86)(ป.4-6 464*96)(189*176)

งบประมาณปี 2562
116,250
รวม

รายจ่าย
1. ค่าวัสดุ
-ค่ากระดาษ a4 ,กระดาษสี ,แผ่นโปรแกรมเสริม
ทักษะ , แฟ้ม , หมึกพิมพ์ ,อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล
2. ค่าใช้สอย
-ค่า Internet
-ของที่ระลึก
-ค่าอาหาร
3. ค่าตอบแทน
-วิทยากร
4. ค่าพาหนะ
-ค่ารถ

116,250
25,150

35,000
5,000
7500
40,000
รวม

7.2 กิจกรรมสื่อสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์
รายการ
รายรับ
1. จากโรงเรียน

3,600
116,250
งบประมาณปี 2562

รวม
รายจ่าย
1. ค่าวัสดุ
-ค่ากระดาษ a4 ,แผ่นซีดี
2. ค่าใช้สอย
-ใบประกาศ
3. ค่าตอบแทน
4. ค่าพาหนะ
-ค่ารถ

1,300
1,300
600
400

รวม
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7.3 กิจกรรมเผยแพร่ผลงานทางด้าน IT
รายการ
รายรับ
1. จากโรงเรียน
2. อื่นๆ

งบประมาณปี 2562
1,500
รวม

รายจ่าย
1. ค่าวัสดุ
-ค่ากระดาษ a4 ,กระดาษสี ,แฟ้ม ,
หมึกพิมพ์ ,อุปกรณ์บันทึกข้อมูล
2. ค่าใช้สอย

1,500
1,500

3. ค่าตอบแทน
4. ค่าพาหนะ
รวม

1,500

8. เครือ่ งมือการติดตามและประเมินผล
1.แบบประเมินผลจากกิจกรรม
2.สรุปแบบประเมินผลจากกิจกรรม
3.รายงานสรุปผลการดาเนินงานตามโครงการพัฒนาทักษะด้าน IT และสื่อเทคโนโลยี
9. ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
1.ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ ออกแบบสร้างสรรค์งาน
2.ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในการสร้างผลงาน และนาเสนอผลงานของตนเอง
10. ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข
ผู้เสนอโครงการ
ผู้พิจารณาโครงการ
ลงชื่อ....................................................
(นายชาญสกล ทรัพย์มีชัย)

ลงชื่อ.....................................................
(นางสาวอมรรัตน์ มณีศิริสานต์)
ผู้อนุมัติโครงการ
ลงชื่อ.....................................................
(เซอร์มาร์กาเร็ต รัตนาวงศ์ไชยา)
ผู้จัดการ/ ผู้อานวยการ
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ลาดับที่ 2.4 แผนงานหน่วยงาน การจัดการเรียนการสอน
(กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)
แผนงานตามโครงสร้าง
วิชาการ
แผนงานตามมาตรฐานด้าน
1คุณภาพผู้เรียน 2การจัดการศึกษา 3สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
4อัตลักษณ์ (จิตตาภิบาล) 5มาตรการส่งเสริม
ผู้รบั ผิดชอบ
นางเรณู ไตรวิทยากร
ตอบสนอง
พันธกิจที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 3 กลยุทธ์ที่
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา
1 คุณภาพผู้เรียน2  กระบวนการบริหารและการจัดการ
3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา EDBA : มาตรฐานที่ 5 ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ หลักที่ 5.1,5.4
ร่วม ประเด็นการพิจารณา/เกณฑ์ย่อยที่ หลัก ร่วม
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน : มาตรฐานที่ ตัวบ่งชี้หลักที่ ร่วม เกณฑ์ที่
ระยะเวลา
วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย
กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)
วัตถุประสงค์
1. ขั้นวางแผน
1.เพื่อให้ครูมีการกาหนดเป้าหมายคุณภาพ
1.1ประชุมวางแผนชี้แจงภาระงาน กิจกรรม
เม.ย.62
ผู้เรียนทั้ง ด้าน ความรู้ ทักษะกระบวนการ
และโครงการ
วัดและประเมินผลสมรรถนะ การอ่าน คิด
วิเคราะห์ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
2. ขั้นดาเนินการ (ภาระงานประจา/ภาระ
2.เพื่อให้ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็น
งานร่วม/โครงการ)
รายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวางแผนการ
2.1 ภาระงานประจา
จัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
1. วิเคราะห์หลักสูตรในกลุ่มสาระ
เม.ย.62
ผู้เรียน
2.ศึกษาโครงสร้างของกลุ่มสาระของ
เม.ย.62
3.เพื่อให้ครูมีการออกแบบและจัดการเรียนรู้
สถานศึกษา
ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล
3.ศึกษามาตรฐานตัวชี้วัดรายชั้น/ปีของกลุ่ม
เม.ย.62
และพัฒนาการทางสติปัญญา
สาระ
4.เพื่อให้ครูมีการใช้สื่อและเทคโนโลยีที่
4.จัดทาแผนการสอนรายภาค/ปี
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง
เหมาะสมผนวกกับการนาบริบทและ
5.จัดทาข้อสอบกลางภาค/ปลายภาค
ภาคเรียนละ 2 ครั้ง
ภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการ
6.นิเทศการสอนกลุ่มสาระ
ภาคเรียนละ 2 ครั้ง
ในการจัดการเรียนรู้
7.วิจัยในชั้นเรียน
ตลอดปีการศึกษา
5.เพื่อให้ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้น
8.ทาสื่อการเรียนการสอนที่ใช้กับผู้เรียน
การ พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่
9.ประชุมกลุ่มสาระ
ตามวาระที่กาหนด
หลากหลาย
10.จัดทาป้ายนิเทศความรู้ของกลุ่มสาระ
ตลอดปีการศึกษา
6.เพื่อให้ครูให้คาแนะนา คาปรึกษา และแก้ไข
11.สรุปการจัดกระบวนการเรียนการสอน
สิ้นภาคเรียน
ปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและ
ของกลุ่มสาระ
คุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค
12.วิเคราะห์ข้อสอบกลางภาค/ปลายภาค
ภาคเรียนละ 2 ครั้ง
7.เพื่อให้ครูศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการ
13.กาหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้าน
ภาคเรียนละ 2 ครั้ง
เรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบและใช้ผลใน
ความรู้ ทักษะกระบวนการ วัดผลประเมินผล
การปรับการสอน
สมรรถนะ การอ่าน คิดวิเคราะห์ และคุณลักษณะ
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วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

8.เพื่อให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
แต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์(5.1)
9.เพื่อให้ผู้เรียนมีผลการทดสอบระดับชาติ
(O-NET) มีค่าT-Score 40.00 ในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(5.4.2)
10.เพื่อผลการทดสอบความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ สร้างสรรค์
และแก้ปัญหา มีค่า T-Score 40.00
(พิจารณาจากคะแนนO-NET ด้านการคิด
ของ สทศ. หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ สมศ.
รับรอง) (5.4.9)

เป้าหมายเชิงปริมาณ
1.ผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
– มัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุกคน
2.ครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ทุกคน

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

ที่พึงประสงค์
14.วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้
ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
15.ออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนอง
ความแตกต่างระหว่างบุคคลและ พัฒนาการ
ทางสติปัญญา
16.ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับ
การนาบริบทและภูมิปัญญาของท้องถิ่นมา
บูรณาการในการจัดการเรียนรู้
17.วัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการที่หลากหลาย
18.ให้คาแนะนา คาปรึกษา และแก้ไขปัญหา
ให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและคุณภาพ
ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการ ปรับ
การสอน
18.จัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นให้มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเป็นไปตามเกณฑ์
19.สอนเสริมศักยภาพให้ผู้เรียนมีผลการ
ทดสอบระดับชาติ (O-NET) มีค่า T-Score
20.กิจกรรมแห่เทียน
21.กิจกรรมวันลอยกระทง
22.กิจกรรมวันสงกรานต์
23.กิจกรรมประกวดมารยาทไทย
24.กิจกรรม ASEAN DAY
25.กิจกรรมมัคคุเทศก์น้อย
2.2 ภาระงานตามตบช.
1.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไป
ตามเกณฑ์กลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์ (5.1)
1)ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนระดับ
โรงเรียนทั้ง8กลุ่มสาระการเรียนรู้ในทุกระดับชั้น
2.ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์
(5.4)
1)ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป.6ม.3 ม.6
มีผลการทดสอบระดับชาติ (O- NET)
มีค่า T-Score 40.00ในกลุ่มสาระการ

แผนปฏิบัตกิ ารปีการศึกษา 2563 โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)

ตลอดปีการศึกษา

ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
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กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

1.กาหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้ง ด้าน
ความรู้ ทักษะกระบวนการวัดและประเมินผล
สมรรถนะการอ่าน คิดวิเคราะห์ และคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์
2.ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้
ข้อมูลในการวางแผนการ จัดการเรียนรู้
เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
3.ครูมีการออกแบบและจัดการเรียนรู้
ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล
และพัฒนาการทางสติปัญญา
4.ครูมีการใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวก
กับการนาบริบทและภูมิปัญญาของท้องถิ่นมา
บูรณาการในการจัดการเรียนรู้
5.ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้น การ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่
หลากหลาย
6.ครูให้คาแนะนา คาปรึกษา และแก้ไข
ปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและ
คุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค
7.ครูศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบและใช้ผลใน
การปรับการสอน
8.ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
แต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์(5.1)
9.ผู้เรียนมีผลการทดสอบระดับชาติ
(O-NET) มีค่าT-Score 40.00 ในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(5.4.4)
10.ผลการทดสอบความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ สร้างสรรค์
และแก้ปัญหา มีค่า T-Score 40.00
(พิจารณาจากคะแนนO-NET ด้านการคิด
ของ สทศ. หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ สมศ.
รับรอง) (5.4.9)

เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (เกณฑ์
5.4.4)
2)ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป.6 ม.3 ม.6 มีผล
การทดสอบความสามารถใน การคิดวิเคราะห์
สังเคราะห์ สร้างสรรค์ (เกณฑ์ 5.4.9)

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล

2.3 ภาระงานร่วม
2.4 โครงการ

2.5 ภาระงานตามมาตรฐานสากล

แผนปฏิบัตกิ ารปีการศึกษา 2563 โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)
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วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

1.ครูผู้สอนร้อยละ 90 มีกาหนดเป้าหมาย
คุณภาพผู้เรียนทั้ง ด้านความรู้ ทักษะ
กระบวนการวัดและประเมินผลสมรรถนะการ
อ่าน คิดวิเคราะห์ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
2.ครูผู้สอนร้อยละ 90 มีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็น
รายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวางแผนการ
จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
3.ครูผู้สอนร้อยละ 90 มีการออกแบบและจัดการ
เรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล
และพัฒนาการทางสติปัญญา
4.ครูผู้สอนร้อยละ 85 มีการใช้สื่อและเทคโนโลยี
ที่เหมาะสมผนวกกับการนาบริบทและภูมิปัญญา
ของท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้
5.ครูผู้สอนร้อยละ 90 มีการวัดและประเมินผลที่
มุ่งเน้น การ พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วย
วิธีการที่หลากหลาย
6.ครูผู้สอนร้อยละ 90 ให้คาแนะนา คาปรึกษา
และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียน
และคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค
7.ครูผู้สอนร้อยละ 95 ศึกษา วิจัยและพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบและใช้ผลใน
การปรับการสอน
8.ผู้เรียนร้อยละ 85 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
แต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์(5.1)
9.ผู้เรียนร้อยละ 85 มีผลการทดสอบระดับชาติ
(O-NET) มีค่าT-Score 40.00 ในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(5.4.4)
10.ผู้เรียนร้อยละ 85มีผลการทดสอบ
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์
สร้างสรรค์ และแก้ปัญหา มีค่า T-Score 40.00
(พิจารณาจากคะแนนO-NET ด้านการคิด
ของ สทศ. หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ สมศ.
รับรอง) (5.4.9)

3.1 ตรวจสอบติดตามการดาเนินงานตามแผน
3.2 ปรับปรุง แก้ไขการดาเนินงานที่ยังไม่
สมบูรณ์
3.3 จัดทาเครื่องมือประเมินต่างๆ
3.4 แบบสรุปรายงานและเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระและ
ทุกระดับชั้นในปีปัจจุบันและปีที่ผ่านมา
3.5 แบบประเมินการเข้าร่วมในของโครงการ
3.6 แบบสรุปการประเมินของโครงการ

4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา
4.1 สรุปผลการดาเนินงานในภาพรวม
4.2 จัดทารายงานผลของกลุ่มสาระ
4.3 นาผลการประเมินมาวางแผนเพื่อ
ปรับปรุงและพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป

เครื่องมือการติดตาม/ประเมินผล
แผนปฏิบัตกิ ารปีการศึกษา 2563 โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)
ปลายภาคเรียน

ปลายภาคเรียน
สิ้นปีการศึกษา
ก.พ.63
ก.พ.63

มี.ค.63
เม.ย.63
เม.ย.63
เม.ย.63
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วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

1.แบบประเมินสมรรถนะ
2.แบบประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์
3.แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
4.แบบสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
5.แบบสรุปผลการทดสอบระดับชาติ

4.2.3 แบบแสดงประมาณค่าใช้จ่าย งาน/กิจกรรม
4.2.3.1 งาน/กิจกรรมแห่เทียนพรรษา
แผนงานตามมาตรฐานที่ 1 234 5
หน่วยงาน จัดการเรียนการสอน ฝ่าย วิชาการ
รายการ

งบประมาณ ปี 2562

รายรับ (ที่มาของงบประมาณ)
1.จากโรงเรียน
2.การบริจาค

5,500
รวม

รายจ่าย
1.ค่าวัสดุ
- อุปกรณ์ตกแต่งขบวนรถ
2.ค่าใช้สอย
3.ค่าตอบแทน
4.ค่าพาหนะ

ประเภท
งบประมาณ

ดาเนินการ

5,500
5,500

รวม

5,500

สรุปประเภทงบประมาณ
งบดาเนินการ 5,500 บาท งบลงทุน .......................... บาท งบพัฒนา .......................... บาท
ลงชื่อ......................................................
(นางเรณู ไตรวิทยากร)
ผู้เสนองาน

ลงชื่อ..........................................................
(นางสาวอมรรัตน์ มณีศิริสานต์)
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ
ผู้อนุมัติ

ลงชื่อ........................................................
(เซอร์มาร์กาเร็ต รัตนาวงศ์ไชยา)
ผู้จัดการ/ผู้อานวยการ
แผนปฏิบัตกิ ารปีการศึกษา 2563 โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
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4.2.3 แบบแสดงประมาณค่าใช้จ่าย งาน/กิจกรรม
4.2.3.2 งาน/กิจกรรมวันลอยกระทง
แผนงานตามมาตรฐานที่ 1 234 5
หน่วยงาน จัดการเรียนการสอน
ฝ่าย วิชาการ
รายการ

งบประมาณ ปี 2562

รายรับ (ที่มาของงบประมาณ)
1.จากโรงเรียน
2.จากที่อื่นๆ

5,500
รวม

รายจ่าย
1.ค่าวัสดุ
- อุปกรณ์ตกแต่งเวที
2.ค่าใช้สอย
- ค่ากระทง
- ค่าใบประกาศ
- ค่าโล่
3.ค่าตอบแทน
4.ค่าพาหนะ

ประเภท
งบประมาณ
ดาเนินการ

5,500
2,500
500
500
2,000

รวม

5,500

สรุปประเภทงบประมาณ
งบดาเนินการ 5,500 บาท งบลงทุน .......................... บาท งบพัฒนา .......................... บาท
ลงชื่อ......................................................
(นายวัลลภ แร่จั่น )
ผู้เสนองาน

ลงชื่อ..........................................................
(นางสาวอมรรัตน์ มณีศิริสานต์)
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ
ผู้อนุมัติ

ลงชื่อ.........................................................
(เซอร์มาร์กาเร็ต รัตนาวงศ์ไชยา)
ผู้จัดการ/ผู้อานวยการ

แผนปฏิบัตกิ ารปีการศึกษา 2563 โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
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4.2.3 แบบแสดงประมาณค่าใช้จ่าย งาน/กิจกรรม
4.2.3.3 งาน/กิจกรรมวันสงกรานต์
แผนงานตามมาตรฐานที่ 1 234 5
หน่วยงาน จัดการเรียนการสอน
ฝ่าย วิชาการ
รายการ
รายรับ (ที่มาของงบประมาณ)
1.จากโรงเรียน
2.จากที่อื่นๆ

งบประมาณ ปี 2562

ประเภท
งบประมาณ

2,500

ดาเนินการ

รวม
รายจ่าย
1.ค่าวัสดุ
- อุปกรณ์ตกแต่งเวที
2.ค่าใช้สอย
- ค่าดอกไม้
- ค่าน้าหอม
ค่าพาหนะ
- ค่ารถ
3.ค่าตอบแทน
4.ค่าพาหนะ

2,500
1,400
500
500
100

รวม

2,500

สรุปประเภทงบประมาณ
งบดาเนินการ 2,500 บาท งบลงทุน .......................... บาท งบพัฒนา .......................... บาท
ลงชื่อ......................................................
( นางสาวกรกช กิจบารุง )
ผู้เสนองาน

ลงชื่อ..........................................................
(นางสาวอมรรัตน์ มณีศิริสานต์)
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ
ผู้อนุมัติ

ลงชื่อ.....................................................
(เซอร์มาร์กาเร็ต รัตนาวงศ์ไชยา)
ผู้จัดการ/ผู้อานวยการ
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4.2.3 แบบแสดงประมาณค่าใช้จ่าย งาน/กิจกรรม
4.2.3.4 งาน/กิจกรรม ประกวดมารยาทไทย
แผนงานตามมาตรฐานที่ 1 234 5
หน่วยงาน จัดการเรียนการสอน
ฝ่าย วิชาการ
รายการ

งบประมาณ ปี 2562

รายรับ (ที่มาของงบประมาณ)
1.จากโรงเรียน
รวม
รายจ่าย
1.ค่าวัสดุ
-กระดาษ
-ใบเกียรติบัตร
-อุปกรณ์ตกแต่งสถานที่
2.ค่าใช้สอย
-ค่าของขวัญ
3.ค่าตอบแทน
4.ค่าพาหนะ

4,500
4,500

ประเภท
งบประมาณ
ดาเนินการ

1,000
1,000
1,500
1,000
รวม

4,500

สรุปประเภทงบประมาณ
งบดาเนินการ 4,500 บาท งบลงทุน .......................... บาท งบพัฒนา .......................... บาท
ลงชื่อ..................................... .................
(นางสาวณัชชา หนูสีแก้ว )
ผู้เสนองาน

ลงชื่อ..........................................................
(นางสาวอมรรัตน์ มณีศิริสานต์)
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ
ผู้อนุมัติ

ลงชื่อ.......................................................
(เซอร์มาร์กาเร็ต รัตนาวงศ์ไชยา)
ผู้จัดการ/ผู้อานวยการ
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4.2.3 แบบแสดงประมาณค่าใช้จ่าย งาน/กิจกรรม
4.2.3.5 งาน/กิจกรรม ASEAN DAY
แผนงานตามมาตรฐานที่ 1 234 5
หน่วยงาน จัดการเรียนการสอน
ฝ่าย วิชาการ
รายการ

งบประมาณ ปี 2562

รายรับ (ที่มาของงบประมาณ)
1.จากโรงเรียน
2.จากที่อื่นๆ

25,000
รวม

รายจ่าย
1.ค่าวัสดุ
-อุปกรณ์ตามฐาน
2.ค่าใช้สอย
-ตกแต่งสถานที่/มุมความรู้
3.ค่าตอบแทน
-ค่าวิทยากร
4.ค่าพาหนะ
-ค่ารถ
รวม

ประเภท
งบประมาณ
ดาเนินการ

25,000

15,000
5,000
4,000
1,000
25,000

สรุปประเภทงบประมาณ
งบดาเนินการ 25,000 บาท งบลงทุน .......................... บาท งบพัฒนา .................... บาท
ลงชื่อ......................................................
(นางบุษรา ผุดผ่อง )
ผู้เสนองาน

ลงชื่อ..........................................................
(นางสาวอมรรัตน์ มณีศิริสานต์)
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ
ผู้อนุมัติ

ลงชื่อ......................................................
(เซอร์มาร์กาเร็ต รัตนาวงศ์ไชยา)
ผู้จัดการ/ ผู้อานวยการ

แผนปฏิบัตกิ ารปีการศึกษา 2563 โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา

165

4.2.3 แบบแสดงประมาณค่าใช้จ่าย งาน/กิจกรรม
4.2.3.6 งาน/กิจกรรมมัคคุเทศก์นอ้ ย
แผนงานตามมาตรฐานที่ 1 234 5
หน่วยงาน จัดการเรียนการสอน
ฝ่าย วิชาการ
รายการ

งบประมาณ ปี 2562

รายรับ (ที่มาของงบประมาณ)
1.จากโรงเรียน
2.จากที่อื่นๆ

4,500
รวม

รายจ่าย
1.ค่าวัสดุ
-ค่ากระดาษ/เอกสาร
2.ค่าใช้สอย

ประเภท
งบประมาณ
ดาเนินการ

4,500
1,000

3.ค่าตอบแทน
-ค่าวิทยากร
4.ค่าพาหนะ
-ค่ารถ

2,500

รวม

1,000
4,500

สรุปประเภทงบประมาณ
งบดาเนินการ 4,500 บาท งบลงทุน .......................... บาท งบพัฒนา...................... บาท
ลงชื่อ....................................................
(นางสาวนวลจันทร์ สีดอกบวบ)
ผู้เสนองาน

ลงชื่อ..........................................................
(นางสาวอมรรัตน์ มณีศิริสานต์)
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ
ผู้อนุมัติ

ลงชื่อ.........................................................
(เซอร์มาร์กาเร็ต รัตนาวงศ์ไชยา)
ผู้จัดการ/ผู้อานวยการ
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ลาดับที่ 2.5

แผนงานหน่วยงาน จัดการเรียนการสอน
(กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา)
แผนงานตามโครงสร้าง
วิชาการ
แผนงานตามมาตรฐานด้าน
1คุณภาพผู้เรียน 2การจัดการศึกษา 3สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
4อัตลักษณ์ (จิตตาภิบาล) 5มาตรการส่งเสริม
ผู้รบั ผิดชอบ
นายพรดนัย ดาวดี
ตอบสนอง
พันธกิจที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 3
กลยุทธ์ที่
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา
1 คุณภาพผู้เรียน 2กระบวนการบริหารและการจัดการ
3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา EDBA : มาตรฐานที1่ ,5 ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ หลัก 1.1,1.2,1.6,5.1
ร่วมประเด็นการพิจารณา/เกณฑ์ย่อยที่ หลัก
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน มาตรฐานทีต่ ัวบ่งชี้
วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย
วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้ครูสามารถกาหนดเป้าหมายคุณภาพ
ผู้เรียนทั้ง ด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ
วัดและ ประเมินผลสมรรถนะการอ่านคิดวิเคราะห์
และคุณลักษณะทีพ่ ึงประสงค์
2.เพื่อให้ครูสามารถวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล
และใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้
เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
3.เพื่อให้ครูสามารถออกแบบและจัดการเรียนรู้
ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและ
พัฒนาการทางสติปัญญา
4.เพื่อให้ครูสามารถใช้สื่อและเทคโนโลยีที่
เหมาะสมผนวกกับการนาบริบทและภูมิปัญญา
ของท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้
5.เพื่อให้ครูสามารถวัดและประเมินผลที่ มุ่งเน้น
การพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่
หลากหลาย
6.เพื่อให้ครูสามารถให้คาแนะนาคาปรึกษา
และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียน
และคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค
7.เพื่อให้ครูสามารถศึกษา วิจัยและ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตน
รับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับการสอน
8.เพื่อให้ผู้เรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ และ

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. ขั้นวางแผน
1.ประชุมวางแผนชี้แจงภาระงาน กิจกรรม
และโครงการ
2. ขั้นดาเนินการ (ภาระงานประจา/ภาระงาน
ร่วม/โครงการ)
2.1 ภาระงานประจา
1.วิเคราะห์หลักสูตรในกลุ่มสาระ
2.ศึกษาโครงสร้างของกลุ่มสาระของ
สถานศึกษา
3.ศึกษามาตรฐานตัวชี้วัดรายชั้น/ปีของกลุ่ม
สาระ
4.จัดทาแผนการสอนรายภาค/ปี
5.จัดทาข้อสอบกลางภาค/ปลายภาค
6.ทาการนิเทศการสอน
7.ทาการวิจัยผู้เรียนเป็นรายบุคคล
8.ทาสื่อการเรียนการสอนที่ใช้กับผู้เรียน
9.ประชุมกลุ่มสาระ
10.จัดทาป้ายนิเทศความรู้ของกลุ่มสาระ
11.สรุปการจัดกระบวนการเรียนการสอนของ
กลุ่มสาระ
12.วิเคราะห์ข้อสอบกลางภาค/ปลายภาค
13.กาหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้าน
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วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

ออกกาลังกายสม่าเสมอ (1.1 )
9.เพื่อให้ผู้เรียนมีน้าหนัก ส่วนสูง และมี
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน(1.2)
10.เพื่อให้ผู้เรียนสร้างผลงานจากเข้าร่วมกิจกรรม
ด้านกีฬา/นันทนาการตามจินตนาการ(1.6)
11.เพื่อให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่ม
สาระเป็นไปตามเกณฑ์(5.1)

ความรู้ ทักษะกระบวนการ วัดผลประเมินผล
สมรรถนะ การอ่าน คิดวิเคราะห์ และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
14.วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูล
ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของผู้เรียน
15.ออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความ
แตกต่างระหว่างบุคคลและ พัฒนาการทาง
สติปัญญา
16.ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการ
นาบริบทและภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณา
การในการจัดการเรียนรู้
17.วัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการที่หลากหลายเรียนรู้
ของผู้เรียน ด้วยวิธีการที่หลากหลายเรียนรู้ของ
ผู้เรียน ด้วยวิธีการที่หลากหลาย
18.ให้คาแนะนา คาปรึกษา และแก้ไขปัญหา
ให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและคุณภาพชีวิต
ด้วยความเสมอภาค
19.ศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ใน
วิชาที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการ ปรับการ
สอน
20.จัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นให้มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเป็นไปตามเกณฑ์
21.กิจกรรมส่งเสริมสมรรถภาพทางกายชั่ง
น้าหนัก วัดส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน

เป้าหมายเชิงปริมาณ
1.ผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 –
มัธยมศึกษาปีที่ 3 จานวน 1,100 คน
2.ครูในกลุ่มสาระ

เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1.ครูกาหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้ง
ด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ วัดและ
ประเมินผลสมรรถนะการอ่านคิดวิเคราะห์
และคุณลักษณะทีพ่ ึงประสงค์
2.ครูวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และ
ใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้
3.ครูสามารถออกแบบและจัดการเรียนรู้
ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและ
พัฒนาการทางสติปัญญา
4.ครูสามารถใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวก
กับการนาบริบทและภูมิปัญญาของท้องถิ่นมา
บูรณาการในการจัดการเรียนรู้
5.ครูสามารถวัดและประเมินผลที่ มุ่งเน้น
การพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่
หลากหลาย
6.ครูสามารถให้คาแนะนาคาปรึกษา

2.2 ภาระงานตาม ตบช
1.มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ และออกกาลังกาย
สม่าเสมอ(1.1)
1. การมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงแต่งกายสะอาด
เรียบร้อยเครื่องแต่งกายและเครื่องใช้ส่วนตัว
สะอาด
2. การปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติ๑๐ประการ
(รายละเอียดในภาคผนวกก.)
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วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย
และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียน
และคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค
7.ครูสามารถศึกษา วิจัยและ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตน
รับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับการสอน
8.ผู้เรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ และออก
กาลังกายสม่าเสมอ
9.ผู้เรียนมีน้าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทาง
กายตามเกณฑ์มาตรฐาน
10.ผู้เรียนสร้างผลงานจากเข้าร่วมกิจกรรม
ด้านกีฬา/นันทนาการตามจินตนาการ
11.ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่ม
สาระเป็นไปตามเกณฑ์

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
3. การเข้าร่วมกิจกรรมการออกกาลังกายและมี
ส่วนร่วมในการเผยแพร่และรณรงค์เกี่ยวกับ
การดูแลสุขภาพ
2.มีน้าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตาม
เกณฑ์มาตรฐาน(1.2)
3.ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและ
หลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง
โรค ภัยอุบัติเหตุและปัญหาทางเพศ(1.3)
4.สร้างผลงานจากเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ
ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการ
ตามจินตนาการ(1.6)
5.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไป
ตามเกณฑ์

2.3 ภาระงานร่วม

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1.ครูผู้สอนร้อยละ 86 กาหนดเป้าหมายคุณภาพ
ผู้เรียนทั้ง ด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ
วัดและ ประเมินผลสมรรถนะการอ่านคิดวิเคราะห์
และคุณลักษณะทีพ่ ึงประสงค์
2.ครูผู้สอนร้อยละ 86 วิเคราะห์ผู้เรียนเป็น
รายบุคคลและใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
3.ครูผู้สอนร้อยละ 86 ออกแบบและจัดการเรียนรู้
ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและ
พัฒนาการทางสติปัญญา
4.ครูผู้สอนร้อยละ 86 ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่
เหมาะสมผนวกกับการนาบริบทและภูมิปัญญา
ของท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้
5.ครูผู้สอนร้อยละ 86 วัดและประเมินผลที่ มุ่งเน้น

2.4 โครงการ
1.โครงการเสริมสร้างทักษะกีฬาเพื่อพัฒนานักกีฬา
สู่อาชีพ
2.5 ภาระงานตามมาตรฐานสากล
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วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย
การพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่
หลากหลาย
6.ครูผู้สอนร้อยละ 86 ให้คาแนะนาคาปรึกษา
และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียน
และคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค
7.ครูผู้สอนร้อยละ 86 ศึกษา วิจัยและ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตน
รับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับการสอน
8.ผู้เรียนร้อยละ 86 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ
และออกกาลังกายสม่าเสมอ
9.ผู้เรียนร้อยละ 86 มีน้าหนัก ส่วนสูง และมี
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน
10.ผู้เรียนร้อยละ 86 สร้างผลงานจากเข้าร่วม
กิจกรรมด้านกีฬา/นันทนาการตามจินตนาการ
11.ผู้เรียนร้อยละ 86 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่
ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์
เครื่องมือการติดตาม/ประเมินผล
1.แบบประเมินสมรรถนะ
2.แบบประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์
3.แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
4.เอกสารการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับชั้น
5.แบบสรุปรายงานและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนทุกกลุ่มสาระและทุกระดับชั้นในปีปัจจุบัน
และปีที่ผ่านมา
6. แบบสอบถามในแต่ละกิจกรรม
7. แบบประเมินการเข้าร่วมในแต่ละกิจกรรม
8. แบบสรุปการประเมินการเข้าร่วมในแต่ละ
กิจกรรม
9. รายงานสรุปผลการดาเนินงานตามโครงการ

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล
3.1 ตรวจสอบติดตามการดาเนินงานตามแผน
3.2 ปรับปรุง แก้ไขการดาเนินงานที่ยังไม่
สมบูรณ์
3.3 จัดทาเครื่องมือประเมินต่างๆ
3.4.แบบสรุปรายงานและเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระและ
ทุกระดับชั้นในปีปัจจุบันและปีที่ผ่านมา
3.5 แบบประเมินการเข้าร่วมในของโครงการ
3.6 แบบสรุปการประเมินของโครงการ

4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา
4.1 สรุปผลการดาเนินงานในภาพรวม
4.2 จัดทารายงานผลของกลุ่มสาระ
4.3 นาผลการประเมินมาวางแผนเพื่อ
ปรับปรุงและพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป
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มี.ค.-เม.ย.63
เม.ย.63
เม.ย.63
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4.2.3 แบบแสดงประมาณค่าใช้จ่าย งาน/กิจกรรม
4.2.3.1 งาน/กิจกรรมส่งเสริมสมรรถภาพทางกายชั่งน้าหนัก วัดส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน
แผนงานตามมาตรฐานที่ 1 234 5
หน่วยงาน จัดการเรียนการสอน
ฝ่าย วิชาการ
รายการ

งบประมาณ ปี 2562

รายรับ (ที่มาของงบประมาณ)
1.จากโรงเรียน
รวม
รายจ่าย
1.ค่าวัสดุ
-ค่าเอกสาร / กระดาษ / วัสดุสานักงาน
-ค่าหมึกพิมพ์
-ค่าเครื่องวัดความอ่อนตัว
-ค่าแผ่นยางกระโดดไกล
-ค่าเครื่องชั่งน้าหนัก
-ค่าเครื่องวัดส่วนสูง
2.ค่าใช้สอย
3.ค่าตอบแทน
4.ค่าพาหนะ
-ค่าน้ามันรถรับอุปกรณ์

10,000
10,000

ประเภท
งบประมาณ
ดาเนินการ

1,000
1,000
2,000
2,000
1,000
2,000

รวม

1,000
10,000

สรุปประเภทงบประมาณ
งบดาเนินการ 10,000 บาท งบลงทุน .......................... บาท งบพัฒนา .................... บาท
ลงชื่อ..........................................................
(นายพรดนัย ดาวดี)
ผู้เสนองาน

ลงชื่อ..........................................................
(นางสาวอมรรัตน์ มณีศิริสานต์)
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ
ผู้อนุมัติ

ลงชื่อ.......................................................
(เซอร์มาร์กาเร็ต รัตนาวงศ์ไชยา)
ผู้จัดการ/ผู้อานวยการ
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แผนงานตามโครงสร้าง
แผนงานตามมาตรฐานด้าน

ฝ่ายวิชาการ
1 คุณภาพผู้เรียน
2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
3  สังคมแห่งการเรียนรู้ 4 อัตลักษณ์ 5  มาตรการส่งเสริม
ชื่อโครงการ
เสริมสร้างทักษะกีฬาเพื่อพัฒนานักกีฬาสู่อาชีพ
ลักษณะโครงการ
 ประจา ต่อเนื่อง  ใหม่
หน่วยงาน
จัดการเรียนการสอน
ผู้รบั ผิดชอบ
นายพรดนัย ดาวดี
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ.
1 คุณภาพของผู้เรียน2  กระบวนการบริหารและการจัดการ
3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ตอบสนอง
พันธกิจข้อ 4 ยุทธศาสตร์ข้อ กลยุทธ์ข้อ
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา EDBA
มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ (ทางตรง) 1.1, 1.2,1.6 (ทางอ้อม) ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน
มาตรฐานที่ - ตัวบ่งชี้ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1. หลักการและเหตุผล
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้กาหนดทักษะชีวิตเป็นสมรรถนะสาคัญ ที่ผู้เรียน
ทุกคนพึงได้รับการพัฒนา ซึ่งทักษะชีวิต เป็นความสามารถของบุคคลที่จะจัดการกับปัญหาต่างๆรอบตัวในสภาพสังคม
ปัจจุบัน และเตรียมพร้อมสาหรับการปรับตัวในอนาคต เพื่อให้สอดคล้องกับ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ มาตรา 6 ว่า
“การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญาความรู้ คุณธรรมจริยธรรม
และวัฒนธรรมในการดาเนินชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข”
นั่นคือ คนไทยต้องมีสุขภาวะทั้ง 4 มิติ ทั้งทางกาย จิต สังคม และปัญญาที่เป็นพื้นฐานต่อการนาไปสู่การดูแลชีวิต
ตนเอง และครอบครัวอย่างพอเพียง ในการจัดการเรียนการสอนต้องจัดให้เป็นคนเก่งมีความรู้ด้านวิชาการ มีสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตที่ดี มีสุนทรียภาพ ลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี กีฬาอย่างเต็มศักยภาพ
2. วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้ผู้เรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ และออกกาลังกายสม่าเสมอ(1.1)
2.เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาการเรียนรู้ด้านกีฬาอย่างเต็มศักยภาพด้วยความภาคภูมิใจ(1.2)
3.เพื่อให้ผู้เรียนได้สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมกีฬา(1.6)
4.เพื่อคัดเลือกนักกีฬาฟุตบอลที่มีทักษะเข้าร่วมทีมโรงเรียน
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
1. ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 จานวน 1,100 คน
3.2 เชิงคุณภาพ
1.ผู้เรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ และออกกาลังกายสม่าเสมอ
2.ผู้เรียนได้พัฒนาการเรียนรู้ด้านกีฬาอย่างเต็มศักยภาพด้วยความภาคภูมิใจ
3.ผู้เรียนได้สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมกีฬา
4.นักกีฬาฟุตบอลมีทักษะและแสดงความสามารถของตนเองในการสร้างผลงานจากการแข่งขันกีฬาอย่าง
เต็มตามศักยภาพ
3.3 ตัวชี้วัดความสาเร็จ
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1.ผู้เรียนร้อยละ 85 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ และออกกาลังกายสม่าเสมอ
2.ผู้เรียนร้อยละ 85 มีพัฒนาการเรียนรู้ด้านกีฬาอย่างเต็มศักยภาพด้วยความภาคภูมิใจ
3.ผู้เรียนร้อยละ 85 ได้สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมกีฬา
4.นักกีฬาฟุตบอลร้อยละ 85 มีทักษะและแสดงความสามารถของตนเองในการสร้างผลงานจากการแข่งขันกีฬา
อย่างเต็มตามศักยภาพ
4. ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
กิจกรรม
ระยะเวลา
ผู้รบั ผิดชอบ
กิจกรรมฝึกทักษะพื้นฐานสาหรับนักเรียนที่สนใจ
1. ขั้นเตรียมการ
นายพรดนัย ดาวดี
1.1 สารวจข้อมูลจากการจัดกิจกรรมในปีที่ผ่านมา
พ.ค.62
1.2 ประชุมวางแผน
1.3 จัดทากิจกรรมเพื่อขออนุมัติ
2. ขั้นดาเนินการ / กิจกรรมที่จัด
2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
พ.ค.62
2.2 ประชาสัมพันธ์รูปแบบการจัดกิจกรรมด้านกีฬา
พ.ค.62
2.3 จัดรูปแบบกิจกรรมและดาเนินการด้านเอกสาร
2.4 ดาเนินงานตามกิจกรรม
มิ.ย.62
2.4.1 ออกจดหมายเวียนถึงผู้ปกครอง / รับสมัคร
มิ.ย.62
2.4.2 ดาเนินการกิจกรรมช่วงหลังเลิกเรียน
มิ.ย.62
2.4.3 ส่งเข้าร่วมแข่งขัน
มิ.ย.62- มี.ค.63
3. ขั้นติดตามประเมินผล
3.1 แบบประเมินกิจกรรมฝึกทักษะพื้นฐานสาหรับนักเรียน
มี.ค.63
ที่สนใจ
3.2 สังเกตจากการปฏิบัติจริง
กิจกรรมพัฒนามาตรฐานนักฟุตบอลของโรงเรียน
1. ขั้นเตรียมการ
นายพรดนัย ดาวดี
1.1 สารวจข้อมูลจากการจัดกิจกรรมในปีที่ผ่านมา
พ.ค.62
1.2 ประชุมวางแผน
1.3 จัดทากิจกรรมเพื่อขออนุมัติ
2. ขั้นดาเนินการ / กิจกรรมที่จัด
2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
พ.ค.62
2.2 ประชาสัมพันธ์นักกีฬาเมื่อมีตารางการแข่งขัน
2.3 ดาเนินการด้านเอกสารเมื่อมีรายการเข้าร่วมการแข่งขัน
2.4 ดาเนินงานตามตารางในการแข่งขัน
2.5 ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน
3. ขั้นติดตามประเมินผล
3.1 แบบประเมินกิจกรรมพัฒนามาตรฐานนักฟุตบอลของ
โรงเรียน
3.2 สังเกตจากการปฏิบัติจริง
แผนปฏิบัตกิ ารปีการศึกษา 2563 โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
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5. สถานที่ดาเนินงาน
โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
6. ระยะเวลาในการดาเนินงาน พ.ค. 2562 – ก.พ.2563
7. งบประมาณ
7.1 กิจกรรมฝึกทักษะพืน้ ฐานสาหรับนักเรียนทีส่ นใจ
รายการ
รายรับ
1. จากโรงเรียน
รวม
รายจ่าย
1. ค่าวัสดุ
-ค่าอุปกรณ์ฝึกซ้อมมาร์คเกอร์,ตาข่ายฟุตบอล,
ตาข่ายกันบอล,กระเป๋าใส่บอล
-ค่าลูกบอล , ลูกฟุตบอลเบอร์ 4 , ลูกฟุตบอลเบอร์ 5
ลูกฟุตบอลหนังเย็บ,ลูกฟุตบอลหนังอัด
2. ค่าใช้สอย
-ค่าเช่าสถานทีฝึกซ้อม
3. ค่าตอบแทน
รายการ
4. ค่าพาหนะ
-ค่าน้ามันรถไปฝึกซ้อม
-ค่าทางด่วน
รวม
7.2 กิจกรรมพัฒนามาตรฐานนักฟุตซอลของโรงเรียน
รายการ
รายรับ
1. จากโรงเรียน
รวม
รายจ่าย
1. ค่าวัสดุ
2. ค่าใช้สอย
-ค่าอาหาร / ที่พัก
-ค่าเข้าสมัครเข้าร่วมแข่งขัน
3. ค่าตอบแทน
4. ค่าพาหนะ
-ค่าน้ามันรถไปแข่งขัน
-ค่าทางด่วน

งบประมาณปี 2562
50,000
50,000
15,000
15,000
10,000
งบประมาณปี 2562
8,500
1,500
50,000
งบประมาณปี 2562
50,000
50,000

30,000
10,000

รวม

แผนปฏิบัตกิ ารปีการศึกษา 2563 โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา

8,500
1,500
50,000

174

8. เครือ่ งมือการติดตามและประเมินผล
1. แบบประเมินผลกิจกรรม
2. แบบสรุปผลการประเมินโครงการเสริมสร้างทักษะกีฬาเพื่อพัฒนานักกีฬาสู่อาชีพ
9. ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
1. ผู้เรียนเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น มีความมั่นใจ แสดงออกอย่างเหมาะสม
2. ผู้เรียนมีเทคนิคการพัฒนากีฬาที่ต้องเล่นเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
10. ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข
ผู้เสนอโครงการ
ผู้พิจารณาโครงการ
ลงชื่อ....................................................
(นายพรดนัย ดาวดี)

ลงชื่อ.....................................................
(นางสาวอมรรัตน์ มณีศิริสานต์)
ผู้อนุมัติโครงการ
ลงชื่อ.....................................................
(เซอร์มาร์กาเร็ต รัตนาวงศ์ไชยา)
ผู้จัดการ/ ผู้อานวยกา

แผนปฏิบัตกิ ารปีการศึกษา 2563 โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
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ลาดับที่ 2.6 แผนงานหน่วยงาน จัดการเรียนการสอน
(กลุ่มสาระศิลปะ)
แผนงานตามโครงสร้าง
วิชาการ
แผนงานตามมาตรฐานด้าน 1 คุณภาพผู้เรียน
2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
3 สังคมแห่งการเรียนรู้
4อัตลักษณ์
5 มาตรการส่งเสริม
ผู้รบั ผิดชอบ
นางสาวนารี นักปี่
ตอบสนอง
พันธกิจที่ 4
ยุทธศาสตร์ที่ 3
กลยุทธ์ที่
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ. 1คุณภาพของผู้เรียน 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ตอบสนองมาตรฐานฝ่ายการศึกษาฯ(EDBA) : มาตรฐานที่ 1,5 ตัวบ่งชี้ หลักที่ 1.6,5.1 ร่วม...............
ประเด็นพิจารณาที่ หลัก..................ร่วม..........................
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน : มาตรฐานที่...........ตัวบ่งชี้ หลักที่............ร่วม.......................
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์
1.เพื่อกาหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้ง ด้าน
ความรู้ ทักษะกระบวนการ วัดและ ประเมินผล
สมรรถนะการอ่านคิดวิเคราะห์และคุณลักษณะ

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)

1.ขั้นวางแผน
1.1ประชุมวางแผนชี้แจงภาระงาน และ
กิจกรรมของโครงการในแต่ละกิจกรรม

ที่พึงประสงค์
2.เพื่อวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูล

2. ขั้นดาเนินการ (ภาระงานประจา/ภาระงาน
ร่วม/โครงการ)

ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของผู้เรียน

2.1 ภาระงานประจา
1.ความรู้ ทักษะกระบวนการ วัดผลประเมินผล

3.เพื่อออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนอง
ความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการ

สมรรถนะ การอ่าน คิดวิเคราะห์ และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์

ทางสติปัญญา
4.เพื่อใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับ

2.วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูล
ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนา

การนาบริบทและภูมิปัญญาของท้องถิ่นมา
บูรณาการในการจัดการเรียนรู้

ศักยภาพของผู้เรียน
3.ออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนอง

5.เพื่อวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการ พัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย

ความแตกต่างระหว่างบุคคลและ พัฒนาการ
ทางสติปัญญา

เรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย
6.เพื่อให้คาแนะนาคาปรึกษา และแก้ไขปัญหา

4.ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับ
การนาบริบทและภูมิปัญญาของท้องถิ่นมา

ให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและคุณภาพชีวิต

บูรณาการในการจัดการเรียนรู้
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กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)

ด้วยความเสมอภาค

5.วัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการ

ตลอดปีการศึกษา

7.เพื่อศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลใน

เรียนรู้ ของผู้เรียน ด้วยวิธีการที่หลากหลาย
6.ให้คาแนะนา คาปรึกษา และแก้ไขปัญหา

ตลอดปีการศึกษา

การปรับการสอน
8.เพื่อสร้างผลงานจากเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ

ให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและคุณภาพ
ชีวิตด้วยความเสมอภาค

ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการ
ตามจินตนาการ(1.6)

7.ศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้
ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการ ปรับ

9.เพื่อให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระ
เป็นไปตามเกณฑ์เป็นไปตามเป้าหมายที่

การสอน

สถานศึกษากาหนด(5.1)

2.2 ภาระงานตาม ต.บ.ช.
1.สร้างผลงานจากเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ

เป้าหมายเชิงปริมาณ
1.นักเรียนระดับชั้น ป.1-ม.3

ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการ
ตามจินตนาการ(1.6)

2.ครูผู้สอนในกลุ่มสาระ

2.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระ
เป็นไปตามเกณฑ์เป็นไปตามเป้าหมายที่

เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1.กาหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้ง ด้าน

สถานศึกษากาหนด(5.1)

ความรู้ ทักษะกระบวนการ วัดและ ประเมินผล
สมรรถนะการอ่านคิดวิเคราะห์และคุณลักษณะ

2.3 ภาระงานร่วม
1.

ที่พึงประสงค์
2.วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูล

2.4 โครงการ
1. โครงการสร้างเสริมศักยภาพนักเรียนด้าน

ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของผู้เรียน

สุนทรียภาพ
2.5 ภาระงานตามมาตรฐานสากล

3.ออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนอง
ความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการ

3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล

ทางสติปัญญา
4.ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับ

3.1 แบบบันทึกการส่งงานของแต่ละงาน
3.2 แบบประเมินการเข้าร่วมในแต่ละกิจกรรม

สิ้นปีการศึกษา

การนาบริบทและภูมิปัญญาของท้องถิ่น
มาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้

ของโครงการ
3.3 แบบสรุปการประเมินของโครงการ

สิ้นปีการศึกษา

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
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วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)

5.วัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการ พัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย
6.ให้คาแนะนาคาปรึกษา และแก้ไขปัญหา

4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา
4.1 สรุปผลการดาเนินงานในภาพรวม

ให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและคุณภาพชีวิต
ด้วยความเสมอภาค

4.2 จัดทารายงานผลของกลุ่มสาระ
4.3 นาผลการประเมินมาวางแผนเพื่อปรับปรุง

7.ศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลใน

และพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป

การปรับการสอน
8.ให้เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้า
แสดงออกอย่างเหมาะสม(1.6)
9.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระ
เป็นไปตามเกณฑ์เป็นไปตามเป้าหมายที่
สถานศึกษากาหนด(5.1)

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1.ครูผู้สอนร้อยละ 90 กาหนดเป้าหมายคุณภาพ
ผู้เรียนทั้ง ด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ วัดและ
ประเมินผลสมรรถนะการอ่านคิดวิเคราะห์และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
2.ครูผู้สอนร้อยละ 90 วิเคราะห์ผู้เรียนเป็น
รายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
3.ครูผู้สอนร้อยละ 90 ออกแบบและจัดการเรียนรู้
ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและ
พัฒนาการทางสติปัญญา
4.ครูผู้สอนร้อยละ 85 ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่
เหมาะสมผนวกกับการนาบริบทและภูมิปัญญา
ของท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้
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วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

5.ครูผู้สอนร้อยละ 90 วัดและประเมินผลที่มุ่งเน้น
การ พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่
หลากหลาย
6.ครูผู้สอนร้อยละ 85 ให้คาแนะนาคาปรึกษา
และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียน
และคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค
7.ครูผู้สอนร้อยละ 95 ศึกษา วิจัยและพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลใน
การปรับการสอน
8.ผู้เรียนร้อยละ 85 ให้เห็นคุณค่าในตนเอง มี
ความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม
9.ผู้เรียนร้อยละ 85 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เป็นไปตามเกณฑ์ ที่สถานศึกษากาหนด(5.1)
เครื่องมือการติดตาม / ประเมินผล
1.แบบประเมินผลงาน/ชิ้นงาน
2.แบบสังเกตพฤติกรรมในการปฏิบัติกิจกรรม
3.แบบรายงานผลการดาเนินงานของกลุ่มสาระ
4.แบบสรุปรายงานและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระและทุกระดับชั้น
ในปีปัจจุบันและปีที่ผ่านมา
5.แบบประเมินผลโครงการ

แผนปฏิบัตกิ ารปีการศึกษา 2563 โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
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แผนงานตามโครงสร้าง
แผนงานตามมาตรฐานด้าน

ฝ่ายวิชาการ
1คุณภาพผู้เรียน/เด็ก
2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
3 สังคมแห่งการเรียนรู้
4อัตลักษณ์
5 มาตรการส่งเสริม
ชื่อโครงการ
สร้างเสริมศักยภาพนักเรียนด้านสุนทรียภาพ
ลักษณะโครงการ
ประจา
ต่อเนื่อง
 ใหม่
หน่วยงาน
จัดการเรียนการสอน
ผู้รบั ผิดชอบ
นางสาวนารี นักปี่
ตอบสนอง
พันธกิจที่ 7 ยุทธศาสตร์ที่
กลยุทธ์ที่
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ. 1คุณภาพของผู้เรียน/เด็ก 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ตอบสนองมาตรฐานฝ่ายการศึกษาฯ( EDBA) มาตรฐานที่ 1,5 ตัวบ่งชี้ ทางตรง 1.6,5.1 ทางอ้อม
ประเด็นพิจารณาที่ ทางตรง .........................ทางอ้อม..............................
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน มาตรฐานที่.........................................ตัวบ่งชี้.........................................
1. หลักการและเหตุผล
เนื่องด้วยในปัจจุบันโรงเรียนซางตาครู้ส ศึกษาได้เล็งเห็นความสาคัญในการเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียนด้า นสุนทรี
ภาพได้แก่ทัศนศิลป์ดนตรีและนาฏศิลป์จึงได้จั ดกิจกรรมให้แก่ผู้เรียนเรียนได้รู้จักการพัฒนาความสามารถของตนเองในด้าน
ต่างๆ การคิดอย่างเป็นระบบ การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์การฝึกสมาธิ การฝึกให้มีความอดทน การเป็นผู้นาผู้ตามที่ดี
ความสามัคคี การอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะ กล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้องและปฏิบัติทักษะศิลปะแขนงต่างๆอีกด้วย
ทางฝ่ายวิชาการได้ตระหนักและเห็นความสาคัญของกิจกรรมที่ส่งเสริมศักยภาพในด้าน สุนทรียภาพ จึงได้มีการ
จัดตั้งโครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียนด้านสุนทรียภาพขึ้นเพื่อตอบสนองนโยบายและส่งเสริมพัฒนาให้ผู้เรียนได้เติมเต็ม
ตามศักยภาพและเพื่อรองรับกับงานภายในสถานศึกษา และงานสาคัญในระดับประเทศต่อไป
2.วัตถุประสงค์
1. เพื่อฝึกทักษะให้ผู้เรียนมีความสามารถและผลงานด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ตามจินตนาการ(1.6 )
2. เพื่อให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนด (5.1 )
3.เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
ผู้เรียนทุกคนในโรงเรียนซางตาครู้สศึกษา จานวน 1,100 คน
3.2เชิงคุณภาพ
1. ผู้เรียนมีทักษะพิเศษ ความรู้และสามารถสร้างผลงานทางด้านศิลปะ , ดนตรีและ นาฏศิลป์ คิดเป็น
ร้อยละ 90 ของผู้เข้าร่วมโครงการ
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนด ร้อยละ 85
3.3 ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. นักเรียนมีทักษะพิเศษ ความรู้และสามารถสร้างผลงานทางด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มสาระศิลปะเป็นไปตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนด
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4.ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
4.1 กิจกรรมสร้างสรรค์งานดนตรีไทย
กิจกรรม
1. ขั้นเตรียมการ
1.1 สารวจและรวบรวมข้อมูลผู้เรียนและเครื่องดนตรีที่ใช้
1.2 วางแผนกาหนดแนวทางในการฝึกซ้อม
2. ขั้นดาเนินการ/กิจกรรมที่จัด
2.1 ประชาสัมพันธ์
2.2 รับสมัครผู้เรียนตั้งแต่ระดับชั้น ป.4-ม.3
2.3 ฝึกซ้อมตามแผนงานที่กาหนด
2.4 ออกแสดงร่วมกับกิจกรรมภายในโรงเรียนและชุมชน
2.5 คัดเลือกผู้เรียนที่เหมาะสมในการรับทุนส่งเสริม
2.6 มอบทุนส่งเสริม
3. ขั้นติดตามและประเมินผล
3.1 จากการพัฒนาความรู้ความสามารถในด้านทักษะ
การปฏิบัติ
3.2 จากการออกร่วมแสดงในงานกิจกรรมต่าง ๆ ของ
โรงเรียนและชุมชน
4.2 กิจกรรมสร้างสรรค์งานดนตรีสากล
กิจกรรม
1. ขั้นเตรียมการ
1.1 สารวจและรวบรวมข้อมูลผู้เรียนและเครื่องดนตรีที่ใช้
1.2 วางแผนกาหนดแนวทางในการฝึกซ้อม
2. ขั้นดาเนินการ/กิจกรรมที่จัด
2.1 ประชาสัมพันธ์
2.2 รับสมัครผู้เรียนตั้งแต่ระดับชั้น ป.4-ม.3
2.3 ฝึกซ้อมตามแผนงานที่กาหนด
2.4 ออกแสดงร่วมกับกิจกรรมภายในโรงเรียนและชุมชน
2.5 คัดเลือกผู้เรียนที่เหมาะสมในการรับทุนส่งเสริม
2.6 มอบทุนส่งเสริม
3. ขั้นติดตามและประเมินผล
3.1 จากการพัฒนาความรู้ความสามารถในด้านทักษะ

ระยะเวลา
มิ.ย.62

ผู้รบั ผิดชอบ
นายฐากร วัฒนากูล

ก.ค.62

ก.พ.63

ระยะเวลา
มิ.ย.62

ก.ค.62

ก.พ.63
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4.3 ฝึกฝนทักษะด้านนาฏศิลป์
กิจกรรม
1. ขั้นเตรียมการ
1.1 เขียนโครงการ
1.2 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
1.3 วางแผนกาหนดแนวทางในการฝึกซ้อม
2. ขั้นดาเนินการ/กิจกรรมที่จัด
2.1 ประชาสัมพันธ์แผนงานของโครงการ

ระยะเวลา
มิ.ย.62

ผู้รบั ผิดชอบ
นางสาวปรารถนา กรานแก้ว

ก.ค.62

2.2 เปิดรับสมัคร
2.3 จัดการเรียนการสอนนาฏศิลป์ไทย,นาฏศิลป์สากล
2.4 ให้ความรู้ด้านการจัดแฟ้มผลงาน
2.5 คัดเลือกผู้ที่มีสมบัติตามกาหนด จัดทาแฟ้มผลงาน
2.6 คณะกรรมการการประเมินผลงานคัดเลือก
ผู้รับทุนจากแฟ้มผลงาน
2.7 ประกาศผลผู้รับทุน

ก.พ.63

3. ขั้นติดตามและประเมินผล
3.1 จากการแสดงทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
3.2 แบบสอบถาม

มี.ค.63

4.4 ฝึกฝนคนเก่งด้านทัศนศิลป์
กิจกรรม
1.ขั้นเตรียมการ
1.1ประชุมวางแผน
1.2ประชาสัมพันธ์

ระยะเวลา
มิ.ย.62

1.3สารวจความถนัดของผู้เรียนและความสามารถ
ในเชิงสร้างสรรค์ทางด้านศิลปะ
2. ขั้นดาเนินการ/ กิจกรรมที่จัด

ก.ค–ธ.ค.62

2.1 คัดเลือกผู้เรียนที่มีความสามารถด้านวาด/
ปั้น / เพ้นท์ระดับชั้น ป. 5 - มัธยม
2.2 ฝึกซ้อมตามแผนงานที่กาหนด
2.3 จัดแข่งขันกิจกรรม วาด ปั้น เพ้นท์
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กิจกรรม

ระยะเวลา

ผู้รบั ผิดชอบ

2.4 แบ่งกลุ่มฝึกซ้อมตามประเภทของงาน
2.5 จัดการสาธิต วาด ปั้น เพ้นท์
3. ขั้นติดตามและประเมินผล
ก.พ.63
3.1จัดกิจกรรมสาธิตผลงาน วาด ปั้นเพ้นท์ของผู้เรียน
3.2แบบประเมินความพึงพอใจ
5. สถานที่ดาเนินงาน
โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
6. ระยะเวลาในการดาเนินงาน
6.1 ระยะเวลาในการดาเนินงาน กิจกรรมสร้างสรรค์งานดนตรีไทย มิถุนายน 2562 - กุมภาพันธ์ 2563
6.2 ระยะเวลาในการดาเนินงาน กิจกรรมสร้างสรรค์งานดนตรีสากล มิถุนายน 2562 - กุมภาพันธ์ 2563
6.3 ระยะเวลาในการดาเนินงาน กิจรรมฝึกฝนทักษะด้านนาฏศิลป์ มิถุนายน 2562 - กุมภาพันธ์ 2563
6.4 ระยะเวลาในการดาเนินงาน กิจรรมฝึกฝนคนเก่งด้านทัศนศิลป มิถุนายน 2562 - กุมภาพันธ์ 2563
7.งบประมาณ
1.กิจกรรมสร้างสรรค์งานดนตรีไทย
รายการ

งบประมาณ ปี 2562

รายรับ
-จากโรงเรียน
-อื่น ๆ

43,575
รวม

รายจ่าย
1.ค่าวัสดุ
-ค่าเอกสารประกอบการเรียน โน้ตเพลง และ สื่อการ
เรียนรู้
-ฆ้องวงใหญ่
-ฆ้องวงเล็ก
-ตะกั่วสาหรับเทียบเสียง
2.ค่าใช้สอย
-ค่าอาหารและน้าดื่มของดนตรีภายในและภายนอก
3.ค่าตอบแทน
-ค่าสมนาคุณวิทยากร
-ค่าสมนาคุณผู้ทรงคุณวุฒิ(เทียบเสียง)
-ทุนส่งเสริมนักดนตรี
4.ค่าพาหนะ
1ค่าพาหนะในการเดินทางและขนส่ง

43,575
4,200
9,975
9,975
1,575
3,150
3,150
6,300
1,050

รวม
2.กิจกรรมสร้างสรรค์งานดนตรีสากล
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รายการ

งบประมาณ ปี 2562

รายรับ
-จากโรงเรียน
-อื่น ๆ

47,250
รวม

47,250

รายจ่าย
1.ค่าวัสดุ
-ค่าเอกสารประกอบการเรียน โน้ตเพลง แบบฝึกหัด และ
สื่อการเรียนรู้
-ไม้กลอง เบสดรัม
-หนังกลอง เบสดรัม
-น้ายาขัดเคลือบทาความสะอาดเครื่องเงินและทองเหลือง
อะไหล่และอุปกรณ์ซ่อมแซมกลอง
ลิ้น คลาลิเนต แซกโซโฟน น้ามัน vale oil
2.ค่าใช้สอย
3.ค่าตอบแทน
4.ค่าพาหนะ
รวม
3.กิจกรรมฝึกฝนทักษะด้านนาฏศิลป์
รายการ

5,250
10,500
15,750
4,200
8,400
3,150

47,250
งบประมาณ ปี 2562

รายรับ
-จากโรงเรียน
-อื่น ๆ

17,850
รวม

รายจ่าย
1.ค่าวัสดุ
-ชุดการแสดง/อุปกรณ์การแสดง
-เครื่องสาอางค์
-สื่อการเรียนรู้ CD / VDOการแสดงนาฏศิลป์
2.ค่าใช้สอย
-ค่าซ่อมบารุงจัดทาอุปกรณ์การแสดง
-เบี้ยเลี้ยงนักแสดง
3.ค่าตอบแทน
4.ค่าพาหนะ
-ค่าเดินทางจัดซื้ออุปกรณ์/ปฏิบัติการแสดงผลงาน

17,850
9,450
2,100
2,100
1,050
2,100

รวม
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4. กิจกรรมฝึกฝนคนเก่งด้านทัศนศิลป์
รายการ

งบประมาณ ปี 2562

รายรับ
-จากโรงเรียน
-อื่น ๆ

11,550
รวม

รายจ่าย
1.ค่าวัสดุ
-อุปกรณ์งานทัศนศิลป์
(ดินสอ สี พู่กัน กระดาษ ฯลฯ)
-อุปกรณ์เฉพาะงาน
-สื่อการเรียนรู้
2.ค่าใช้สอย
-เบี้ยเลี้ยงนักเรียนปฏิบัติกิจกรรม
3.ค่าตอบแทน
-วิทยากร
4.ค่าพาหนะ
-ค่าเดินทางจัดซื้ออุปกรณ์

11,550

3,150
3,150
1,050
2,100
1,050
รวม

8. เครือ่ งมือการติดตามและประเมินผล
- แบบประเมินและผลการดาเนินงาน
- จากการเข้าร่วมแสดงในกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
9. ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
1. ผู้เรียนมีทักษะพิเศษและความรู้ทางด้านทัศนศิลป์,นาฏศิลป์,ดนตรี
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มสาระศิลปะเป็นไปตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนด
10. ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข
………………………………………………………………………………………..………………………
ผู้เสนอโครงการ

ผู้พจิ ารณาโครงการ

.......................................................
(นางสาวนารี นักปี่)

……………………………
( นางสาวอมรรัตน์ มณีศิริสานต์ )
ผู้อนุมัติโครงการ

.....................................................
( เซอร์มาร์กาเร็ต รัตนาวงศ์ไชยา )
ผู้จัดการ/ผู้อานวยการ
แผนปฏิบัตกิ ารปีการศึกษา 2563 โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
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ลาดับที่ 2.7 แผนงานหน่วยงาน จัดการเรียนการสอน
(กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี)
แผนงานตามโครงสร้าง
วิชาการ
แผนงานตามมาตรฐานด้าน
1คุณภาพผู้เรียน 2การจัดการศึกษา 3สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
4อัตลักษณ์ (จิตตาภิบาล) 5มาตรการส่งเสริม
ผู้รบั ผิดชอบ
นางธนพรรณ มงคลสกุลฤทธิ์
ตอบสนอง
พันธกิจที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 3
กลยุทธ์ที่
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา
1 คุณภาพผู้เรียน2กระบวนการบริหารและการจัดการ
3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา EDBA : มาตรฐานที่ 3,5,6 ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ หลัก 3.2 ,5.1, 6.1-6.4
ร่วมประเด็นการพิจารณา/เกณฑ์ย่อยที่ หลัก
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน มาตรฐานทีต่ ัวบ่งชี้
วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย
วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้ครูสามารถกาหนดเป้าหมายคุณภาพ
ผู้เรียนทั้ง ด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ
วัดและ ประเมินผลสมรรถนะการอ่านคิดวิเคราะห์
และคุณลักษณะทีพ่ ึงประสงค์
2.เพื่อให้ครูสามารถวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล
และใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้
เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
3.เพื่อให้ครูสามารถออกแบบและจัดการเรียนรู้
ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและ
พัฒนาการทางสติปัญญา
4.เพื่อให้ครูสามารถใช้สื่อและเทคโนโลยีที่
เหมาะสมผนวกกับการนาบริบทและภูมิปัญญา
ของท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้
5.เพื่อให้ครูสามารถวัดและประเมินผลที่ มุ่งเน้น
การพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่
หลากหลาย
6.เพื่อให้ครูสามารถให้คาแนะนาคาปรึกษา
และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียน
และคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค
7.เพื่อให้ครูสามารถศึกษา วิจัยและ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตน
รับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับการสอน
8.เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน ฟังดู พูด

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. ขั้นวางแผน
1.ประชุมวางแผนชี้แจงภาระงาน กิจกรรม
และโครงการ
2. ขั้นดาเนินการ (ภาระงานประจา/ภาระงาน
ร่วม/โครงการ)
2.1 ภาระงานประจา
1.วิเคราะห์หลักสูตรในกลุ่มสาระ
2.ศึกษาโครงสร้างของกลุ่มสาระของ
สถานศึกษา
3.ศึกษามาตรฐานตัวชี้วัดรายชั้น/ปีของกลุ่ม
สาระ
4.จัดทาแผนการสอนรายภาค/ปี
5.จัดทาข้อสอบกลางภาค/ปลายภาค
6.ทาการนิเทศการสอน
7.ทาการวิจัยผู้เรียนเป็นรายบุคคล
8.ทาสื่อการเรียนการสอนที่ใช้กับผู้เรียน
9.ประชุมกลุ่มสาระ
10.จัดทาป้ายนิเทศความรู้ของกลุ่มสาระ
11.สรุปการจัดกระบวนการเรียนการสอนของ
กลุ่มสาระ
12.วิเคราะห์ข้อสอบกลางภาค/ปลายภาค
13.กาหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้าน
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วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย
เขียน และตั้งคาถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้
เพิ่มเติม (3.2 )
9.เพื่อให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
แต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์(5.1)
10.เพื่อวางแผนการทางานและดาเนินการ
จนสาเร็จ(6.1)
11.เพื่อการทางานอย่างมีความสุข มุ่งมั่น
พัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง
(6.2)
12.เพื่อทางานร่วมกับผู้อื่นได้(6.3)
13.เพื่อให้มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริต
และหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ
(6.4)

เป้าหมายเชิงปริมาณ
1.ผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 –
มัธยมศึกษาปีที่ 3 จานวน 1,100 คน
2.ครูผู้สอนในกลุ่มสาระ

เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1.ครูกาหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้ง
ด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ วัดและ
ประเมินผลสมรรถนะการอ่านคิดวิเคราะห์
และคุณลักษณะทีพ่ ึงประสงค์
2.ครูวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูล
ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้
3.ครูสามารถออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ตอบ
สนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการ
ทางสติปัญญา
4.ครูสามารถใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ความรู้ ทักษะกระบวนการ วัดผลประเมินผล
สมรรถนะ การอ่าน คิดวิเคราะห์ และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
14.วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูล
ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของผู้เรียน
15.ออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความ
แตกต่างระหว่างบุคคลและ พัฒนาการทาง
สติปัญญา
16.ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการ
นาบริบทและภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณา
การในการจัดการเรียนรู้
17.วัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการที่หลากหลายเรียนรู้
ของผู้เรียน ด้วยวิธีการที่หลากหลายเรียนรู้ของ
ผู้เรียน ด้วยวิธีการที่หลากหลาย
18.ให้คาแนะนา คาปรึกษา และแก้ไขปัญหา
ให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและคุณภาพชีวิต
ด้วยความเสมอภาค
19.ศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ใน
วิชาที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการ ปรับการ
สอน
20.จัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นให้มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเป็นไปตามเกณฑ์
2.2 ภาระงานตาม ตบช
1. มีทักษะในการอ่าน ฟังดู พูด
เขียน และตั้งคาถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้
เพิ่มเติม ( 3.2 )
1)ความสามารถในการอ่านหนังสือบทความ
หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ
2)ความสามารถในการจับประเด็นใจความหลัก
จากสิ่งที่ฟัง
3)ความสามารถในการสังเกตสิ่งต่างๆรอบตัว
แล้วสรุปเป็นความรู้ได้
4)ความสามารถในการพูดคุยซักถาม
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วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย
ผนวกกับการนาบริบทและภูมิปัญญา
ของท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้
5.ครูสามารถวัดและประเมินผลที่ มุ่งเน้น
การพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่
หลากหลาย
6.ครูสามารถให้คาแนะนาคาปรึกษา และแก้ไข
ปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและคุณภาพชีวิต
ด้วยความเสมอภาค
7.ครูสามารถศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการ
ปรับการสอน
8.ผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน ฟังดู พูด เขียน และ
ตั้งคาถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม
9.ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระ
เป็นไปตามเกณฑ์
10.วางแผนการทางานและดาเนินการจนสาเร็จ
11.ทางานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน
และภูมิใจในผลงานของตนเอง
12.ทางานร่วมกับผู้อื่นได้
13.มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริต
และหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1.ครูผู้สอนร้อยละ 86 กาหนดเป้าหมายคุณภาพ
ผู้เรียนทั้ง ด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ
วัดและ ประเมินผลสมรรถนะการอ่านคิดวิเคราะห์
และคุณลักษณะทีพ่ ึงประสงค์
2.ครูผู้สอนร้อยละ 86 วิเคราะห์ผู้เรียนเป็น
รายบุคคลและใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
3.ครูผู้สอนร้อยละ 86 ออกแบบและจัดการเรียนรู้
ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและ
พัฒนาการทางสติปัญญา
4.ครูผู้สอนร้อยละ 86 ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่
เหมาะสมผนวกกับการนาบริบทและภูมิปัญญา
ของท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้
5.ครูผู้สอนร้อยละ 86 วัดและประเมินผลที่ มุ่งเน้น

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/
ปี)

แสดงความคิดเห็นหรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
ผู้อื่นได้
5)ความสามารถในการเขียนถ่ายทอดความรู้
ความรู้สึกนึกคิดเรื่องราวตลอดจนประสบการณ์
ต่างๆไปสู่ผู้อื่นได้
6)ความสามารถในการตั้งคาถามเพื่อค้นคว้า
หาความรู้เพิ่มเติม
2.สอนเสริมให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
แต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์(5.1)
3. ผู้เรียนมีผลการประเมินสมรรถนะสาคัญ
ตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์( 5.2)
4. ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิด
วิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์( 5.3)
5. วางแผนการทางานและดาเนินการจนสาเร็จ
(6.1)
6. ทางานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน
และภูมิใจในผลงานของตนเอง(6.2)
7. ทางานร่วมกับผู้อื่นได้(6.3)
8 มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้
เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ(6.4)
2.3 ภาระงานร่วม
2.4 โครงการ
1.โครงการหนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งนวัตกรรม
2.5 ภาระงานตามมาตรฐานสากล

3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล
3.1 ตรวจสอบติดตามการดาเนินงานตามแผน
3.2 ปรับปรุง แก้ไขการดาเนินงานที่ยังไม่
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วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย
การพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่
หลากหลาย
6.ครูผู้สอนร้อยละ 86 ให้คาแนะนาคาปรึกษา
และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียน
และคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค
7.ครูผู้สอนร้อยละ 86 ศึกษา วิจัยและ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตน
รับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับการสอน
8.ผู้เรียนร้อยละ 86 มีทักษะในการอ่าน ฟังดู พูด
เขียน และตั้งคาถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม
9.ผู้เรียนร้อยละ 86 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
แต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์
10.ผู้เรียนร้อยละ 86 วางแผนการทางานและ
ดาเนินการจนสาเร็จ
11.ผู้เรียนร้อยละ 86 ทางานอย่างมีความสุข มุ่งมั่น
พัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง
12.ผู้เรียนร้อยละ 86 ทางานร่วมกับผู้อื่นได้
13.ผู้เรียนร้อยละ 86 มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริต
และหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
สมบูรณ์
3.3 จัดทาเครื่องมือประเมินต่างๆ
3.4.แบบสรุปรายงานและเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระและ
ทุกระดับชั้นในปีปัจจุบันและปีที่ผ่านมา
3.5 แบบประเมินการเข้าร่วมในของโครงการ
3.6 แบบสรุปการประเมินของโครงการ

4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา
4.1 สรุปผลการดาเนินงานในภาพรวม
4.2 จัดทารายงานผลของกลุ่มสาระ
4.3 นาผลการประเมินมาวางแผนเพื่อ
ปรับปรุงและพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป

เครื่องมือการติดตาม/ประเมินผล
1.แบบประเมินสมรรถนะ
2.แบบประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์
3.แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
4.แบบบันทึกผลการสังเกตและสัมภาษณ์ผู้เรียน
5.แบบประเมินผลงาน/ชิ้นงานของผู้เรียน
6.เอกสารข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา
7.เอกสารการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับชั้น
8.รายงานประจาปีของสถานศึกษา
9.แบบสรุปรายงานและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนทุกกลุ่มสาระและทุกระดับชั้นในปีปัจจุบัน
และปีที่ผ่านมา
10. แบบสอบถามในแต่ละกิจกรรม
11. แบบประเมินการเข้าร่วมในแต่ละกิจกรรม
12. แบบสรุปการประเมินการเข้าร่วม
13. รายงานสรุปผลการดาเนินงานตามโครงการ
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แผนงานตามโครงสร้าง
แผนงานตามมาตรฐานด้าน

ฝ่ายวิชาการ
1 คุณภาพผู้เรียน
2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
3  สังคมแห่งการเรียนรู้ 4 อัตลักษณ์ 5  มาตรการส่งเสริม
ชื่อโครงการ
หนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งนวัตกรรม
ลักษณะโครงการ
 ประจา  ต่อเนื่อง
 ใหม่
หน่วยงาน
จัดการเรียนการสอน
ผู้รบั ผิดชอบ
นางธนพรรณ มงคลสกุลฤทธิ์
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ.
1 คุณภาพของผู้เรียน2  กระบวนการบริหารและการจัดการ
3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ตอบสนอง
พันธกิจข้อ 4 ยุทธศาสตร์ข้อ 3 กลยุทธ์ข้อ 3.3
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา EDBA
มาตรฐานที่ 6 ตัวบ่งชี้ (ทางตรง) 6.1,6.2,6.3,6.4 (ทางอ้อม) ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน
มาตรฐานที่ - ตัวบ่งชี้ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1. หลักการและเหตุผล
ตามภาพแห่งความสาเร็จโรงเรียนมาตรฐานสากล มาตรา 6 พ.ร.บ. การศึกษาปี 2552 ว่าด้วยการจัดการศึกษา
ต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่ส มบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจ ริยธรรมและ
วัฒนธรรมในการดารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา เห็นความสาคัญมุ่งพัฒนาผู้เรียนผลิตผลงานอย่างสร้างสรรค์ ได้รู้จักวางแผนการ
ทางานดาเนินการจนสาเร็จ และทางานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน ภูมิใจในผลงานของตนเอง มีการเรียนรู้ร่วมกันเป็น
กลุ่มแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการเรี ยนรู้ระหว่างกัน สามารถทางานร่วมกับผู้อื่น มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้
สามารถนาเสนอผลงานได้ และมีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริต สามารถหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจที่มีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ผลิตผลงานด้วยความภาคภูมิใจ
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เรียนได้วางแผนการทางานและดาเนินการจนสาเร็จ(6.1)
2. เพื่อให้ผู้เรียนทางานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง(6.2)
3. เพื่อให้ผู้เรียนทางานร่วมกับผู้อื่นได้(6.3)
4. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ(6.4)
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
1. ผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 จานวน 1,100 คน
3.2 เชิงคุณภาพ
1. ผู้เรียนได้วางแผนการทางานและดาเนินการจนสาเร็จ(6.1)
2. ผู้เรียนทางานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง(6.2)
3. ผู้เรียนทางานร่วมกับผู้อื่นได้(6.3)
4. ผู้เรียนมีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ(6.4)
3.3 ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ผู้เรียนร้อยละ 85 ได้วางแผนการทางานและดาเนินการจนสาเร็จ
2. ผู้เรียนร้อยละ 85 ทางานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง
3. ผู้เรียนร้อยละ 85 ทางานร่วมกับผู้อื่นได้
4. ผู้เรียนร้อยละ 85 มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ
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4. ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
กิจกรรม
ระยะเวลา
ผู้รบั ผิดชอบ
1. ขั้นเตรียมการ
มิ.ย.62
นางธนพรรณ
1.1 ประชุมวางแผน
มงคลสกุลฤทธิ์
2. ขั้นดาเนินการ/กิจกรรมที่จัด
2.1 ชี้แจงวัตถุประสงค์ในการดาเนินงานของกิจกรรมให้หัวหน้า
สายชั้นทราบ
2.2 หัวหน้าสายชั้นไปประชุมชี้แจงให้ครูประจาชั้นรับทราบ
2.3 แต่ละชั้นแจ้งกิจกรรมผลิตภัณฑ์ที่ดาเนินการ
2.4 กาหนดการวางแผนนาเสนอผลิตภัณฑ์ในการจาหน่าย
3. ขั้นติดตามและประเมินผล
3.1 แบบบันทึกหนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งนวัตกรรม
3.2 แบบประเมินผลจากโครงการหนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งนวัตกรรม
3.3 สรุปแบบประเมินผลจากโครงการหนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งนวัตกรรม ก.พ. 63
5. สถานที่ดาเนินงาน
โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
6. ระยะเวลาในการดาเนินงาน มิ.ย. 2562 – ก.พ.2563
7. งบประมาณ
รายการ
งบประมาณปี 2562
รายรับ
1. จากโรงเรียน
27,500
-กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ป.1-มัธยม 1100*25)
2. อื่นๆ
รวม
27,500
รายจ่าย
1. ค่าวัสดุ
-ค่าวัสดุอุปกรณ์
25,500
2. ค่าใช้สอย
รายการ

งบประมาณปี 2562

3. ค่าตอบแทน
4. ค่าพาหนะ
-ค่ารถ

2,000
รวม
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8. เครือ่ งมือการติดตามและประเมินผล
1. แบบบันทึกหนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งนวัตกรรม
2. แบบประเมินผลจากโครงการหนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งนวัตกรรม
3. สรุปแบบประเมินผลจากโครงการหนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งนวัตกรรม
9. ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
1. ผู้เรียนได้เรียนรู้ที่หลากหลาย และเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถ และความสนใจของตนเอง
2. ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง
10. ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข
ผู้เสนอโครงการ

ผู้พิจารณาโครงการ

ลงชื่อ....................................................
(นางธนพรรณ มงคลสกุลฤทธิ์)

ลงชื่อ.....................................................
(นางสาวอมรรัตน์ มณีศิริสานต์)
ผู้อนุมัติโครงการ
ลงชื่อ.....................................................
(เซอร์มาร์กาเร็ต รัตนาวงศ์ไชยา)
ผู้จัดการ/ ผู้อานวยการ
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ลาดับที่ 2.8 แผนงานหน่วยงาน จัดการเรียนการสอน
(กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ)
แผนงานตามโครงสร้าง
วิชาการ
แผนงานตามมาตรฐานด้าน
1คุณภาพผู้เรียน 2การจัดการศึกษา 3สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
4อัตลักษณ์ (จิตตาภิบาล) 5มาตรการส่งเสริม
ผู้รบั ผิดชอบ
นางสาวพรพรหม เข้มตระกูล
ตอบสนอง
พันธกิจที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 3 กลยุทธ์ที่
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา
1 คุณภาพผู้เรียน 2กระบวนการบริหารและการจัดการ
3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา EDBA : มาตรฐานที2่ ,5 ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ หลัก 2.3,5.1,5.4
ร่วมประเด็นการพิจารณา/เกณฑ์ย่อยที่ หลัก
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน มาตรฐานทีต่ ัวบ่งชี้
วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย
วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้ครูสามารถกาหนดเป้าหมายคุณภาพ
ผู้เรียนทั้ง ด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ
วัดและ ประเมินผลสมรรถนะการอ่านคิดวิเคราะห์
และคุณลักษณะทีพ่ ึงประสงค์
2.เพื่อให้ครูสามารถวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล
และใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้
เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
3.เพื่อให้ครูสามารถออกแบบและจัดการเรียนรู้
ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและ
พัฒนาการทางสติปัญญา
4.เพื่อให้ครูสามารถใช้สื่อและเทคโนโลยีที่
เหมาะสมผนวกกับการนาบริบทและภูมิปัญญา
ของท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้
5.เพื่อให้ครูสามารถวัดและประเมินผลที่ มุ่งเน้น
การพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่
หลากหลาย
6.เพื่อให้ครูสามารถให้คาแนะนาคาปรึกษา
และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียน
และคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค
7.เพื่อให้ครูสามารถศึกษา วิจัยและ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตน
รับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับการสอน
8.เพื่อให้ผู้เรียนยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. ขั้นวางแผน
1.ประชุมวางแผนชี้แจงภาระงาน กิจกรรม
และโครงการ
2. ขั้นดาเนินการ (ภาระงานประจา/ภาระงาน
ร่วม/โครงการ)
2.1 ภาระงานประจา
1.วิเคราะห์หลักสูตรในกลุ่มสาระ
2.ศึกษาโครงสร้างของกลุ่มสาระของ
สถานศึกษา
3.ศึกษามาตรฐานตัวชี้วัดรายชั้น/ปีของกลุ่ม
สาระ
4.จัดทาแผนการสอนรายภาค/ปี
5.จัดทาข้อสอบกลางภาค/ปลายภาค
6.ทาการนิเทศการสอน
7.ทาการวิจัยผู้เรียนเป็นรายบุคคล
8.ทาสื่อการเรียนการสอนที่ใช้กับผู้เรียน
9.ประชุมกลุ่มสาระ
10.จัดทาป้ายนิเทศความรู้ของกลุ่มสาระ
11.สรุปการจัดกระบวนการเรียนการสอนของ
กลุ่มสาระ
12.วิเคราะห์ข้อสอบกลางภาค/ปลายภาค
13.กาหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้าน

แผนปฏิบัตกิ ารปีการศึกษา 2563 โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/
ปี)
เม.ย.62

193

วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

แตกต่าง (2.3 )
9.เพื่อให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่ม
สาระเป็นไปตามเกณฑ์(5.1)
10. เพื่อให้ผู้เรียนมีผลการทดสอบระดับชาติเป็นไป
ตามเกณฑ์(5.4)

ความรู้ ทักษะกระบวนการ วัดผลประเมินผล
สมรรถนะ การอ่าน คิดวิเคราะห์ และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
14.วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูล
ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของผู้เรียน
15.ออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความ
แตกต่างระหว่างบุคคลและ พัฒนาการทาง
สติปัญญา
16.ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการ
นาบริบทและภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณา
การในการจัดการเรียนรู้
เป้าหมายเชิงปริมาณ
17.วัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการ
1.ผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 –
เรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการที่หลากหลายเรียนรู้
มัธยมศึกษาปีที่ 3 จานวน 1,100 คน
ของผู้เรียน ด้วยวิธีการที่หลากหลายเรียนรู้ของ
2.ครูในกลุ่มสาระ
ผู้เรียน ด้วยวิธีการที่หลากหลาย
18.ให้คาแนะนา คาปรึกษา และแก้ไขปัญหา
ให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและคุณภาพชีวิต
ด้วยความเสมอภาค
19.ศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ใน
วิชาที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการ ปรับการ
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
สอน
1.ครูกาหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้ง
20.จัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นให้มีผลสัมฤทธิ์
ด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ วัดและ
ทางการเรียนเป็นไปตามเกณฑ์
ประเมินผลสมรรถนะการอ่านคิดวิเคราะห์
21.กิจกรรมยกระดับการบูรณาการการจัดการ
และคุณลักษณะทีพ่ ึงประสงค์
เรียนรู้ด้วย Storyline Approach
2.ครูวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูล
2.2 ภาระงานตาม ตบช
ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้
1.ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง (2.3)
3.ครูสามารถออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนอง 2.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไป
ความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทาง
ตามเกณฑ์
สติปัญญา
1)ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนระดับ
4.ครูสามารถใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวก โรงเรียนทั้ง๘กลุ่มสาระการเรียนรู้ในทุก
กับการนาบริบทและภูมิปัญญาของท้องถิ่นมา
ระดับชั้น(5.1)
บูรณาการในการจัดการเรียนรู้
3.ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์ (5.4)
5.ครูสามารถวัดและประเมินผลที่ มุ่งเน้นการพัฒนา
1) ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป.6 ม.3 ม.6
การเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย
มีผลการทดสอบระดับชาติ (O- NET)
แผนปฏิบัตกิ ารปีการศึกษา 2563 โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
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6.ครูสามารถให้คาแนะนาคาปรึกษา และแก้ไข
ปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและคุณภาพชีวิต
ด้วยความเสมอภาค
7.ครูสามารถศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการ
ปรับการสอน
8.ผู้เรียนยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่
แตกต่าง (2.3 )
9.ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่ม
สาระเป็นไปตามเกณฑ์(5.1)
10.ผู้เรียนมีผลการทดสอบระดับชาติเป็นไป
ตามเกณฑ์(5.4)

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1.ครูผู้สอนร้อยละ 85 กาหนดเป้าหมายคุณภาพ
ผู้เรียนทั้ง ด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ
วัดและ ประเมินผลสมรรถนะการอ่านคิดวิเคราะห์
และคุณลักษณะทีพ่ ึงประสงค์
2.ครูผู้สอนร้อยละ 85 วิเคราะห์ผู้เรียนเป็น
รายบุคคลและใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
3.ครูผู้สอนร้อยละ 85 ออกแบบและจัดการเรียนรู้
ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและ
พัฒนาการทางสติปัญญา
4.ครูผู้สอนร้อยละ 85 ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่
เหมาะสมผนวกกับการนาบริบทและภูมิปัญญา
ของท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้
5.ครูผู้สอนร้อยละ 85 วัดและประเมินผลที่ มุ่งเน้น
การพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่
หลากหลาย
6.ครูผู้สอนร้อยละ 85 ให้คาแนะนาคาปรึกษา
และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียน
และคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค
7.ครูผู้สอนร้อยละ 85 ศึกษา วิจัยและ

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/
ปี)

มีค่า T-Score 40.00 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้
2.3 ภาระงานร่วม
2.4 โครงการ
1. โครงการเพิ่มพูนความรู้ภาษาต่างประเทศ
2. โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ
2.5 ภาระงานตามมาตรฐานสากล

3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล
3.1 ตรวจสอบติดตามการดาเนินงานตามแผน
3.2 ปรับปรุง แก้ไขการดาเนินงานที่ยังไม่
สมบูรณ์
3.3 จัดทาเครื่องมือประเมินต่างๆ
3.4.แบบสรุปรายงานและเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระและ
ทุกระดับชั้นในปีปัจจุบันและปีที่ผ่านมา
3.5 แบบประเมินการเข้าร่วมในของโครงการ
3.6 แบบสรุปการประเมินของโครงการ

4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา
4.1 สรุปผลการดาเนินงานในภาพรวม
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พัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตน
รับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับการสอน
8.ผู้เรียนร้อยละ 85 ยอมรับความคิดและวัฒนธรรม
ที่แตกต่าง
9.ผู้เรียนร้อยละ 85 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละ
กลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์(5.1)
10.ผู้เรียนร้อยละ 85 มีผลการทดสอบระดับชาติ
เป็นไปตามเกณฑ์

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
4.2 จัดทารายงานผลของกลุ่มสาระ
4.3 นาผลการประเมินมาวางแผนเพื่อ
ปรับปรุงและพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป

เครื่องมือการติดตาม/ประเมินผล
1.แบบประเมินสมรรถนะ
2.แบบประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์
3.แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
4.เอกสารการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับชั้น
5.แบบสรุปรายงานและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนทุกกลุ่มสาระและทุกระดับชั้นในปีปัจจุบัน
และปีที่ผ่านมา
6. แบบสอบถามในแต่ละกิจกรรม
7. แบบประเมินการเข้าร่วมในแต่ละกิจกรรม
8. แบบสรุปการประเมินการเข้าร่วมในแต่ละ
กิจกรรม
9. รายงานสรุปผลการดาเนินงานตามโครงการ
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4.2.3 แบบแสดงประมาณค่าใช้จ่าย งาน/กิจกรรม
4.2.3.1 งาน/กิจกรรม ยกระดับการบูรณาการการจัดการเรียนรูด้ ้วย Storyline Approach
แผนงานตามมาตรฐานที่ 1 234 5
หน่วยงาน จัดการเรียนการสอน
ฝ่าย วิชาการ
รายการ

งบประมาณ ปี 2562

รายรับ (ที่มาของงบประมาณ)
1.จากโรงเรียน
2.อื่น ๆ

29,000
รวม

รายจ่าย
1.ค่าวัสดุ
-กระดาษ สมุดเล่มใหญ่
-กาว
-ค่าอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม
2.ค่าใช้สอย
-รางวัล
3.ค่าตอบแทน

ประเภท
งบประมาณ
ดาเนินการ

29,000
17,000
7,000
4,500

4.ค่าพาหนะ
-ค่ารถ

500
รวม

29,000

สรุปประเภทงบประมาณ
งบดาเนินการ 29,000 บาท งบลงทุน .......................... บาท งบพัฒนา .................... บาท
ลงชื่อ.....................................................
(นางจริน นิยมจ้อย)
ผู้เสนองาน

ลงชื่อ..........................................................
(นางสาวอมรรัตน์ มณีศิริสานต์)
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ
ผู้อนุมัติ

ลงชื่อ....................................................
(เซอร์มาร์กาเร็ต รัตนาวงศ์ไชยา)
ผู้จัดการ/ผู้อานวยการ
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4.2.4.1 โครงการของหน่วยงานในฝ่ายวิชาการ
แผนงานตามโครงสร้าง
ฝ่ายวิชาการ
แผนงานตามมาตรฐาน
1 คุณภาพผู้เรียน 2การจัดการศึกษา 3สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
4อัตลักษณ์ (จิตตาภิบาล) 5มาตรการส่งเสริม
ชื่อโครงการ/งาน
เพิ่มพูนความรู้ภาษาต่างประเทศ
ลักษณะโครงการ/งาน
ประจา ต่อเนื่อง ใหม่
หน่วยงาน
จัดการเรียนการสอน
ผู้รบั ผิดชอบ
นางสาวพรพรหม เข้มตระกูล
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาสพฐ. 1 คุณภาพของผู้เรียน 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ
3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ตอบสนอง
พันธกิจที่ ยุทธศาสตร์ที่
กลยุทธ์ที่
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา EDBA มาตรฐานที่ 2, 4 ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ ทางตรง 2.3, 4.2, 4.3 ทางอ้อมประเด็นการพิจารณา/เกณฑ์ย่อยที่ ทางตรง - .ทางอ้อม 1.หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันภาษาอังกฤษได้ดีเข้ามามีบทบาทสาคัญในชีวิตประจาวันของคนเราทั้งด้านการศึกษา ตลอดจนการประกอบ
วิชาชีพ การเรียนภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษาสากลที่ถูกนามาใช้กันอย่างกว้างขวาง ผู้ที่มีความพร้อมในการเรียนภาษาอังกฤษ
จะสามารถพัฒนาศักยภาพในการเรียนรู้ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกวิทยาการสามารถติดต่อสื่อสารและแลกเปลี่ยน
ความรู้และวัฒนธรรมกับชาวต่างชาติได้เป็นอย่างดี
ดังนั้นทางกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศจึงได้จัดทาโครงการเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาทักษะการใช้ เพื่อเปิดโอกาส
ให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ในต่างประเทศ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับมิตรชาวต่างชาติ เสริมสร้างและพัฒนา
บุคลิกภาพ มั่นใจในตัวเองและปรับตัวให้อยู่ในสังคมได้ดียิ่งขึ้นกระตุ้นให้นักเรียนรู้จักพึ่งพาตนเอง มีวินัยในตนเอง และฝึก
การอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะสามารถนาข้อดีจากการศึกษาเรียนรู้ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี มรรยาท และวิถีชีวิตมา
ประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับจารีตประเพณีไทยและรู้สึกภาคภูมิใจในความเป็นไทย” ของตนเองกระตุ้นให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อ
ภาษาอังกฤษและนาไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองอนาคตนาเสนอวิธีคิด วิธีการแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของ
ตนเอง ให้ผู้เรียนสามารถกาหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ในต่างประเทศ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับ
มิตรชาวต่างชาติ (2.3)
2.2 เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาบุคลิกภาพ ความมั่นใจในตัวเองและปรับตัวให้อยู่ในสังคมได้ดี
ยิ่งขึ้น
2.3 เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนรู้จักพึ่งพาตนเอง มีวินัยในตนเอง และฝึกการอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะ
2.4 เพื่อให้นักเรียนสามารถนาข้อดีจากการศึกษาเรียนรู้ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี มรรยาท
และวิถีชีวิตมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับจารีตประเพณีไทยและรู้สึกภาคภูมิใจในความเป็น “
ไทย” ของตนเอง
2.5 เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษและนาไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง
อนาคต
2.6 เพื่อให้ผู้เรียนนาเสนอวิธีคิด วิธีการแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง(4.2)
2.7 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถกาหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ
(4.3)
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3.เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เข้าร่วมกิจกรรมจานวน 1,100 คน
3.2 เชิงคุณภาพ
1. ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ในต่างประเทศ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับ มิตรชาวต่างชาติ
2. เสริมสร้างและพัฒนาบุคลิกภาพ ความมั่นใจในตัวเองและปรับตัวให้อยู่ในสังคมได้ดี ยิ่งขึ้น
3. ผู้เรียนรู้จักพึ่งพาตนเอง มีวินัยในตนเอง และฝึกการอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะ
4. ผู้เรียนสามารถนาข้อดีจากการศึกษาเรียนรู้ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี มรรยาท
และวิถีชีวิตมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับจารีตประเพณีไทยและรู้สึกภาคภูมิใจในความเป็น “ไทย”
ของตนเอง
5. ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษและนาไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองอนาคต
6. ผู้เรียนนาเสนอวิธีคิด วิธีการแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง(4.2)
7. ผู้เรียนสามารถกาหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ
3.3 ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1.ผู้เรียนร้อยละ 82 ได้รับประสบการณ์ในต่างประเทศ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับ
มิตรชาวต่างชาติ
2.ผู้เรียนร้อยละ 82 เสริมสร้างและพัฒนาบุคลิกภาพ ความมั่นใจในตัวเองและปรับตัวให้อยู่ใน
สังคมได้ดียิ่งขึ้น
3. ผู้เรียน ร้อยละ 82 รู้จักพึ่งพาตนเอง มีวินัยในตนเอง และฝึกการอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะ
4. ผู้เรียน ร้อยละ 82 สามารถนาข้อดีจากการศึกษาเรียนรู้ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี
มรรยาท และวิถีชีวิตมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับจารีตประเพณีไทยและรู้สึกภาคภูมิใจในความ
เป็น “ ไทย” ของตนเอง
5. ผู้เรียน ร้อยละ 82 มีเจตคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษและนาไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง
อนาคต
6. ผู้เรียน ร้อยละ 82 นาเสนอวิธีคิด วิธีการแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง(4.2)
7. ผู้เรียน ร้อยละ 82 สามารถกาหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผล
ประกอบ
4. ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
1. กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษต่างประเทศ
กิจกรรม
ระยะเวลา
ผู้รบั ผิดชอบ
1. ขั้นเตรียมการ
1.1 ประชุมวางแผนดาเนินงานตามโครงการ
พ.ค.62
นางสาวพรพรหม เข้มตระกูล
1.2 ติดต่อหน่วยงาน
มิ.ย.62
นางจริน นิยมจ้อย
2. ขั้นดาเนินการ/กิจกรรมที่จัด
2.1 ประชาสัมพันธ์
ก.ค.62
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
2.2 เปิดรับสมัคร
ส.ค.62
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
2.3 ประชุมผู้ปกครอง
พ.ย.62
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
2.4 นาผู้เรียนร่วมกิจกรรมในต่างประเทศ
มี.ค.63
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
3. ขั้นติดตามและประเมินผล
3.1จัดทาแบบประเมิน
มี.ค.63
นางจริน นิยมจ้อย
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กิจกรรม
3.2 ผู้เรียนทาแบบประเมิน
3.3 สรุปและประเมินผล/รายงานผล
2 .กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษในประเทศ
กิจกรรม
1. ขั้นเตรียมการ
1.1 ประชุมวางแผนดาเนินงานตามโครงการ
1.2 ติดต่อหน่วยงาน
2. ขั้นดาเนินการ/กิจกรรมที่จัด
2.1 ประชาสัมพันธ์
2.2 เปิดรับสมัคร
2.3 ประชุมผู้ปกครอง
4. นาผูเ้ รียนเข้าร่วมกิจกรรม
3. ขั้นติดตามและประเมินผล
3.1จัดทาแบบประเมิน
3.2 ผู้เรียนทาแบบประเมิน
3.3 สรุปและประเมินผล/รายงานผล

ระยะเวลา
มี.ค.63
มี.ค.63

ผู้รบั ผิดชอบ
นางจริน นิยมจ้อย
นางจริน นิยมจ้อย

ระยะเวลา

ผู้รบั ผิดชอบ

พ.ค.62
พ.ค.62

นางสาวพรพรหม เข้มตระกูล
นางจริน นิยมจ้อย

ก.ค.62
ส.ค.62
ก.ย.62
ต.ค.62

ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้

มี.ค.63
มี.ค.63
มี.ค.63

นางสาวพรพรหม เข้มตระกูล
นางสาวพรพรหม เข้มตระกูล
นางสาวพรพรหม เข้มตระกูล

5. สถานที่ดาเนินงาน
โรงเรียนซางตาครู้สศึกษาและหน่วยงานภายนอก
6. ระยะเวลาในการดาเนินงาน
พ.ค. 62– มี.ค. 63
7. งบประมาณ
7.1 กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษในต่างประเทศ
งบประมาณ
ปี 2562

รายการ
รายรับ
-จากผู้เรียน
รวม
รายจ่าย
1.ค่าวัสดุ
2.ค่าใช้สอย
-ค่าเรียนภาษาอังกฤษ
-ค่าอาหาร/ที่พัก
3.ค่าตอบแทน

1,200,000
1,200,000
400,000
400,000

4.ค่าพาหนะ
ค่าสายการบิน

400,000
รวม
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7.2 กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษภายในประเทศ
งบประมาณ
ปี 2562

รายการ
รายรับ
-จากผู้เรียน
รวม
รายจ่าย
1.ค่าวัสดุ
-ค่าอุปกรณ์ฐาน
2.ค่าใช้สอย
-ค่าของรางวัล
-ค่าอาหาร/ที่พัก
-ค่าของว่าง
3.ค่าตอบแทน
4.ค่าพาหนะ
-ค่ารถ

750,000
750,000
200,000
200,000
280,000
20,000
50,000
750,000

รวม
8. เครือ่ งมือการติดตามและประเมินผล
1 เอกสารประกอบการประชุม
2. แบบประเมินผล
3. คาสั่งแต่งตั้ง
4. แบบสรุปโครงการ
9. ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
1. ผู้เรียนพัฒนาและแสดงออกถึงความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ
2. ผู้เรียนได้ใช้ความรู้ความสามารถในการสื่อสาร
3. ผู้เรียนได้ใช้ประสบการณ์ตรงในการสื่อสารกับเจ้าของภาษา
10. ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข
…………………………………………………………………….……………………………………………………………..………………………………
ผู้เสนอโครงการ
ผู้พิจารณาโครงการ
ลงชื่อ.....................................................
(นางสาวพรพรหม เข้มตระกูล)

ลงชื่อ..........................................................
(นางสาวอมรรัตน์ มณีศิริสานต์)
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ
ผู้อนุมัติโครงการ

ลงชื่อ .............................................
(เซอร์มาร์กาเร็ต รัตนาวงศ์ไชยา)
ผู้จัดการ/ ผู้อานวยการ
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แผนงานตามโครงสร้าง
แผนงานตามมาตรฐานด้าน

ฝ่ายวิชาการ
1 คุณภาพผู้เรียน
2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
3  สังคมแห่งการเรียนรู้4 อัตลักษณ์ 5  มาตรการส่งเสริม
ชื่อโครงการ
พัฒนาทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ
ลักษณะโครงการ
 ประจา ต่อเนื่อง  ใหม่
หน่วยงาน
จัดการเรียนการสอน
ผู้รบั ผิดชอบ
นางสาวพรพรหม เข้มตระกูล
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาสพฐ.
1 คุณภาพของผู้เรียน 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ
3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ตอบสนอง
พันธกิจข้อ 4 ยุทธศาสตร์ขอ้ 3 กลยุทธ์ข้อ 3.2
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา EDBA
มาตรฐานที่
ตัวบ่งชี้ (ทางตรง) (ทางอ้อม) ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน
มาตรฐานที่ - ตัวบ่งชี้ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1. หลักการและเหตุผล
ปัจ จุบันภาษาต่างประเทศเข้ามามี บทบาทส าคัญในชีวิ ต ประจ าวั น ของคนเราทั้ง ด้านการศึกษา ตลอดจนการ
ประกอบวิชาชีพ การเรียนภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ซึ่งเป็นภาษาสากลที่ถูกนามาใช้กันอย่างกว้างขวาง ผู้ที่มีความพร้อมในการ
เรียนภาษาอังกฤษ ภาษาจีน สามารถพัฒนาศักยภาพในการเรียนรู้ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกวิทยาการสามารถ
ติดต่อสื่อสารและแลกเปลี่ยนความรู้และวัฒนธรรมกับชาวต่างชาติได้เป็นอย่างดี
โรงเรียนซางตาครู้ส ศึกษาเห็นความส าคัญ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์แลกเปลี่ยนชาวต่างชาติ
เสริมสร้างและพัฒนาบุคลิกภาพ ความมั่นใจในตัวเองในการสื่อสารภาษาต่างประเทศได้ดียิ่งขึ้นและกระตุ้นให้ผู้เรียนมีเจตคติ
ที่ดีต่อภาษาอังกฤษ ภาษาจีน แล้วนาไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองในอนาคต
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับชาวต่างชาติ
2. เพื่อให้ผู้เรียนได้รับพัฒนาบุคลิกภาพ ความมั่นใจในตัวเองในการสื่อสารภาษาต่างประเทศ
3. เพื่อให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อภาษาต่างประเทศ แล้วนาไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองในอนาคตได้
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
1. ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 จานวน 1,100 คน
3.2 เชิงคุณภาพ
1. ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับชาวต่างชาติ
2. ผู้เรียนได้รับพัฒนาบุคลิกภาพ ความมั่นใจในตัวเองในการสื่อสารภาษาต่างประเทศ
3. ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อภาษาต่างประเทศ และนาไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองในอนาคตได้
3.3 ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ผู้เรียนร้อยละ 85 ได้รับประสบการณ์ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับชาวต่างชาติ
2. ผู้เรียนร้อยละ 85 ได้รับพัฒนาบุคลิกภาพ ความมั่นใจในตัวเองในการสื่อสารภาษาต่างประเทศ
3. ผู้เรียนร้อยละ 85 มีเจตคติที่ดีต่อภาษาต่างประเทศ และนาไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองใน
อนาคตได้
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4. ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
กิจกรรม
4.1 กิจกรรมMorning talk
1. ขั้นเตรียมการ
1.1 ประชุมชี้แจงวางแผนดาเนินงานตามกิจกรรม
1.2 ติดต่อครู IEP และครูภาษาจีน
2. ขั้นดาเนินการ/กิจกรรมที่จัด
-กาหนดวัน/เวลา
-นาเสนอกิจกรรมช่วงเช้าก่อนเข้าแถวเคารพธงชาติ
ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน
3. ขั้นติดตามและประเมินผล
3.1 แบบบันทึกกิจกรรมMorning talk
3.2 แบบสรุปประเมินผลกิจกรรมMorning talk
4.2 กิจกรรมEnglishDay Camp
1. ขั้นเตรียมการ
1.1 ประชุมชี้แจงวางแผนดาเนินงานตามกิจกรรม
1.2 ติดต่อหน่วยงานบริษัท IEP
2. ขั้นดาเนินการ/กิจกรรมที่จัด
-กาหนดวัน/เวลา
-นาเสนอกิจกรรมที่วางแผนไว้
3. ขั้นติดตามและประเมินผล
3.1 แบบสรุปประเมินผลกิจกรรมEnglishDay Camp
4.3 กิจกรรมChineseDay Camp
1. ขั้นเตรียมการ
1.1 ประชุมชี้แจงวางแผนดาเนินงานตามกิจกรรม
1.2 ติดต่อหน่วยงานบริษัทภาษาจีน
2. ขั้นดาเนินการ/กิจกรรมที่จัด
-กาหนดวัน/เวลา
-นาเสนอกิจกรรมที่วางแผนไว้
3. ขั้นติดตามและประเมินผล
3.1 แบบสรุปประเมินผลกิจกรรมChineseDay Camp
5. สถานที่ดาเนินงาน
โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
6. ระยะเวลาในการดาเนินงานมิ.ย. 2562 – ม.ค.2563

ระยะเวลา
มิ.ย.62
มิ.ย.62
มิ.ย.62
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
ก.ค.62
ก.ค.62
ก.ค.62
ก.ย.62
ต.ค.62
ต.ค.62
พ.ย.62
ม.ค.63
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7. งบประมาณ
รายการ

งบประมาณปี 2562

รายรับ
1. จากโรงเรียน

10,000
10,000

รวม
รายจ่าย
1. ค่าวัสดุ
-ค่าอุปกรณ์ต่างๆ
2. ค่าใช้สอย
-ค่าถ่ายเอกสาร
-ของรางวัล
3. ค่าตอบแทน
4. ค่าพาหนะ
-ค่ารถ

5,000
2,000
2,000
1,000
10,000

รวม

8. เครือ่ งมือการติดตามและประเมินผล
1. แบบบันทึกกิจกรรม
2. แบบสรุปผลงานโครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ
9. ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ และการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศแลกเปลี่ยนกับชาวต่างชาติ
10. ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข
ผู้เสนอโครงการ
ผู้พิจารณาโครงการ
ลงชื่อ....................................................
(นางสาวพรพรหม เข้มตระกูล)

ลงชื่อ.....................................................
(นางสาวอมรรัตน์ มณีศิริสานต์)
ผู้อนุมัติโครงการ
ลงชื่อ.....................................................
(เซอร์มาร์กาเร็ต รัตนาวงศ์ไชยา)
ผู้จัดการ/ ผู้อานวยการ
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ลาดับที่ 3 แผนงานหน่วยงาน นิเทศการเรียนการสอน
แผนงานตามโครงสร้าง
วิชาการ
แผนงานตามมาตรฐานด้าน
1คุณภาพผู้เรียน/เด็ก
2กระบวนการบริหารและการจัดการ
3 สังคมแห่งการเรียนรู้
4อัตลักษณ์
5 มาตรการส่งเสริม
ผู้รบั ผิดชอบ
นางสาวจีรนันท์
เทียนประเสริฐ
ตอบสนอง
พันธกิจที่ 4
ยุทธศาสตร์ที่ 4 กลยุทธ์ที่ ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ. 1คุณภาพของผู้เรียน/เด็ก 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ตอบสนองมาตรฐานฝ่ายการศึกษาฯ (EDBA) : มาตรฐานที่ 7,10 ตัวบ่งชี้ หลักที่ 7.1-7.6,10.5ร่วม -ประเด็นพิจารณาที่ หลัก..................ร่วม..........................
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน : มาตรฐานที่...........ตัวบ่งชี้ หลักที่............ร่วม.......................

วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย
วัตถุประสงค์
1. เพื่อรู้สภาพ ปัญหา และความต้องการ
การนิเทศ
2. เพื่อนาข้อมูลสารวจมาวางแผนการ
นิเทศและดาเนินการนิเทศ
3. เพื่อนาผลประเมินการนิเทศมาปรับปรุง
การนิเทศ
4.เพื่อให้ครูมีการกาหนดเป้าหมายคุณภาพ
ผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ
สมรรถนะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์(7.1)
5. เพื่อให้ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็น
รายบุคคลและใช้ ข้อมูลในการวางแผนการ
จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
ผู้เรียน(7.2)
6. เพื่อให้ครูออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่
ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล
และพัฒนาการทางสติปัญญา (7.3)
7.เพื่อให้ครูใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและ
แหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้(7.4)
8. เพื่อให้ครูมีการวัดและประเมินผลที่
มุ่งเน้นการการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย(7.5)
9.เพื่อให้ครูได้ให้คาแนะนา คาปรึกษาและ
แก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและ

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. ขั้นวางแผน
1.1 แต่งตั้งกรรมการนิเทศภายใน
1.2 ประชุมคณะกรรมการนิเทศภายใน
1.3 ประชุมชี้แจงการดาเนินการนิเทศภายใน
2. ขั้นดาเนินการ (ภาระงานประจา/ภาระ
งานร่วม/โครงการ)
2.1 ภาระงานประจา
1.ศึกษาสภาพ ปัญหา และความต้องการ
การนิเทศ
2.วางแผนการนิเทศ
1)จัดทาคาสั่งการนิเทศและมอบหมายงาน
นิเทศ
2)จัดทาตารางปฏิบัติงานนิเทศ
3)จัดทาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการนิเทศ
3.ดาเนินการนิเทศตามแผนการนิเทศ
1)จัดอบรมตามความต้องการการนิเทศ
2)ตรวจเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียน
การสอน
3)สังเกตการสอน
4)ประชุมครูเพื่อให้การแนะนา
4.ประเมินผลการนิเทศ
2.2 ภาระงานตาม ตบช.
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วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

คุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค(7.6)
10. เพื่อให้สถานศึกษามีการนิเทศภายใน
กากับติดตามตรวจสอบ และนาผลไปปรับปรุง
การเรียนการสอนอย่างสม่าเสมอ(10.5)

1. ครูมีการกาหนดเป้าหมายคุณภาพ
ผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ
สมรรถนะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์(7.1)
2. ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลและ
ใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้
เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน(7.2)
3.ครูออกแบบและจัดการเรียนรู้
เป้าหมายเชิงปริมาณ
ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและ
1.ครูจานวน 67 คน
2.การนิเทศภายในสถานศึกษา
พัฒนาการทางสติปัญญา(7.3)
4. ครูใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและ
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
แหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้(7.4)
1.ปัญหาและความต้องการนิเทศได้รับ
5. ครูมีการวัดและประเมินผลที่
การวางแผนและสู่การแก้ไขและพัฒนา
มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน
2.แผนการนิเทศมีการดาเนินการอย่างมี
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย(7.5)
ประสิทธิภาพ
6. ครูให้คาแนะนา คาปรึกษาและ
3.ผลประเมินการนิเทศได้รับการปรับปรุง
แก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและ
แก้ไขและพัฒนา
คุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค(7.6)
4. ครูมีการกาหนดเป้าหมายคุณภาพ
7. การนิเทศภายใน กากับติดตามตรวจสอบ
ผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ
และนาผลไปปรับปรุงการเรียนการสอน
สมรรถนะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์(7.1) อย่างสม่าเสมอ(10.5)
5.ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล
1)แผนการนิเทศที่มุ่งส่งเสริมการพัฒนาการ
และใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการ
จัดการเรียนการสอน(ระบุประเด็นจุดเน้น
เรียนรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน(7.2)
รูปแบบปฏิทินและทีมนิเทศที่ชัดเจน)
6.ครูออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่
2)การดาเนินการนิเทศติดตามการใช้
ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล
หลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์
และ พัฒนาการทางสติปัญญา(7.3)
3)การประเมินสรุปผลและรายงานผลการ
7. ครูใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและ
นิเทศทุกภาคเรียน
แหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้(7.4)
4)การใช้ผลการนิเทศการติดตามตรวจสอบ
8.ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการ
มาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ของครูทุกกลุ่ม
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่
สาระ
หลากหลาย(7.5)
9. ครูได้ให้คาแนะนา คาปรึกษาและ
แก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและ
คุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค(7.6)
2.3 ภาระงานร่วม
10. สถานศึกษามีการนิเทศภายใน กากับ
ติดตามตรวจสอบ และนาผลไปปรับปรุง
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การเรียนการสอนอย่างสม่าเสมอ(10.5)

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
2.4 โครงการ
-

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)
ก.ค. 2562

2.5 ภาระงานตามมาตรฐานสากล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ปัญหาและความต้องการนิเทศจานวน
ร้อยละ 85 ได้รับการวางแผนและสู่การ
แก้ไขและพัฒนา
2. แผนการนิเทศจานวนร้อยละ 85 มีการ
ดาเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ
3. ผลประเมินการนิเทศจานวนร้อยละ 90
ได้รับการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนา
4. ครูร้อยละ 85 มีการกาหนดเป้าหมาย
คุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะ
กระบวนการ สมรรถนะ และคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์(7.1)
5. ครูร้อยละ 85 มีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็น
รายบุคคลและ ใช้ข้อมูลในการวางแผนการ
จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
ผู้เรียน
6.ครูร้อยละ 85 ออกแบบและจัดการ
เรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่าง
บุคคลและพัฒนาการทางสติปัญญา
7. ครูร้อยละ 85ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้(7.4)
8. ครูร้อยละ 85 มีการวัดและประเมินผล
ที่มุ่งเน้นการ พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย(7.5)
9. ครูร้อยละ 85 ให้คาแนะนา คาปรึกษาและ
แก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและ
คุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค(7.6)
10. ครูร้อยละ 95 ได้รับการนิเทศภายใน
กากับ ติดตาม ตรวจสอบ และนาผลไป
ปรับปรุงการสอนอย่างสม่าเสมอ

3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล
3.1 ตรวจสอบ ติดตามการดาเนินงานตาม
แผน
3.2 ปรับปรุง แก้ไข การดาเนินงานที่ยังไม่
สมบูรณ์
3.3 ประเมินผลการนิเทศ
4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา
4.1 สรุปผลการนิเทศรายบุคคลและภาพรวม
4.2 จัดทารายงานผลการดาเนินงานของ
หน่วยงาน
4.3 นาผลการประเมินมาปรับปรุงและ
พัฒนาในปีการศึกษาต่อไป

แผนปฏิบัตกิ ารปีการศึกษา 2563 โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
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กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)

เครื่องมือการติดตาม/ประเมินผล
1. แบบบันทึกการนิเทศรายบุคคล
2. แผนการจัดการเรียนรู้
4.2.3 แบบแสดงประมาณค่าใช้จ่าย งาน/กิจกรรม
4.2.3.1 งาน/กิจกรรม นิเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้
แผนงานตามมาตรฐานที่ 12 34 5
หน่วยงาน นิเทศการเรียนการสอน
ฝ่าย วิชาการ
รายการ

งบประมาณ ปี 2562

รายรับ (ที่มาของงบประมาณ)
1.จากโรงเรียน
รวม
รายจ่าย
1.ค่าวัสดุ
- ค่ากระดาษ
- ค่าอัดรูป
- เอกสาร
2.ค่าใช้สอย
- อาหารว่าง+อาหารกลางวัน
3.ค่าตอบแทน
4.ค่าพาหนะ
- ค่าเดินทาง

15,000
15,000
500
500
1,000
8,000

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

5,000
15,000

ลงชื่อ..........................................................
(นางสาวอมรรัตน์ มณีศิริสานต์)
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ
ผู้อนุมัติ

ลงชื่อ.........................................................
(เซอร์มาร์กาเร็ต รัตนาวงศ์ไชยา)
ผู้จัดการ/ ผู้อานวยการ
แผนปฏิบัตกิ ารปีการศึกษา 2563 โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
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ลาดับที่ 4 แผนงานหน่วยงาน ทะเบียนและวัดผล
แผนงานตามโครงสร้าง
วิชาการ
แผนงานตามมาตรฐานด้าน 1 คุณภาพผู้เรียน/เด็ก
2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
3 สังคมแห่งการเรียนรู้
4อัตลักษณ์
5 มาตรการส่งเสริม
ผู้รบั ผิดชอบ
นางอรวรรณ ปิ่นเพ็ชร์
ตอบสนอง
พันธกิจที่ - ยุทธศาสตร์ที่ - กลยุทธ์ที่ ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ. 1คุณภาพของผู้เรียน/เด็ก 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ตอบสนองมาตรฐานฝ่ายการศึกษาฯ (EDBA) : มาตรฐานที่ 5 ตัวบ่งชี้ หลักที่ 5.2, 5.3 ร่วม...............
ประเด็นพิจารณาที่ หลัก..................ร่วม..........................
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน : มาตรฐานที่...........ตัวบ่งชี้ หลักที่............ร่วม.......................
วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย
วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้ครูมีข้อสอบที่มีคุณภาพในการ
สอบกลางภาคและปลายภาค
2.เพื่อให้การดาเนินการสอบวัดความรู้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
3.เพื่อให้การแปลผลการสอบวัดเป็นไป
อย่างคุณภาพ
4.เพื่อนาสารสนเทศการสอบวัดต่างๆ ไป
ใช้ตามความต้องการของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
5.เพื่อให้การดาเนินการและการให้บริการ
เอกสารทางทะเบียนมีประสิทธิภาพ
6.เพื่อให้ผลการประเมินสมรรถนะสาคัญ
ของผู้เรียนเป็นไปตามเกณฑ์(5.2)
7.เพื่อให้ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์
และเขียนของผู้เรียนเป็นไปตามเกณฑ์(5.3)
เป้าหมายเชิงปริมาณ
1.ทุกกลุ่มสาระมีข้อสอบกลางภาคและ
ปลายภาคที่มีคุณภาพ
2.มีการดาเนินเนินการสอบวัดความรู้กลาง
ภาคและปลายภาคที่มีประสิทธิภาพ
3.มีการแปลผลการสอบวัดกลางภาคและ
ปลายภาคที่มีคุณภาพ

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. ขั้นวางแผน
1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการงานวัดผล
1.2 ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียน
รู้เพื่อชี้แจงการดาเนินงาน
1.3 ครูผู้สอนศึกษาแนวปฏิบัติการวัด
และประเมินผลการเรียนรู้
1.4 ครูผู้สอนวางแผนการวัดประเมินผล
การเรียนรู้ให้สอดคล้องกับเนื้อหาวิชา
1.5จัดทาจุดประสงค์การออกข้อสอบ
กลางภาคและปลายภาค
2. ขั้นดาเนินการ
2.1 ภาระงานประจา
1.งานจัดทาข้อสอบ
1.1จัดทาตารางกาหนดการส่งข้อสอบของครู
ประจาวิชา
1.2จัดทาข้อสอบ
1) ข้อสอบกลางภาคเรียนที่1
2) ข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1
3) ข้อสอบกลางภาคเรียนที่2
4) ข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2
2.งานวัดและประเมินผลการสอบกลางภาค
และปลายภาค
2.1 จัดทาตารางการสอบ
1) ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1

แผนปฏิบัตกิ ารปีการศึกษา 2563 โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
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เม.ย. 62
เม.ย. 62
เม.ย. 62
เม.ย. 62
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ก.ค. 62
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ธ.ค. 62
ก.พ. 63

ก.ค. 62
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เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1.ทุกกลุ่มสาระมีข้อสอบกลางภาคและ
ปลายภาคที่มีคุณภาพ
2.มีการดาเนินเนินการสอบวัดความรู้กลาง
ภาคและปลายภาคที่มีประสิทธิภาพ
3.มีการแปลผลการสอบวัดกลางภาคและ
ปลายภาคที่มีคุณภาพ
4.หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องนาสารสนเทศ
การสอบวัดกลางภาคและปลายภาคไปใช้
5.โรงเรียนดาเนินการและให้บริการเอกสาร
ทางทะเบียนอย่างมีประสิทธิภาพ
6.เพื่อให้ผลการประเมินสมรรถนะสาคัญ
ของผู้เรียนเป็นไปตามเกณฑ์(5.2)
7.เพื่อให้ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์
และเขียนของผู้เรียนเป็นไปตามเกณฑ์(5.3)
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1.ข้อสอบร้อยละ 85 ของทุกกลุ่มสาระมี
คุณภาพ
2.การดาเนินการสอบวัดมีประสิทธิภาพ
ร้อยละ 90
3.การแปลผลการสอบวัดมีคุณภาพร้อยละ
95
4.หน่วยงานต่างๆสามารถนาข้อมูล
สารสนเทศการสอบวัดไปใช้ตามความต้อง
การร้อยละ 85
5.ร้อยละ 95 ของการจัดทาและให้บริการ
เอกสารทางทะเบียนมีประสิทธิภาพถูกต้อง
6.ผู้เรียนร้อยละ 80มีผลการประเมิน
สมรรถนะสาคัญระดับดีขึ้นไป
7.ผู้เรียนร้อยละ 80มีผลการประเมิน
การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ระดับดีขึ้นไป
เครื่องมือการติดตาม/ประเมินผล
1.แบบสรุปการวิเคราะห์คุณภาพข้อสอบ
ของกลุ่มสาระ
2.แบบประเมินการดาเนินการสอบวัด
3.แบบรายงานและสรุปผลการเรียนของแต่

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
2)ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1
3) ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2
4)ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2
2.2 จัดทาคาสั่งแต่งตั้งการดาเนินการสอบ
คุมสอบ และตรวจข้อสอบ
2.3 ดาเนินการสอบ
2.4 ตรวจข้อสอบ
2.5 แปลผลและรายงาน
3. งานคลังข้อสอบ
3.1 วิเคราะห์ข้อสอบ
3.2 จัดเก็บข้อสอบที่มีคุณภาพเข้าคลังข้อสอบ
4.งานทะเบียน
4.1 จัดซื้อเอกสารหลักฐานการศึกษา
4.2 จัดทาระเบียนแสดงผลการเรียน(ปพ.1)
4.3 จัดทาเอกสารหลักฐานการศึกษา
4.4 ตรวจสอบเอกสาร
5.งานจัดทาสารสนเทศการทดสอบต่างๆ
5.1 ผลการสอบกลางภาค ปลายภาค
5.2 ผลการทดสอบระดับชาติ(O-NET)
6.งานสอบวัดความรู้จากภายนอก
6.1 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ(o-net)
6.2 การประเมินความสามารถด้านการอ่าน(RT)
6.3 การสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียน(NT)
2.2 ภาระงานตาม ตบช.
1. การประเมินสมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
1)
ออกแบบประเมิน
2) ชี้แจงคณะกรรมการประเมิน
3) รวบรวมผลการประเมิน
3) สรุปประมวลผลการประเมิน
2. การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน
1) ออกแบบประเมิน
2) ชี้แจงคณะกรรมการประเมิน
3) รวบรวมผลการประเมิน
4) สรุปประมวลผลการประเมิน
2.3 ภาระงานร่วม

แผนปฏิบัตกิ ารปีการศึกษา 2563 โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)
ก.ย. 62
ธ.ค. 62
ก.พ. 63
ก.ค.61,ก.ย.61,
ธ.ค.61,ก.พ. 62

ส.ค.62,ต.ค,62,
ม.ค.63,มี.ค.63
ตลอดปีการศึกษา
ม.ค.63
มี.ค.63
ตลอดปีการศึกษา
มี.ค.63
ตลอดปีการศึกษา

ก.พ.63
ม.ค.63
มี.ค.63
พ.ค.62
พ.ค.62
ต.ค.62,มี.ค.63
ต.ค.62,มี.ค.63
พ.ค.62
พ.ค.62
ต.ค.62,มี.ค.63
ต.ค.62,มี.ค.63
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วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

ละกลุ่มสาระ
5.แบบสรุปผลการทดสอบระดับชาติ O-NET
6.แบบสรุปผลการประเมินการอ่านคิด
วิเคราะห์และเขียน
7.แบบสรุปผลการประเมินสมรรถนะ
สาคัญของผู้เรียน

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)

2.4 โครงการ
2.5ภาระงานตามมาตรฐานสากล
3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล
3.1 ตรวจสอบ ติดตามการดาเนินงาน
ตามแผนงานการวัดผลและประเมินผล
3.2 ปรับปรุงแก้ไข การดาเนินงานที่ยังไม่
สมบูรณ์
3.3 จัดทาเครื่องมือประเมินต่างๆ
3.4 ประเมินผลการดาเนินงาน

กลางภาคและ
ปลายภาคเรียน
กลางภาคและ
ปลายภาคเรียน
ปลายภาคเรียน
มี.ค.63

4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา
4.1 สรุปผลการดาเนินงานตาม
แผนงาน
4.2 จัดทารายงานผลการดาเนินงานของ
หน่วยงาน
4.3 นาผลการประเมินมาปรับปรุงและ
พัฒนาในปีการศึกษาต่อไป

มี.ค. 63
เม.ย. 63
เม.ย. 63

4.2.3 แบบแสดงงบประมาณค่าใช้จ่าย งาน/กิจกรรม
4.2.3.1 งานจัดทาเอกสารการประเมินสมรรถนะสาคัญ,ประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์,
ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
แผนงานตามมาตรฐานที่ 1  2 34 5
แผนงานหน่วยงาน ทะเบียนและวัดผล
ฝ่าย วิชาการ
งบประมาณ
ปี 2562

รายการ
รายรับ
1.
จากโรงเรียน
2.
อื่น ๆ

ประเภท
งบประมาณ

5,000
รวม

รายจ่าย
1.
ค่าวัสดุ
- กระดาษA4
แผนปฏิบัตกิ ารปีการศึกษา 2563 โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา

5,000
3,500

ดาเนินการ
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งบประมาณ
ปี 2562

รายการ

2.

- หมึกปริ้นส์
ค่าใช้สอย

3.

ค่าตอบแทน

4.

ค่าพาหนะ

1,500

รวม
สรุปประเภทงบประมาณ
งบดาเนินการ 5,000 บาท

ประเภท
งบประมาณ

5,000

งบลงทุน......................บาท

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

ลงชื่อ..........................................................
(นางสาวอมรรัตน์ มณีศิริสานต์)
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ
ผู้อนุมัติ

ลงชื่อ.........................................................
(เซอร์มาร์กาเร็ต รัตนาวงศ์ไชยา)
ผู้จัดการ/ผู้อานวยการ
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4.2.3 แบบแสดงงบประมาณค่าใช้จ่าย งาน/กิจกรรม
4.2.3.2 งานจัดซื้ออุปกรณ์การจัดทาข้อสอบ
แผนงานตามมาตรฐานที่ 1 2 34 5
แผนงานหน่วยงาน ทะเบียนและวัดผล
ฝ่าย วิชาการ
งบประมาณ
ปี 2562

รายการ
รายรับ
1. จากโรงเรียน

ประเภท
งบประมาณ

30,500
30,500

รวม
รายจ่าย
1. ค่าวัสดุ
-หมึกและมาสเตอร์
-กระดาษ

10,000
15,000

-ลวดเย็บกระดาษ
-ที่แต้มนิ้ว(Fingertip Moistener)
-ซองเอกสาร

3,500
1,000
1,000

ดาเนินการ

2. ค่าใช้สอย
3. ค่าตอบแทน
4. ค่าพาหนะ
รวม
สรุปประเภทงบประมาณ
งบดาเนินการ 30,500 บาท

30,500

งบลงทุน.............................บาท

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

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

ลงชื่อ.........................................................
(เซอร์มาร์กาเร็ต รัตนาวงศ์ไชยา)
ผู้จัดการ/ผู้อานวยการ
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4.2.3 แบบแสดงงบประมาณค่าใช้จ่าย งาน/กิจกรรม
4.2.3.3 งาน จัดซื้อเอกสารหลักฐานการเรียน
แผนงานตามมาตรฐานที่ 1 2 34 5
แผนงานหน่วยงาน ทะเบียนและวัดผล
ฝ่าย วิชาการ
งบประมาณ
ปี 2562

รายการ
รายรับ
1. จากโรงเรียน
รวม
รายจ่าย
1. ค่าวัสดุ
- ระเบียนแสดงผลการเรียนระดับประถม(ปพ.1ป)
- ระเบียนแสดงผลการเรียนระดับมัธยมต้น(ปพ.1บ)
- ประกาศนียบัตรผู้สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมต้น(ปพ.2บ)
- แบบรายงานผู้สาเร็จการศึกษาระดับประถม(ปพ.3ป)
- แบบรายงานผู้สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมต้น(ปพ.3บ)
- แบบบันทึกการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายวิชา(ปพ.5)
- บัญชีแรกชื่อ
2. ค่าใช้สอย
3. ค่าตอบแทน
4. ค่าพาหนะ

24,400
24,400
700
400
200
300
300
20,000
2,000

รวม

500
24,400

สรุปประเภทงบประมาณ
งบดาเนินการ 24,400 บาทงบลงทุน.............-................บาท
ลงชื่อ..........................................................
ลงชื่อ..........................................................
(นางอรวรรณ ปิ่นเพ็ชร์)
(นางสาวอมรรัตน์ มณีศิริสานต์)
ผู้เสนองาน
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่าย วิชาการ
ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ.........................................................
(เซอร์มาร์กาเร็ต รัตนาวงศ์ไชยา)
ผู้จัดการ/ผู้อานวยการ

แผนปฏิบัตกิ ารปีการศึกษา 2563 โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา

ประเภท
งบประมาณ

ดาเนินการ
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ลาดับที่ 5 แผนงานหน่วยงานวิจัยชั้นเรียน
แผนงานตามโครงสร้าง ฝ่ายวิชาการ
แผนงานตามมาตรฐานด้าน
1 คุณภาพผู้เรียน 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
3  สังคมแห่งการเรียนรู้ 4 อัตลักษณ์ 5 มาตรการส่งเสริม
ผู้รบั ผิดชอบ
นางสาวอมรรัตน์ มณีศิริสานต์
ตอบสนอง
พันธกิจข้อ..............ยุทธศาสตร์ข้อ..................... กลยุทธ์ข้อ.............................
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาสพฐ. 1 คุณภาพผู้เรียน 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ
3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา EDBA มาตรฐานที่ 7 ตัวบ่งชี้(หลัก) 7.7 (ร่วม) ประเด็นพิจารณา (หลัก) 7.7 (1-2) (ร่วม) –
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน
มาตรฐานที่ ตัวบ่งชี้(หลัก) ระยะเวลา
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ครูรู้นโยบายเกี่ยวกับการวิจัยของ
โรงเรียน
2. เพื่อให้ผลงานวิจัยของบุคลากรและของโรงเรียน
ได้รับการเผยแพร่
3. เพื่อให้ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบและใช้ผล
ในการปรับการสอน(7.7)
เป้าหมายเชิงปริมาณ
1.ผลงานการวิจัยในชั้นเรียน จานวน ...... ผลงาน

1 ขั้นวางแผน
1.1 ประชาสัมพันธ์ให้ครูเห็นความสาคัญ

มิ.ย.62

ของการวิจัยในชั้นเรียน
1.2 วางแผนการทาวิจัยในชั้นเรียน

มิ.ย.62

ขั้นดาเนินการ (ภาระงานประจา/โครงการ)
2.1 ภาระงานประจา
1.งานวิจัยในชั้นเรียน
1)วางเค้าโครงงานวิจัย
2)ศึกษาความเป็นมาและความสาคัญ
ของปัญหา

2.ผลงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ จานวน ..... ผลงาน 3)ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย
4)วิธีดาเนินการวิจัยโดยใช้เครื่องมือที่

24 มิ.ย.62
15 ก.ค.62

9 ก.ย.61

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

สร้างขึ้น
5)เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล

พ.ย. – ธ.ค.62

1. ครูรับทราบนโยบายเกี่ยวกับการวิจัย
ของโรงเรียนอยู่ในระดับดี

และบันทึกผลการวิเคราะห์ข้อมูล
6)สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล

28 ม.ค.63

2. ครูมีผลงานวิจัยในชั้นเรียนที่มีประสิทธิภาพ
3. ผลงานวิจัยของครูได้รับการเผยแพร่

2. เผยแพร่ผลงานการวิจัยในชั้นเรียนสู่
เว็ปไชต์

อย่างมีระบบ

2.2ภาระงานตามตัวบ่งชี้ (หลัก)

แผนปฏิบัตกิ ารปีการศึกษา 2563 โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
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วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
4.ครูนาผลการศึกษาวิจัยมาพัฒนาการจัดการเรียนรู้

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)

1. ครูมีการศึกษาวิจัยและพัฒนาการจัดการ

อย่างมีประสิทธิภาพ

เรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบและใช้ผลในปรับ
การสอน(7.7)

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

1)ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบและใช้ผลใน

1. ครูร้อยละ 90 รับทราบนโยบายเกี่ยวกับ
การวิจัยของโรงเรียน
2. ครูผู้สอนร้อยละ 90 มีผลงานวิจัยในชั้นเรียน

การวิจัยปรับการสอน(7.7.1 )

3. ผลงานวิจัยของครู ร้อยละ 85 ได้รับการ
เผยแพร่อย่างเป็นระบบ

2.3ภาระงานตามตัวบ่งชี้ (ร่วม)
-

4.ครูร้อยละ 85 นาผลการศึกษาวิจัยมา
พัฒนาการเรียนรู้

2.4 โครงการ (เพื่อพัฒนา ปรับปรุง)
-

เครื่องมือการติดตาม/ประเมินผล
1. แบบโครงร่างงานวิจัยในชั้นเรียน
2. แบบบันทึกผลงานวิจัยในชั้นเรียน
3. แบบสรุปผลงานวิจัยชั้นเรียน

2.5 ภาระงานตามมาตรฐานสากล
3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล
3.1 ตรวจสอบติดตามการทาวิจัยในชั้นเรียน

ก.พ.63

3.2 ปรับปรุงแก้ไขงานวิจัยที่ยังไม่สมบูรณ์
3.3 ประเมินผลการทาวิจัย

ก.พ.63
มี.ค.63

4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา
4.1 สรุปผลงานวิจัยรายบุคคลและภาพรวม
4.2 จัดทารายงานผลการวิจัย
4.3 นาผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนา
ในปีการศึกษาต่อไป

แผนปฏิบัตกิ ารปีการศึกษา 2563 โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
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4.2.3 แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่าย งาน/กิจกรรม

4.2.3.1 งาน/กิจกรรม งานวิจัยในชั้นเรียน
แผนงานตามมาตรฐานที่ 1  2  3  4 
หน่วยงาน วิจัยชั้นเรียน
ฝ่าย วิชาการ
รายการ

งบประมาณปี 2562

รายรับ
1. จากโรงเรียน
2. อื่นๆ

5
ประเภท
งบประมาณ

2,000
2,000

รวม
รายจ่าย
1. ค่าวัสดุ
- ค่ากระดาษ A4
- ค่าเทปติดสันปก
2. ค่าใช้สอย
- ค่าถ่ายเอกสาร
3. ค่าตอบแทน
4. ค่าพาหนะ
- ค่ารถ

1,000
300

ดาเนินการ

500
200
2,000

รวม
สรุปประเภทงบประมาณ
งบดาเนินการ 2,000 บาท

งบลงทุน.............-................บาท

ลงชื่อ…...................................................
(นางสาวอมรรัตน์ มณีศิริสานต์)
ผู้เสนองาน

ลงชื่อ …..................................................
(นางสาวอมรรัตน์ มณีศิริสานต์)
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ
อนุมัติ

ลงชื่อ …...............................................................
(เซอร์มาร์กาเร็ต รัตนาวงศ์ไชยา)
ผู้จัดการ/ ผู้อานวยการ
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ลาดับที่ 6 แผนงานหน่วยงาน
แผนงานตามโครงสร้าง
แผนงานตามมาตรฐานด้าน

ห้องสมุด
วิชาการ
1 คุณภาพผู้เรียน/เด็ก
2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
3 สังคมแห่งการเรียนรู้
4อัตลักษณ์
5 มาตรการส่งเสริม
ผู้รบั ผิดชอบ
นางสาวกิตติยา สัตยวณิช
ตอบสนอง
พันธกิจที่ ยุทธศาสตร์ที่ กลยุทธ์ที่ ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ. 1คุณภาพของผู้เรียน 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ตอบสนองมาตรฐานฝ่ายการศึกษาฯ(EDBA) : มาตรฐานที่..........ตัวบ่งชี้ หลักที.่ .........ร่วม...............
ประเด็นพิจารณาที่ หลัก..................ร่วม..........................
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน : มาตรฐานที่...........ตัวบ่งชี้ หลักที่............ร่วม.......................
วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย
วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดทาปฏิทินปฏิบัติงาน และคู่มือใน
การปฏิบัติงาน
2. เพื่อจัดปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุดและให้
ความรู้เบื้องต้นในการใช้ห้องสมุดแก่
นักเรียน
3. เพื่อจัดทาตารางการใช้ห้องสมุดในการ
เรียนการสอน
4. เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่
หลากหลายให้กับผู้เรียน
5. เพื่อบารุงรักษาวัสดุสารนิเทศให้อยู่ใน
สภาพทีพ่ ร้อมให้บริการอยู่เสมอ
เป้าหมายเชิงปริมาณ
1. แผนงานการใช้และพัฒนาห้องสมุด
จานวน 1 แผน
2. ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด 1ครั้ง/ปี
การศึกษา
3. นักเรียนจานวน 30 ห้องเรียน ใช้
ห้องสมุดเพื่อการเรียนการสอน
4. นักเรียนจานวน 1,092 คน เข้าร่วม
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
5. การบารุงรักษาหนังสือเทอมละ 1 ครั้ง

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. ขั้นวางแผน
1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการห้องสมุด
1.2 ประชุมคณะกรรมการห้องสมุด
1.3 ประชุมชี้แจงการดาเนินงานห้องสมุด
1.4 ปฏิบัติงานตามแผนงาน
2. ขั้นดาเนินการ (ภาระงานประจา/ภาระงาน
ร่วม/โครงการ)
2.1 ภาระงานประจา
1.จัดทาปฏิทินปฏิบัติงาน และคู่มือในการ
ปฏิบัติงาน
2.จัดปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด เพื่อให้
ความรู้เบื้องต้นในการใช้ห้องสมุดแก่นักเรียน
3. จัดทาตารางการใช้ห้องสมุดเพื่อ
การเรียนการสอน
4. จัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ
5. จัดซื้ออุปกรณ์สาหรับงานเทคนิค
6. จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่หลากหลาย
เพื่อส่งเสริมการอ่านของผู้เรียน
7.จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่าน
8.บารุงรักษาวัสดุสารนิเทศให้อยู่ในสภาพ
ที่พร้อมให้บริการอยู่เสมอ
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ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)
เม.ย.62
เม.ย.62
พ.ค.62

เม.ย.62
มิ.ย.62
พ.ค.62
ต.ค.62 , เม.ย.63
พ.ค. 62
ตลอดปีการศึกษา
มิ.ย.62
ต.ค.62 , ก.พ.63
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วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1. แผนงานการใช้ห้องสมุดได้รับการ
พัฒนาและนาไปใช้อย่างมีคุณภาพ
2. ห้องสมุดดาเนินการปฐมนิเทศการใช้
ห้องสมุดให้กับนักเรียนอย่างมี
ประสิทธิภาพ
3. ครูใช้ห้องสมุดเพื่อการเรียนการสอน
4. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการ
อ่านตามความสนใจ
5. ห้องสมุดมีการบารุงรักษาวัสดุสารนิเทศ

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
2.2 ภาระงานตาม ตบช.
2.3 ภาระงานร่วม
2.4 โครงการ
โครงการพัฒนาห้องสมุดเพื่อการศึกษา
2.5ภาระงานตามมาตรฐานสากล
3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล
3.1 ตรวจสอบการดาเนินงานตามแผน
3.2 ปรับปรุง แก้ไข การดาเนินงานที่ยังไม่
สมบูรณ์
3.3 จัดทาเครื่องมือประเมินต่าง ๆ
3.4 ประเมินผลการจัดกิจกรรม

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. แผนงานการใช้และการพัฒนาห้องสมุด
ถูกนาไปใช้ร้อยละ 100
2. นักเรียนได้รับการปฐมนิเทศการใช้
ห้องสมุดร้อยละ 100
3. ครูใช้ห้องสมุดเพื่อการเรียนการสอน
4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา
ร้อยละ 83
4.1 สรุปผลการดาเนินงาน/ กิจกรรมต่าง ๆ
4. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรส่งเสริมการอ่าน
ของห้องสมุด
ที่ห้องสมุดจัดขึ้น ร้อยละ 83
4.2 จัดทารายงานผลการดาเนินงานของ
5. ห้องสมุดบารุงรักษาวัสดุสารนิเทศ
ห้องสมุดในภาพรวม
ร้อยละ 83
4.3 นาผลการประเมินมาปรับปรุงและ
เครื่องมือการติดตาม/ประเมินผล
พัฒนางานในปีการศึกษาต่อไป
1.แบบประเมินผลการดาเนินงาน
2. แบบบันทึกการใช้ห้องสมุด
3. สถิติต่าง ๆ ของห้องสมุด
4. แบบประเมินความพึงพอใจ
4.2.3 แบบแสดงประมาณค่าใช้จ่ายงาน/กิจกรรม
4.2.3.1 งาน/กิจกรรม ปฐมนิเทศการใช้หอ้ งสมุด
แผนงานตามมาตรฐานที่ 1 234 5
หน่วยงาน ห้องสมุด
ฝ่าย วิชาการ
รายการ
รายรับ (ที่มาของงบประมาณ)
1.จากโรงเรียน
2.อื่น ๆ

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)

งบประมาณ ปี 2562
1,000
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ปลายภาคเรียน
ปลายภาคเรียน
ปลายภาคเรียน
สิ้นสุดโครงการ
มี.ค.63
เม.ย.63
เม.ย.63

ประเภท
งบประมาณ
ดาเนินการ
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รายการ

งบประมาณ ปี 2562
รวม

ประเภท
งบประมาณ

1,000

รายจ่าย
1.ค่าวัสดุ
-กระดาษ A4 สี
-ค่าหมึกพิมพ์
-กระดาษโปสเตอร์
2.ค่าใช้สอย
-ค่าโรเนียวเอกสาร
3.ค่าตอบแทน
4.ค่าพาหนะ
-

300
300
200
200

รวม
สรุปประเภทงบประมาณ
งบดาเนินการ 1,000 บาท

1,000

งบลงทุน.............-................บาท

ลงชื่อ ..............................................
(นางสาวกิตติยา สัตยวณิช)
ผู้เสนองาน

ลงชื่อ ..............................................
(นางสาวอมรรัตน์ มณีศิริสานต์)
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ
ผู้อนุมัติ

ลงชื่อ....................................................
(เซอร์มาร์กาเร็ต รัตนาวงศ์ไชยา)
ผู้จัดการ/ผู้อานวยการ
4.2.3 แบบแสดงประมาณค่าใช้จ่ายงาน/กิจกรรม
4.2.3.2 งาน/กิจกรรม ส่งเสริมการอ่าน
แผนงานตามมาตรฐานที่ 1 2 34 5
หน่วยงาน
ห้องสมุด
ฝ่าย วิชาการ
รายการ

งบประมาณ ปี 2562

รายรับ (ที่มาของงบประมาณ)
1.จากโรงเรียน
2.อื่น ๆ

ประเภท
งบประมาณ

15,700
ดาเนินการ
รวม

15,700

รายจ่าย
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รายการ
-

งบประมาณ ปี 2562

1.ค่าวัสดุ
กระดาษโปสเตอร์
กระดาษ100ปอนด์
เทปโฟม
กระดาษ A4 สี
ลวดเย็บกระดาษ
สติกเกอร์ใส
กาว TOA
ลูกแมกซ์
เทปพีวีซีใส
ฟิวเจอร์บอร์ด
กระดาษโปสเตอร์แข็ง
กาวUHU
เชือกปอ
พลาสติกเคลือบ
ปากกาหัวตัด
กระดาษพริสมา
โฟมอัด 3 ม.ม.
โฟมอัด 5 มม
หมึกพิมพ์สี
ไส้ปืนกาว
สติกเกอร์ตัดตัวอักษร
กระดาษA4
กรรไกร
สีโปสเตอร์
ใบคัตเตอร์ 30 องศา
กระดาษห่อของขวัญ
ลวดเลเซอร์
2.ค่าใช้สอย
ของรางวัล
ค่าโรเนียวเอกสาร
3.ค่าตอบแทน
4.ค่าพาหนะ
ค่ารถ

360
400
300
250
300
180
80
300
300
300
300
200
200
500
140
400
200
200
1,200
300
350
140
240
220
350
120
120
7,000
500
รวม

250
15,700
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ประเภท
งบประมาณ
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สรุปประเภทงบประมาณ
งบดาเนินการ 15,700 บาท

งบลงทุน.............-................บาท

ลงชื่อ ..............................................
(นางสาวกิตติยา สัตยวณิช)
ผู้เสนองาน

ลงชื่อ ..............................................
(นางสาวอมรรัตน์ มณีศิริสานต์)
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ
ผู้อนุมัติ

ลงชื่อ....................................................
(เซอร์มาร์กาเร็ต รัตนาวงศ์ไชยา)
ผู้จัดการ/ผู้อานวยการ
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แผนงานตามโครงสร้าง
แผนงานตามมาตรฐานด้าน

ฝ่ายวิชาการ
1  คุณภาพผู้เรียน/เด็ก 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
3  สังคมแห่งการเรียนรู้ 4  อัตลักษณ์ 5  มาตรการส่งเสริม
ชื่อโครงการ
พัฒนาห้องสมุดเพื่อการเรียนการสอน
ลักษณะโครงการ
 ประจา  ต่อเนื่อง
 ใหม่
หน่วยงาน
งานห้องสมุด
ผู้รบั ผิดชอบ
นางสาวกิตติยา สัตยวณิช
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ. 1  คุณภาพผู้เรียน/เด็ก 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ
3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ/การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสาคัญ
ตอบสนอง
พันธกิจข้อ - .ยุทธศาสตร์ข้อ กลยุทธ์ข้อ
ตอบสนองมาตรฐานฝ่ายการศึกษาฯ (EDBA) มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ (ทางตรง) - (ทางอ้อม) ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน มาตรฐานที่ ตัวบ่งชี้ 1. หลักการและเหตุผล

การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง โดยนักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง รักการเรียนรู้ เรี ยนอย่างมีความสุข มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ห้องสมุดโรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ที่
รวบรวมจัดหาเพิ่มเติม ทรัพยากรสารสนเทศ วัสดุตีพิมพ์และไม่ตีพิมพ์ สื่อเทคโนโลยีทันสมัย มีวัสดุ ครุภัณฑ์
เพียงพอ มีสภาพใช้งานได้ตรงกับความต้องการของผู้เรียนมากที่สุดได้ ตามมาตรฐานห้องสมุด เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ห้องสมุดโรงเรียน ในด้านพัฒนาการเรียน การสอนและเพียงพอกับจานวนผู้ใช้บริการ
2.วัตถุประสงค์
1. เพื่อเพิ่มจานวนทรัพยากรสารสนเทศวัสดุตีพิมพ์และไม่ตีพิมพ์ให้เพียงพอต่อความต้องการของครูและนักเรียน
2. เพื่อพัฒนางานห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ก้าวหน้าและทันสมัยยิ่งขึ้น
3. เพื่ออานวยประโยชน์ต่อนักเรียน-ครู-บุคลากรรู้จักใช้บริการห้องสมุดเป็นแหล่งการศึกษาค้นคว้า
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ

- มีจานวนหนังสือ, สิ่งพิมพ์ อย่างน้อย 5 รายการ ต่อผู้ใช้ 1 คน
- มีวัสดุ – ครุภัณฑ์ในการให้บริการได้ร้อยละ 100
3.2เชิงคุณภาพ

- หนังสือ, สิ่งพิมพ์ ได้มาตรฐานและตรงความต้องการของผู้เรียนมากที่สุดที่จะส่งผลให้ผู้เรียนมีทักษะใน
การแสวงหาความรู้ด้วยตนเองรักการเรียนรู้ และมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
3.3ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1.ทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุดเพิ่มขึ้นร้อยละ 85
2.มีผู้ใช้บริการห้องสมุดเพิ่มขึ้นร้อยละ 83
4. ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
กิจกรรม
1. ขั้นเตรียมการ
1.1 ประชุมวางแผน
1.2 เตรียมแบบสารวจความต้องการ
2. ขั้นดาเนินการ/กิจกรรมที่จัด
2.1 สารวจความต้องการทรัพยากรสารสนเทศ

ระยะเวลา
เม.ย.62
พ.ค.62

แผนปฏิบัตกิ ารปีการศึกษา 2563 โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
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นางสาวกิตติยา สัตยวณิช
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ระยะเวลา
2.2 รวบรวมรายการหนังสือเพื่อขอดาเนินการจัดซื้อ
2.3 จัดซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด
3. ขั้นติดตามและประเมินผล
3.2 ติดตามและประเมินผลตามโครงการ
3.2 แบบประเมิน

ผู้รบั ผิดชอบ

มี.ค.63

5. สถานที่ดาเนินงาน
ห้องสมุดโรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
6. ระยะเวลาในการดาเนินงาน
เมษายน 2562 – มีนาคม 2563
7. งบประมาณ
รายการ

งบประมาณ ปี 2562

รายรับ
-จากโรงเรียน
-อื่น ๆ

ประเภทงบ

100,000
รวม

รายจ่าย
-ค่าวัสดุ
- ค่าหนังสือ
- ค่าพลาสติกห่อปก
- สกอตเทป
- ใบคัตเตอร์
- กาวลาเท็กซ์
ค่าใช้สอย
-ค่าตอบแทน
-ค่าพาหนะ
-ค่าน้ามันรถ

100,000
96,000
2,200
400
300
100

รวมจ่าย
8. เครือ่ งมือการติดตามและประเมินผล
แบบประเมินความประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
9. ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
1. ครู อาจารย์ และนักเรียนเข้าใช้บริการค้นคว้าภายในห้องสมุดมากขึ้น

2. มีหนังสือ และทรัพยากรสารสนเทศในการให้บริการเพียงพอ
10. ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข

แผนปฏิบัตกิ ารปีการศึกษา 2563 โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
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งบพัฒนา
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.....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................

ผู้เสนอโครงการ

ผู้พิจารณาโครงการ

ลงชื่อ ..............................................
(นางสาวกิตติยา สัตยวณิช)

ลงชื่อ ..............................................
(นางสาวอมรรัตน์ มณีศิริสานต์)
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ
ผู้อนุมัติโครงการ

ลงชื่อ....................................................
(เซอร์มาร์กาเร็ต รัตนาวงศ์ไชยา)
ผู้จัดการ/ผู้อานวยการ

แผนปฏิบัตกิ ารปีการศึกษา 2563 โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
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ลาดับที่ 7 แผนงานหน่วยงานสือ่ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพือ่ การศึกษา
แผนงานตามโครงสร้าง
ฝ่ายวิชาการ
แผนงานตามมาตรฐานด้าน
1 คุณภาพผู้เรียน 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
3  สังคมแห่งการเรียนรู้ 4อัตลักษณ์ 5 มาตรการส่งเสริม
ผู้รบั ผิดชอบ
นางมณีรัตน์ ชัยรัตนะ
ตอบสนอง
พันธกิจข้อ..............ยุทธศาสตร์ข้อ..................... กลยุทธ์ข้อ.............................
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาสพฐ. 1 คุณภาพผู้เรียน2  กระบวนการบริหารและการจัดการ
3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา EDBA มาตรฐานที่ ตัวบ่งชี้(หลัก) (ร่วม) ประเด็นพิจารณา (หลัก) (ร่วม) –
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน
มาตรฐานที่ ตัวบ่งชี้(หลัก) วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

1. ขั้นวางแผน
วัตถุประสงค์
1.เพื่อวิเคราะห์ความจาเป็นในการใช้สื่อและเทคโนโลยี 1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
เพื่อการจัดการเรียนการสอนและการบริหารงาน
1.2 ชี้แจงวัตถุประสงค์

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)
เม.ย.62

วิชาการ
1.3 วางแผนการจัดทาสื่อตามแผนการเรียนรู้
2.เพื่อส่งเสริมให้ครูผลิตและพัฒนาสื่อและนวัตกรรม 8 กลุม่ สาระ
การเรียนการสอน
3.เพื่อประสานความร่วมมือในการผลิตจัดหาพัฒนา

2. ขั้นดาเนินการ (ภาระงานประจา/ภาระงาน

และใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อจัดการเรียน
การสอน

ร่วม/โครงการ)
2.1 ภาระงานประจา

4.เพื่อประเมินผลการใช้สื่อและเทคโนโลยี
1.ศึกษาวิเคราะห์ความจาเป็นในการใช้สื่อ
5.เพื่อสนับสนุนให้ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม และเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอน
ผนวกกับการนาบริบทและภูมิ

เป้าหมายเชิงปริมาณ
1.ครูผู้สอน จานวน 65 คน

ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้
2.ครูประสานความร่วมมือในการผลิตจัดหา

เม.ย.62

ตลอดปีการศึกษา

พัฒนาและใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อ
การจัดการเรียนการสอน
3.บันทึกผลการใช้สื่อและเทคโนโลยี
4.งานพัฒนาทักษะการผลิตสื่อการสอน
อิเล็กทรอนิกส์ยุคใหม่

แผนปฏิบัตกิ ารปีการศึกษา 2563 โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
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ตลอดปีการศึกษา
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วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
เป้าหมายเชิงคุณภาพ

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)

2.2 ภาระงานตาม ตบช

1.ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน
และการบริหารงานวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ
2. ครูผู้สอน ได้ผลิตและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน

2.3 ภาระงานร่วม

2.4 โครงการ
อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ครูผู้สอน ได้ประสานความร่วมมือในการผลิตจัดหา
พัฒนาและใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อจัดการ
3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล
เรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
4. ครูผู้สอนได้รับการสนับสนุนให้ใช้สื่อและเทคโนโลยี 3.1 ติดตาม/ตรวจสอบผลการดาเนินงาน

มี.ค.63

ที่ท้องถิ่นเหมาะสมโดยนาบริบทแห่งภูมิปัญญาของ 3.2 ประเมินผลการใช้สื่อและเทคโนโลยี
มาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ

4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา

1.ครูผู้สอน ร้อยละ 85 ได้วิเคราะห์ความจาเป็น

4.1 สรุปผลการใช้สื่อและเทคโนโลยี
4.2 นาผลการการใช้สื่อมาปรับปรุงและ

ในการใช้สื่อและเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียน
การสอนและการบริหารงานวิชาการ

พัฒนาเพื่อพัฒนางานในปีการศึกษาต่อไป

2. ครูผู้สอน ร้อยละ 85 ผลิตและพัฒนาสื่อการ
เรียนการสอน
3. ครูผู้สอน ร้อยละ 85 มีการประสานความร่วมมือ
ในการผลิตจัดหาพัฒนาและใช้สื่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อจัดการเรียนการสอน
4. ครูผู้สอน ร้อยละ 85 มีการประเมินผลการใช้สื่อ
และเทคโนโลยี
5. ครูผู้สอน ร้อยละ 85 ได้รับการสนับสนุนให้ใช้
สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการนาบริบท
แห่งภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการใน
การจัดการเรียนรู้
เครื่องมือการติดตาม/ประเมินผล
1.แบบสารวจความต้องการในการใช้สื่อและเทคโนโลยี
แผนปฏิบัตกิ ารปีการศึกษา 2563 โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา

ก.พ. 63
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วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

2.แบบประเมินการใช้สื่อและเทคโนโลยี
3.แบบประเมินการออกแบบและการจัดการเรียนรู้

แผนปฏิบัตกิ ารปีการศึกษา 2563 โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)
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4.2.3 แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่าย งาน/กิจกรรม

4.2.3.1 งาน/กิจกรรม พัฒนาทักษะการผลิตสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ยุคใหม่
แผนงานตามมาตรฐานที่ 1  2  3 
4
5
หน่วยงาน สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
ฝ่าย วิชาการ
รายการ

งบประมาณปี 2562

รายรับ
1. จากโรงเรียน

ประเภท
งบประมาณ

7,200
7,200

รวม
รายจ่าย
1. ค่าวัสดุ
- ค่าซีดีรอม
- ค่ากระดาษ
- ใบประกาศ
2. ค่าใช้สอย
- ของรางวัล
3. ค่าตอบแทน

1,300
300
400

ดาเนินการ

5,000

4. ค่าพาหนะ
- ค่ารถ

200
7,200

รวม
สรุปประเภทงบประมาณ
งบดาเนินการ 7,200 บาท

งบลงทุน...........................บาท

ลงชื่อ…...................................................
(นางมณีรัตน์ ชัยรัตนะ)
ผู้เสนองาน

ลงชื่อ …..................................................
(นางสาวอมรรัตน์ มณีศิริสานต์)
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ
อนุมัติ

ลงชื่อ ….......................................................
(เซอร์มาร์กาเร็ต รัตนาวงศ์ไชยา)
ผู้จัดการ/ผู้อานวยการ

แผนปฏิบัตกิ ารปีการศึกษา 2563 โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
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4.2.3.1 งาน/กิจกรรม อบรมสร้างสื่อนวัตกรรมด้วย I-pad
แผนงานตามมาตรฐานที่ 1  2  3 
หน่วยงาน สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

5
ฝ่าย วิชาการ
ประเภท
งบประมาณปี 2562
งบประมาณ

รายการ

4

รายรับ
1. จากโรงเรียน
2. อื่นๆ

15,000
รวม

15,000

รายจ่าย
1. ค่าวัสดุ
ดาเนินการ

2. ค่าใช้สอย
-ค่าอาหาร
3. ค่าตอบแทน
-ค่าวิทยากร
4. ค่าพาหนะ

5,000
10,000
รวม

สรุปประเภทงบประมาณ
งบดาเนินการ 15,000 บาท

15,000

งบลงทุน...........................บาท

ลงชื่อ…...................................................
(นางมณีรัตน์ ชัยรัตนะ)
ผู้เสนองาน

ลงชื่อ …..................................................
(นางสาวอมรรัตน์ มณีศิริสานต์)
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ
อนุมัติ

ลงชื่อ ….......................................................
(เซอร์มาร์กาเร็ต รัตนาวงศ์ไชยา)
ผู้จัดการ/ผู้อานวยการ

แผนปฏิบัตกิ ารปีการศึกษา 2563 โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
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4.3 ฝ่ายกิจการนักเรียน
ตารางที่ 4.3.1 สรุปรายจ่ายและที่มาของงบประมาณ ของงาน/โครงการ จาแนกตามหน่วยงาน ปีการศึกษา 2562
ที่

แผนงานหน่วยงาน

1 หน่วยงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
1) โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน
2) โครงการวิถีงามตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
รวม
2 หน่วยงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1) กิจกรรมแนะแนว
2) กิจกรรมโลกกว้างทางการศึกษา
3) กิจกรรมวันสาคัญทางลูกเสือ
4) กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยและสภา
นักเรียน
5) กิจกรรมทาเนียบคนเก่ง
6) กิจกรรมบันทึกเยาวชนคนดี
7) โครงการสร้างเสริมทักษะชีวติ แก่ผู้เรียน
8) โครงการเจริญเติบโตเพื่อการเรียนรู้
9) โครงการ SCวัยใสใส่ใจสุขภาพพัฒนาความ
ฉลาดทางสุขภาวะ

รวม

3 หน่วยงานสวัสดิภาพผู้เรียน
1) กิจกรรมลูกเสือสวัสดิการ
2) กิจกรรมรักษาความปลอดภัยในโรงเรียน
3) กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก
4) กิจกรรมวันต่อต้านสารเสพติดโลก
5) กิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติด
4 หน่วยงานส่งเสริมเอกลักษณ์นกั เรียน
1) กิจกรรมสวัสดีคุณครู
2) กิจกรรมเชิดชูเกียรติคนดีศรีซางตาครู้ส
3) กิจกรรมรักษาความสะอาด

แผนงาน
ตาม
มาตรฐาน
16
16
16
1,2,10
10
10
10
10
2
2
10
10
1

นางสาวกรกช
นางสาวกรกช

นางสาวนวลจันทร์
นางสาวนวลจันทร์

นายบัญชา

นายสุนันท์
นางสาวณัชชา
นางสาวสุภัชชา
นายบัญชา
นางเรวดี
นายรุ่งโรจน์

นายฐากร
นายฐากร
นายฐากร

1
1
1
1
1
1

นายนิรุตติ์
นายสุนันท์
นายนิรุตติ์

14
14
14
14

นางสาวปรารถนา
นางสาวนวลจันทร์
นางสาวยุวดี
นางสาวปรารถนา

16
16
16
16
16

นางสาวพรพรหม
นางสาวพรพรหม
นางอรวรรณ

รวม

รวม
5 หน่วยงานสัมพันธ์ชุมชน
1) กิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพ
2) กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
3) กิจกรรมวันเด็ก
4) โครงการส่งเสริมการสร้างภาคีเครือข่าย
ร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษา
รวม
รวมทั้งสิ้น

ผู้รับผิดชอบ

นางสาวนวลจันทร์

สรุป
รายจ่าย

สรุปรายรับ
จากโรงเรียน

จากที่อื่น

รวม

39,900

39,900

39,900

8,300
48,200

8,300
48,200

8,300
48,200

7,700
5,700
9,400

7,700
5,700
9,400

7,700
5,700
9,400

7,000
1,900
40,000
879,390
45,500

7,000
1,900
40,000
879,390
45,500

7,000
1,900
40,000
879,390
45,500

40,000
1,036,590

40,000
1,036,590

40,000
1,036,590

5,400
6,700
2,600
7,500
9,000

5,400
6,700
2,600
7,500
9,000

5,400
6,700
2,600
7,500
9,000

31,200

31,200

31,200

2,800
1,700
1,000
5,500

2,800
1,700
1,000
5,500

2,800
1,700
1,000
5,500

35,000
25,000
35,000
45,300

35,000
25,000
35,000
45,300

35,000
25,000
35,000
45,300

115,800
1,237,290

115,800
1,237,290

115,800
1,237,290
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ลงชื่อ ................................................... ผู้รบั รอง
(นางสาวกรกช กิจบารุง)
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายกิจการนักเรียน

ตารางที่ 4.3.2 สรุปรายรับ-รายจ่ายตามหน่วยงาน (งาน/กิจกรรม/โครงการ) ปีการศึกษา 2562
ของฝ่าย กิจการนักเรียน
4.3.2.1 หน่วยงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
แผนงาน
สรุปรายรับ
สรุป
ที่
งาน/กิจกรรม/โครงการ
ตาม
จากโรงเรียน จากที่อื่น
รวม
รายจ่าย
มาตรฐาน
1 1) โครงการพัฒนาคุณธรรม
16
78,400
78,400
78,400
จริยธรรมนักเรียน
16
2) โครงการวิถีงามตามหลัก
8,300
8,300
8,300
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
รวม
86,700
86,700
86,700
สรุปประเภทงบประมาณ
งบดาเนินการ - บาท
งบลงทุน - บาท
งบพัฒนา 86,700 บาท
ลงชื่อ..............................................
( นางสาวกรกช กิจบารุง )
ผูเ้ สนองาน

ลงชื่อ....................................................
( นางสาวกรกช กิจบารุง )
ผู้ช่วยผูอ้ านวยการฝ่ายกิจการนักเรียน

ผู้อนุมัติ ลงชื่อ...............................................
( เซอร์มาร์กาเร็ต รัตนาวงศ์ไชยา)
ผู้จดั การ / ผู้อานวยการ

แผนปฏิบัตกิ ารปีการศึกษา 2563 โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา

ประเภท
งบประมาณ
พัฒนา

232

4.3.2.2 หน่วยงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ที่

งาน/กิจกรรม/โครงการ

1
2
3
4

กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมโลกกว้างทางการศึกษา
กิจกรรมวันสาคัญทางลูกเสือ
กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย
และสภานักเรียน
กิจกรรมทาเนียบคนเก่ง
โครงการสร้างเสริมทักษะชีวิตแก่
ผู้เรียน
โครงการเจริญเติบโตเพื่อการ
เรียนรู้
โครงการ SCวัยใสใส่ใจสุขภาพ
พัฒนาความฉลาดทางสุขภาวะ
รวม

5
6
7
8

แผนงาน
ตาม
มาตรฐาน
10
10
10
10
2
10

สรุปรายรับ
จากโรงเรียน จากที่อื่น

รวม

7,700
5,700
9,400

7,700
5,700
9,400

7,000
1,900

7,000
1,900

166,845 686,575
45,500

853,420
45,500

40,000
284,045

40,000
970620

สรุป
รายจ่าย

10
1

686,575

สรุปประเภทงบประมาณ
งบดาเนินการ 970,620 บาท

งบลงทุน - บาท

พรดนัย ดาวดี
ลงชื่อ..............................................
…..
( นายพรดนัย ดาวดี )
ผูเ้ สนองาน

งบพัฒนา - บาท
ลงชื่อ....................................................
( นางสาวกรกช กิจบารุง )
ผู้ช่วยผูอ้ านวยการฝ่ายกิจการนักเรียน

ผู้อนุมัติ ลงชื่อ...............................................
( เซอร์มาร์กาเร็ต รัตนาวงศ์ไชยา)
ผู้จดั การ / ผู้อานวยการ
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4.3.2.3 หน่วยงานสวัสดิภาพผู้เรียน
ที่

งาน/กิจกรรม/โครงการ

1
2

กิจกรรมลูกเสือสวัสดิการ
กิจกรรมรักษาความปลอดภัยใน
โรงเรียน
กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก
กิจกรรมวันต่อต้านสารเสพติดโลก
กิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติด

3
4
5

แผนงาน
ตาม
มาตรฐาน
1
1

สรุปรายรับ
จากโรงเรียน จากที่อื่น

1
1
1

รวม

รวม

สรุป
รายจ่าย

5,400
6,700

5,400
6,700

5,400
6,700

2,600
7,500
9,000

2,600
7,500
9,000

2,600
7,500
9,000

31,200

31,200

31,200

สรุปประเภทงบประมาณ
งบดาเนินการ 31,200 บาท
ฐากร วัฒนากูล
ลงชื่อ..............................................
( นายฐากร วัฒนากูล )
ผูเ้ สนองาน

งบลงทุน -

บาท

งบพัฒนา -

บาท

ลงชื่อ....................................................
( นางสาวกรกช กิจบารุง )
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายกิจการนักเรียน

ผู้อนุมัติ ลงชื่อ...............................................
( เซอร์มาร์กาเร็ต รัตนาวงศ์ไชยา)
ผู้จัดการ / ผู้อานวยการ
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4.3.2.4 หน่วยงานส่งเสริมเอกลักษณ์นักเรียน
ที่

งาน/กิจกรรม/โครงการ

1
2

กิจกรรมสวัสดีคุณครู
กิจกรรมเชิดชูเกียรติคนดีศรีซาง
ตาครู้ส
กิจกรรมรักษาความสะอาด

3

แผนงาน
ตาม
มาตรฐาน
14
14

สรุปรายรับ
จากโรงเรียน จากที่
อื่น
2,800
1,700

14

รวม

สรุป
รายจ่าย

ประเภท
งบประมาณ

2,800
1,700

2,800
1,700

ดาเนินการ

1,000

1,000

1,000

5,500

5,500

5,500

บาท

งบพัฒนา -

รวม

สรุปประเภทงบประมาณ
งบดาเนินการ 5,500 บาท
ปรารถนา กรานแก้ว

งบลงทุน -

ลงชื่อ.............................................. …..
( นางสาวปรารถนา กรานแก้ว )
ผูเ้ สนองาน

บาท

ลงชื่อ....................................................
( นางสาวกรกช กิจบารุง )
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายกิจการนักเรียน

ผู้อนุมัติ ลงชื่อ...............................................
( เซอร์มาร์กาเร็ต รัตนาวงศ์ไชยา)
ผู้จดั การ / ผู้อานวยการ
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4.3.2.5 หน่วยงานสัมพันธ์ชุมชน
ที่

งาน/กิจกรรม/โครงการ

1

กิจกรรมวันคล้ายวันพระราช
สมภพ
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
กิจกรรมวันเด็ก
โครงการส่งเสริมการสร้างภาคี
เครือข่ายร่วมพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา

2
3
4

แผนงาน
ตาม
มาตรฐาน
16

สรุปรายรับ
จากโรงเรียน จากที่อื่น

สรุป
รายจ่าย

35,000

35,000

35,000

25,000
35,000
45,300

25,000
35,000
45,300

25,000
35,000
45,300

115,800

115,800

115,800

16
16
16

รวม

รวม

สรุปประเภทงบประมาณ
งบดาเนินการ 115,800 บาท

งบลงทุน -

ลงชื่อ.............................................. …..
( นางสาวนวลจันทร์ สีดอกบวบ )
ผูเ้ สนองาน

บาท

งบพัฒนา -

บาท

ลงชื่อ....................................................
( นางสาวกรกช กิจบารุง )
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายกิจการนักเรียน

ผู้อนุมัติ ลงชื่อ...............................................
( เซอร์มาร์กาเร็ต รัตนาวงศ์ไชยา)
ผู้จดั การ / ผู้อานวยการ
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ลาดับที่ 1 แผนงานหน่วยงาน ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
แผนงานตามโครงสร้าง ฝ่ายกิจการนักเรียน
แผนงานตามมาตรฐานด้าน
1 คุณภาพผู้เรียน/เด็ก
2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
3 สังคมแห่งการเรียนรู้
4 อัตลักษณ์
5 มาตรการส่งเสริม
ผู้รบั ผิดชอบ
นางสาวกรกช กิจบารุง
ตอบสนอง
พันธกิจที่ 5 ยุทธศาสตร์ที่ 8 กลยุทธ์ที่ 8.1
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ. 1  คุณภาพของผู้เรียน/เด็ก 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ
3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ/การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสาคัญ
ตอบสนองมาตรฐานฝ่ายการศึกษาฯ (EDBA) : มาตรฐานที่ 16 ตัวบ่งชี้ หลักที่ 16.1
ประเด็นพิจารณาที่ หลัก 2-4
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน : มาตรฐานที่ 16 ตัวบ่งชี้ หลักที่ 16.1 ร่วม 16.2
ระยะเวลา
วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย
กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)
วัตถุประสงค์
1. ขั้นวางแผน
1.เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้
1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานตามโครงการ
พ.ค. 62
เป็นผู้มีระเบียบวินัยในตนเอง
1.2 ประชุมคณะกรรมการวางแผน
พ.ค. 62
สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อ
1.3 ประชุมชี้แจงการดาเนินงานตามโครงการ
พ.ค. 62
บังคับของโรงเรียนได้อย่างถูกต้อง
1.4 จัดทาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมและ
พ.ค. 62
2. เพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียนเคารพ
ข้อมูลกากับการดาเนินงานตามโครงการ
สิทธิของตนเองและผู้อื่น มีทักษะ
2. ขั้นดาเนินการ
ชีวิต หมู่คณะและสามารถอยู่ร่วม
2.1. ภาระงานประจา
กับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
พ.ค. 62
1. จัดกิจกรรมฝึกระเบียบแถว
3. เพื่อติดตามความประพฤติ
1)ฝึกระเบียบรวมหน้าเสาธง
ปฏิบัติของนักเรียนให้ถูกต้องตาม
2)จัดประกวด
กฎระเบียบข้อบังคับของโรงเรียน
พ.ค. 62
2. จัดกิจกรรมเข้าคิวสร้างวินัย
4. เพื่อให้ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกาย
1)จัดทาป้ายนิเทศ
แข็งแรง แต่งกายสะอาดเรียบร้อย
2)สภานักเรียนช่วยกากับติดตาม
เครื่องแต่งกายและเครื่องใช้ส่วนตัว
มิ.ย. 62
3. จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน
สะอาด
พ.ค. 62 - มี.ค. 63
4. จัดกิจกรรมตอนเช้าที่หน้าเสาธง
1)คุณพ่อ , เซอร์ อบรม
5.เพื่อให้ผู้เรียนดาเนินชีวิตอย่างเรียบง่าย
2)วิทยากรให้ความรู้
พอเพียง
เป้าหมายเชิงปริมาณ
3)ครูอบรมหน้าเสาธง
1.ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 4)สนทนาภาษาอังกฤษ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้เข้าร่วม
พ.ค. 62
5. จัดกิจกรรมสร้างวินัยในการมาเรียน
กิจกรรม
1)เช็คชื่อและทาสถิตินักเรียนที่มาสาย
2.มีกิจกรรมจานวน 5 กิจกรรม
2)รณรงค์และติดตามให้ผู้เรียนมาเรียนทัน
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1.ผู้เรียนเป็นผู้มีระเบียบวินัยใน

เวลา
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วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย
ตนเองสามารถปฏิบัติตามกฎ
ระเบียบข้อบังคับของโรงเรียนได้
อย่างถูกต้อง
2. ผู้เรียนเคารพสิทธิของตนเอง
และผู้อื่น มีทักษะชีวิต หมู่คณะ
และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่น
ได้อย่างมีความสุข
3. มีการติดตามความประพฤติ
ปฏิบัติของผู้เรียนให้ถูกต้องตาม
กฎระเบียบข้อบังคับของโรงเรียน
4. ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรง แต่งกายสะอาดเรียบร้อย
เครื่องแต่งกายและเครื่องใช้ส่วนตัว
สะอาด
5.ผู้เรียนดาเนินชีวิตอย่างเรียบง่าย พอเพียง
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1.ผู้เรียนร้อยละ 90 เป็นผู้มีระเบียบ
วินัยในตนเองสามารถปฏิบัติตาม
กฎระเบียบข้อบังคับของโรงเรียนได้
อย่างถูกต้อง
2. ผู้เรียนร้อยละ 88 เคารพสิทธิของ
ตนเองและผู้อื่น มีทักษะชีวิต
หมู่คณะและสามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
3. มีการติดตามความประพฤติ
ปฏิบัติของผู้เรียนทุกคนให้ถูกต้องตาม
กฎระเบียบข้อบังคับของโรงเรียน
4. ผู้เรียนร้อยละ 88 มีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง แต่งกายสะอาด
เรียบร้อย เครื่องแต่งกายและ
เครื่องใช้ส่วนตัวสะอาด
5. ผู้เรียนร้อยละ88ดาเนินชีวิตอย่างเรียบ
ง่าย พอเพียง

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

2.2 ภาระงานตาม ตบช.(วงเล็บตัวบ่งชีที่รับผิดชอบหลัก)
2.3 ภาระงานร่วม (วงเล็บตัวบ่งชีที่รับผิดชอบร่วม)
1. สถานศึกษามีกระบวนการดาเนินการ และจัด
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพด้านอัตลักษณ์การศึกษา
คาทอลิก (16.2)
2.4 โครงการ
1. โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน
1) กิจกรรมจัดระเบียบแถว
2) กิจกรรมเข้าคิวสร้างวินัย
3) กิจกรรมปฐมนิเทศ
4) กิจกรรมตอนเช้าที่หน้าเสาธง
5) กิจกรรมสร้างวินัยในการมาเรียน
6) กิจกรรมวันครู
7) กิจกรรมวันไหว้ครู
8) กิจกรรมบันทึกเยาวชนคนดี
2. โครงการวิถีงามตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1) กิจกรรมชองหายได้คืน
2) กิจกรรมรู้จักคิด รู้จักใช้อย่างคุ้มค่า
3) กิจกรรมออมทรัพย์
4) กิจกรรมประหยัดน้า ไฟ
3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล
3.1 ตรวจสอบติดตามการดาเนินงานตามแผน
3.2 ประเมินการจัดกิจกรรม
3.3 ปรับปรุงแก้ไขการดาเนินงานที่ยังไม่สมบูรณ์
4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา
4.1สรุปผลตามกิจกรรมเป็นภาพรวม
4.2จัดทารายงานผลดาเนินงานของ
หน่วยงาน
4.3นาผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนา

เครื่องมือการติดตาม/ประเมินผล
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วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

1. แบบสังเกตพฤติกรรมผู้เรียน
2. แบบประเมินผลของการจัดกิจกรรม
3. แบบสัมภาษณ์
4. จากข้อมูลหรือสถิติ
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4.3.3 แบบแสดงงบประมาณค่าใช้จ่าย งาน/กิจกรรม
4.3.3.1
แผนงานตามโครงสร้าง

ฝ่ายกิจการนักเรียน

แผนงานตามมาตรฐานด้าน

1 คุณภาพผู้เรียน/เด็ก
3 สังคมแห่งการเรียนรู้

ชื่อโครงการ
ลักษณะโครงการ
หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ
ตอบสนอง

พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน
 ประจา
 ต่อเนื่อง
 ใหม่
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน
นางสาวกรกช กิจบารุง
พันธกิจที่.......5.........ยุทธศาสตร์ที่..........8..........กลยุทธ์ที่..........8.1........

2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
4 อัตลักษณ์
5 มาตรการส่งเสริม

ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ. 1  คุณภาพของผู้เรียน/เด็ก 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ
3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ/การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสาคัญ
ตอบสนองมาตรฐานฝ่ายการศึกษาฯ( EDBA) มาตรฐานที่ 16 ตัวบ่งชี้ ทางตรง 16.1 ทางอ้อม 16.2
ประเด็นพิจารณาที่ ทางตรง 2-4 ทางอ้อม 5
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน มาตรฐานที่ 16 ตัวบ่งชี้ 16.1

1. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันแนวโน้มด้านคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนอยู่ในระดับต่าลง จากหลายสาเหตุ เช่น มีสื่อ
เทคโนโลยีเข้ามาเผยแพร่และมีอิทธิพลในชีวิตประจาวันของนักเรียน การขาดความร่วมมือระหว่างบ้าน โรงเรียน
และชุมชนในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมอย่างต่อเนื่อง ถ้าไม่รีบแก้ไข นักเรียนอาจสร้างปัญหาให้ครอบครัว
โรงเรียน ชุมชนและสังคมได้ ดังนั้นทุกฝ่ายจึงต้องร่วมกันพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนเพื่อให้นักเรียนปฏิบัติ
ตนจนเป็นกิจนิสัยในชีวิตประจาวัน โครงการนี้สอดคล้องกับนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
ที่เน้นให้ผู้เรียนเรียนรู้คู่คุณธรรมและมาตรฐานของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านคุณภาพผู้เรียน
ให้เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
2.วัตถุประสงค์ (ตบช.16.1)
1. เพื่อให้ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติตนอย่างเหมาะสม ตรงไปตรงมาทั้งกาย วาจา และใจ ต่อตนเองและผู้อื่น
2. เพื่อให้ผู้เรียนมีความจริงใจ ไม่คดโกง และไม่หลอกลวง
3. เพื่อให้ผู้เรียนมุ่งมั่นในการทาความดีด้วยใจอิสระ
4. เพื่อให้ผู้เรียนมีความละอายใจและไม่ปฏิบัติในสิ่งที่เป็นบาปและสิ่งที่ผิดต่อหลักธรรมของศาสนา
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
ผู้เรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-มัธยมศึกษาปีที่ 3 จานวน 1328 คน
3.2 เชิงคุณภาพ
1. ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติตนอย่างเหมาะสม ตรงไปตรงมาทั้งกาย วาจา และใจ ต่อตนเองและผู้อื่น
2. ผู้เรียนมีความจริงใจ ไม่คดโกง และไม่หลอกลวง
3. ผู้เรียนมุ่งมั่นในการทาความดีด้วยใจอิสระ
4. ผู้เรียนมีความละอายใจและไม่ปฏิบัติในสิ่งที่เป็นบาปและสิ่งที่ผิดต่อหลักธรรมของศาสนา
3.3 ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ผู้เรียนร้อยละ 83 ประพฤติปฏิบัติตนอย่างเหมาะสม ตรงไปตรงมาทั้งกาย วาจา และใจ ต่อตนเองและ
ผู้อื่น
2. ผู้เรียนร้อยละ 83 มีความจริงใจ ไม่คดโกง และไม่หลอกลวง
3. ผู้เรียนร้อยละ 83 มุ่งมั่นในการทาความดีด้วยใจอิสระ
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4. ผู้เรียนร้อยละ 83 มีความละอายใจและไม่ปฏิบัติในสิ่งที่เป็นบาปและสิ่งที่ผิดต่อหลักธรรมของศาสนา
4. ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
1. กิจกรรมจัดระเบียบแถว
กิจกรรม
ระยะเวลา
ผู้รบั ผิดชอบ
1. ขั้นเตรียมการ
พ.ค 62
นางสาวกรกช กิจบารุง
1.1ประชุมชี้แจงเพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน
1.2ประชาสัมพันธ์
1.3สร้างความตระหนัก
2. ขั้นดาเนินการ/กิจกรรมที่จัด
มิ.ย 62 - ก.พ 63
2.1แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
2.2กาหนดหน้าที่รับผิดชอบ
2.3กากับติดตามเป็นระยะๆ
3. ขั้นติดตามและประเมินผล
3.1สรุปและประเมินผลจากแบบประเมินความพึงพอใจ
2. กิจกรรมเข้าคิวสร้างวินัย
กิจกรรม
ระยะเวลา
ผู้รบั ผิดชอบ
1. ขั้นเตรียมการ
พ.ค.62
นายนิรุตติ์ กลิ่นบุหงัน
1.1ประชุมชี้แจงเพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน
1.2ประชาสัมพันธ์
1.3สร้างความตระหนัก
2. ขั้นดาเนินการ/กิจกรรมที่จัด
มิ.ย.- ก.พ 63
2.1แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
2.2กาหนดหน้าที่รับผิดชอบ
3. ขั้นติดตามและประเมินผล
3.1สรุปและประเมินผลจากแบบประเมินความพึงพอใจ
3.2จากการสังเกตผู้เข้าร่วมในการจัดกิจกรรม
3. กิจกรรมปฐมนิเทศ
กิจกรรม
1. ขั้นเตรียมการ
1.1สารวจความพร้อม
1.2ประชุมวางแผน
1.3นาเสนอขออนุมัติ
2. ขั้นดาเนินการ/กิจกรรมที่จัด
2.1แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
2.2กาหนดหน้าที่รับผิดชอบ
3. ขั้นติดตามและประเมินผล
3.1สรุปและประเมินผลจากแบบประเมินความพึงพอใจ
3.2จากการสังเกตผู้เข้าร่วมในการจัดกิจกรรม

ระยะเวลา
พ.ค.62

มิ.ย. 62

แผนปฏิบัตกิ ารปีการศึกษา 2563 โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา

ผู้รบั ผิดชอบ
นางสาวกรกช กิจบารุง
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4. กิจกรรมตอนเช้าที่หน้าเสาธง
กิจกรรม
1. ขั้นเตรียมการ
1.1ประชุมชี้แจงเพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน
1.2ประชาสัมพันธ์
1.3สร้างความตระหนัก
2. ขั้นดาเนินการ/กิจกรรมที่จัด
2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
2.2 กาหนดหน้าที่รับผิดชอบ
3. ขั้นติดตามและประเมินผล
3.1 สรุปและประเมินผลจากแบบประเมินความพึงพอใจ
3.2 จากการสังเกตผู้เข้าร่วมในการจัดกิจกรรม
5. กิจกรรมสร้างวินัยในการมาเรียน
กิจกรรม
1. ขั้นเตรียมการ
1.1ประชุมชี้แจงเพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน
1.2ประชาสัมพันธ์
1.3สร้างความตระหนัก
2. ขั้นดาเนินการ/กิจกรรมที่จัด
2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
2.2 กาหนดหน้าที่รับผิดชอบ
3. ขั้นติดตามและประเมินผล
3.1 สรุปและประเมินผลจากแบบประเมินความพึงพอใจ
3.2 จากการสังเกตผู้เข้าร่วมในการจัดกิจกรรม
6. กิจกรรมวันครู
กิจกรรม
1. ขั้นเตรียมการ
1.1 สารวจความพร้อม
1.2 ประชุมวางแผน
1.3 นาเสนอขออนุมัติ
2. ขั้นดาเนินการ/กิจกรรมที่จัด
2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
2.2 กาหนดหน้าที่รับผิดชอบ
3. ขั้นติดตามและประเมินผล
3.1 สรุปและประเมินผลจากแบบประเมินความพึงพอใจ
3.2 จากการสังเกตผู้เข้าร่วมในการจัดกิจกรรม

ระยะเวลา
พ.ค.62

ผู้รบั ผิดชอบ
นางสาวกรกช กิจบารุง

พ.ค.62

ระยะเวลา
พ.ค.62

ผู้รบั ผิดชอบ
นางสาวกรกช กิจบารุง

มิ.ย.62

ระยะเวลา
ธ.ค.62

ม.ค.63
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7. กิจกรรมวันไหว้ครู
กิจกรรม
1. ขั้นเตรียมการ
1.1 สารวจความพร้อม
1.2 ประชุมวางแผน
1.3 นาเสนอขออนุมัติ
2. ขั้นดาเนินการ/กิจกรรมที่จัด
2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
2.2 กาหนดหน้าที่รับผิดชอบ
3. ขั้นติดตามและประเมินผล
3.1 สรุปและประเมินผลจากแบบประเมินความพึงพอใจ
3.2 จากการสังเกตผู้เข้าร่วมในการจัดกิจกรรม

ระยะเวลา
พ.ค.62

ผู้รบั ผิดชอบ
นางสาวพรพรหม

มิ.ย.62

8. กิจกรรมบันทึกเยาวชนคนดี
กิจกรรม
1. ขั้นเตรียมการ
1.1 สารวจความพร้อม
1.2 ประชุมวางแผน
1.3 นาเสนอขออนุมัติ
2. ขั้นดาเนินการ/กิจกรรมที่จัด
2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
2.2 กาหนดหน้าที่รับผิดชอบ
3. ขั้นติดตามและประเมินผล
3.1 สรุปและประเมินผลจากแบบประเมินความพึงพอใจ
3.2 จากการสังเกตผู้เข้าร่วมในการจัดกิจกรรม

ระยะเวลา
พ.ค.62

ผู้รบั ผิดชอบ
นางสาวยุวดี ศรีสุระ

มิ.ย.62

5. สถานที่ดาเนินงาน โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
6. ระยะเวลาในการดาเนินงาน ตลอดปีการศึกษา
7. งบประมาณ
1. กิจกรรมจัดระเบียบแถว
งบประมาณ
ปี 2562

รายการ
รายรับ
1. จากโรงเรียน
รายจ่าย
1. ค่าวัสดุ
- ค่าเอกสาร
- ค่ากระดาษสี/โปสเตอร์
2. ค่าใช้สอย

รวม
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2,800
2,800
1,200
300
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งบประมาณ
ปี 2562

รายการ
- ค่าของรางวัล
3. ค่าตอบแทน
4. ค่าพาหนะ

1,300
รวม

2,800

2. กิจกรรมเข้าคิวสร้างวินัย
งบประมาณ
ปี 2562

รายการ

รายรับ
1. จากโรงเรียน
รายจ่าย
1. ค่าวัสดุ
-ค่าจัดทาป้ายนิเทศ
-ค่าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์
2. ค่าใช้สอย
-ค่าอาหารรับรอง/น้าดื่ม
3. ค่าตอบแทน
4. ค่าพาหนะ

รวม

2,300
2,300
1,200
600

รวม

500
2,300

3. กิจกรรมปฐมนิเทศ
งบประมาณ
ปี 2562

รายการ
รายรับ
1. จากโรงเรียน
รายจ่าย
1. ค่าวัสดุ
-ค่าเอกสาร/โปสเตอร์
-ค่าอุปกรณ์ตกแต่งเวที/ไวนิล
2. ค่าใช้สอย
-ค่าอาหารรับรอง/น้าดื่ม
3. ค่าตอบแทน
-วิทยากร
4. ค่าพาหนะ

รวม

3,000
3,000
600
900
500
1,000

รวม
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3,000
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4. กิจกรรมตอนเช้าที่หน้าเสาธง
งบประมาณ
ปี 2562

รายการ
รายรับ
1. จากโรงเรียน
รายจ่าย
1. ค่าวัสดุ
-ค่าเอกสาร/แผ่นป้ายต่างๆ
2. ค่าใช้สอย
-ค่าอาหารรับรอง/น้าดื่ม
3. ค่าตอบแทน
-ค่าวิทยากร
4. ค่าพาหนะ
5. กิจกรรม สร้างวินัยในการมาเรียน

รวม

2,000
1,000
1,800
รวม

รายจ่าย
1. ค่าวัสดุ
-ค่าเอกสาร/สื่ออุปกรณ์
-ค่าป้ายนิเทศ/ไวนิล
2. ค่าใช้สอย
3. ค่าตอบแทน
4. ค่าพาหนะ

4,800

งบประมาณ
ปี 2562

รายการ
รายรับ
1. จากโรงเรียน

4,800
4,800

รวม

3,000
3,000

รวม

2,000
1,000
3,000

6. กิจกรรมวันครู
งบประมาณ
ปี 2562

รายการ
รายรับ
1. จากโรงเรียน
รายจ่าย
1. ค่าวัสดุ
-ค่าตกแต่งเวที

12,000
รวม
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งบประมาณ
ปี 2562

รายการ
-หมึกพิมพ์เอกสาร
2. ค่าใช้สอย
-ค่าของที่ระลึกวันครู
-ค่าของขวัญวันครู
3. ค่าตอบแทน
4. ค่าพาหนะ

1,000
2,000
6,000
รวม

12,000

7. กิจกรรมวันไหว้ครู
งบประมาณ
ปี 2562

รายการ
รายรับ
1. จากโรงเรียน

รวม

รายจ่าย
1. ค่าวัสดุ
-ค่าดอกไม้/ตกแต่งเวที
-ค่าพวงมาลัยประธาน
-ค่าอุปกรณ์/เอกสาร
2. ค่าใช้สอย
-ค่าของที่ระลึก
3. ค่าตอบแทน
4. ค่าพาหนะ

12,000
12,000
5,000
2,000
2,000

8.กิจกรรมบันทึกเยาวชนคนดี

รวม

งบประมาณ
ปี 2562

รายการ
รายรับ
1. จากโรงเรียน(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ป.1-ม.3 1,100*35)
2. อื่น ๆ
รายจ่าย
1. ค่าวัสดุ
-ค่าสมุดบันทึกความดี (1100*30)
2. ค่าใช้สอย

3,000
12,000

38,500
รวม
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38,500
33,000
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งบประมาณ
ปี 2562

รายการ
-ค่าของที่ระลึก
3. ค่าตอบแทน
4. ค่าพาหนะ

5,500
รวม

38,500

8. เครือ่ งมือการติดตามและประเมินผล
1. แบบสอบถาม
2. แบบประเมิน
9. ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
ผู้เรียนปฏิบัติตนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมที่ดีขึ้น
10. ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข
.........................................................................................................................................................................................
ผู้เสนอโครงการ

ผู้พิจารณาโครงการ

……………………………………
( นางสาวกรกช กิจบารุง )
ผู้เสนองาน

……………………………………
( นางสาวกรกช กิจบารุง )
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายกิจการนักเรียน
ผู้อนุมัติโครงการ

………………………….……………………
( เซอร์มาร์กาเร็ต รัตนาวงศ์ไชยา )

ผู้จัดการ/ผู้อานวยการ

แผนงานตามโครงสร้าง

ฝ่ายกิจการนักเรียน
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แผนงานตามมาตรฐานด้าน
ชื่อโครงการ
ลักษณะโครงการ
หน่วยงาน
ผู้รบั ผิดชอบ

1 คุณภาพผู้เรียน/เด็ก
2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
3 สังคมแห่งการเรียนรู้
4 อัตลักษณ์
5 มาตรการส่งเสริม
วิถีงามตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 ประจา
 ต่อเนื่อง
ใหม่
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
นางสาวยุวดี ศรีสุระ

ตอบสนอง

พันธกิจที่.......5.........ยุทธศาสตร์ที่..........8..........กลยุทธ์ที่..........8.1........

ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ. 1  คุณภาพของผู้เรียน/เด็ก 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ
3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ/การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสาคัญ
ตอบสนองมาตรฐานฝ่ายการศึกษาฯ( EDBA) มาตรฐานที่ 16 ตัวบ่งชี้ ทางตรง 16.1 ทางอ้อม 16.2
ประเด็นพิจารณาที่ ทางตรง 2-4 ทางอ้อม 5
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน มาตรฐานที่ 16 ตัวบ่งชี้ 16.1

1. หลักการและเหตุผล
ตามแนวพระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เรื่องปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่ชี้แนวทางการดารงชีวิตและการปฏิบัติของประชาชนในทุกระดับ เปรียบเสมือน
แสงสว่างของทุกชีวิตที่จะก้าวเดินไปอย่างมั่นคง และเตรียมพร้อมรับกับวิกฤติต่างๆอย่างดี
ฝ่ายกิจการนักเรียนโรงเรียนซางตาครู้สศึกษา ได้น้อมนาแนวพระราชดารินี้มาประยุกต์ใช้ให้เกิดกับผู้เรียน
ในการดาเนินชีวิตตามแนวพระราชดาริ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2.วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้ผู้เรียนดาเนินชีวิตอย่างรอบคอบ มีเหตุผล มีความสุข (16.1)
2.เพื่อให้ผู้เรียนไม่ยึดติดกับวัตถุสิ่งของที่เกินความจาเป็น พอใจในสิ่งที่ตนเป็นและมี
3.เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักอดออม ประหยัด และใช้สิ่งของต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
ครูผู้สอนและผู้เรียนระดับชั้นอนุบาล – ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
ทุกคนมีส่วนร่วมในโครงการ
3.2 เชิงคุณภาพ
1.ผู้เรียนดาเนินชีวิตอย่างรอบคอบ มีเหตุผล มีความสุข (16.1)
2.ผู้เรียนไม่ยึดติดกับวัตถุสิ่งของที่เกินความจาเป็น พอใจในสิ่งที่ตนเป็นและมี
3.ผู้เรียนรู้จักอดออม ประหยัด และใช้สิ่งของต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า
3.3 ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1.ผู้เรียนร้อยละ 83 ดาเนินชีวิตอย่างรอบคอบ มีเหตุผล มีความสุข (16.1)
2.ผู้เรียนร้อยละ 83 ไม่ยึดติดกับวัตถุสิ่งของที่เกินความจาเป็น พอใจในสิ่งที่ตนเป็นและมี
3.ผู้เรียนร้อยละ 83 รู้จักอดออม ประหยัด และใช้สิ่งของต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า
4. ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน

1. กิจกรรมของหายได้คนื
กิจกรรม
1. ขั้นเตรียมการ
1.1ประชุมชี้แจงเพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน
1.2วางรูปแบบการบันทึกข้อมูลของหาย
กิจกรรม

ระยะเวลา
พ.ค 62
ระยะเวลา
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1.3ประชาสัมพันธ์
2. ขั้นดาเนินการ/กิจกรรมที่จัด
2.1แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
2.2กาหนดหน้าที่รับผิดชอบ
2.3จัดทาบันทึกข้อมูลของหายได้คืน
2.4ติดตามเป็นระยะๆ
3. ขั้นติดตามและประเมินผล
3.1สรุปและประเมินผลจากแบบประเมินความพึงพอใจ
2. กิจกรรมรู้จักคิดรู้จักใช้อย่างคุ้มค่า
กิจกรรม
1. ขั้นเตรียมการ
1.1ประชุมชี้แจงเพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน
1.2ประชาสัมพันธ์
1.3สร้างความตระหนัก
2. ขั้นดาเนินการ/กิจกรรมที่จัด
2.1แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
2.2กาหนดหน้าที่รับผิดชอบ
3. ขั้นติดตามและประเมินผล
3.1สรุปและประเมินผลจากแบบประเมินความพึงพอใจ
3.2จากการสังเกตผู้เข้าร่วมในการจัดกิจกรรม
3. กิจกรรมออมทรัพย์
กิจกรรม
1. ขั้นเตรียมการ
1.1สารวจความพร้อม
1.2ประชุมวางแผน
1.3นาเสนอขออนุมัติ
2. ขั้นดาเนินการ/กิจกรรมที่จัด
2.1แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
2.2กาหนดหน้าที่รับผิดชอบ
3. ขั้นติดตามและประเมินผล
3.1สรุปและประเมินผลจากแบบประเมินความพึงพอใจ
3.2จากการสังเกตผู้เข้าร่วมในการจัดกิจกรรม
4. กิจกรรมประหยัดน้า ไฟ
กิจกรรม
1. ขั้นเตรียมการ
1.1ประชุมชี้แจงเพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน
1.2ประชาสัมพันธ์
1.3สร้างความตระหนัก
กิจกรรม

มิ.ย 62 - ก.พ 63

ระยะเวลา
พ.ค.62

ผู้รบั ผิดชอบ
นายสุนันท์ ขาหิรัญ

มิ.ย.- ก.พ 63

ระยะเวลา
พ.ค.62

ผู้รบั ผิดชอบ

มิ.ย. 62

ระยะเวลา
พ.ค.62

ระยะเวลา
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2. ขั้นดาเนินการ/กิจกรรมที่จัด
2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
2.2 กาหนดหน้าที่รับผิดชอบ
3. ขั้นติดตามและประเมินผล
3.1 สรุปและประเมินผลจากแบบประเมินความพึงพอใจ
3.2 จากการสังเกตผู้เข้าร่วมในการจัดกิจกรรม

พ.ค.62

5. สถานที่ดาเนินงาน โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
6. ระยะเวลาในการดาเนินงาน ตลอดปีการศึกษา
7. งบประมาณ
1. กิจกรรมของหายได้คนื
งบประมาณ
ปี 2562

รายการ
รายรับ
1. จากโรงเรียน
รายจ่าย
1. ค่าวัสดุ
- ค่าเอกสาร
- ตู้ชั้นวางของ/กล่องพลาสติก
- ไวนิล
- ใบประกาศ/รางวัล
2. ค่าใช้สอย
3. ค่าตอบแทน
4. ค่าพาหนะ
- ค่ารถในการเดินทางจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์

รวม

1,700
1,700
200
800
300
300

รวม

100
1,700

2. กิจกรรมรู้จักคิดรู้จักใช้อย่างคุ้มค่า
งบประมาณ
ปี 2562

รายการ
รายรับ
1. จากโรงเรียน
รายจ่าย
1. ค่าวัสดุ
-ค่าจัดทาป้ายนิเทศ
-ค่าเอกสาร/อุปกรณ์
- ค่าใบประกาศ
2. ค่าใช้สอย

รวม
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4,600
4,600
600
1,000
3,000

250

งบประมาณ
ปี 2562

รายการ
3. ค่าตอบแทน
4. ค่าพาหนะ

รวม

4,600

3. กิจกรรมออมทรัพย์
งบประมาณ
ปี 2562

รายการ
รายรับ
1. จากโรงเรียน
รายจ่าย
1. ค่าวัสดุ
-ค่าเอกสาร/อุปกรณ์
2. ค่าใช้สอย
-ค่าของรางวัล/ใบประกาศ
3. ค่าตอบแทน
4. ค่าพาหนะ

รวม

1,000
1,000
500

รวม

500
1,000

4. กิจกรรมประหยัดน้า ไฟ
งบประมาณ
ปี 2562

รายการ
รายรับ
1. จากโรงเรียน
รายจ่าย
1. ค่าวัสดุ
-ค่าเอกสาร
- ไวนิล
2. ค่าใช้สอย
-ค่าของรางวัล/ใบประกาศ
3. ค่าตอบแทน
4. ค่าพาหนะ

รวม

1,000
1,000
200
500
300

รวม

8. เครือ่ งมือการติดตามและประเมินผล
1. แบบสอบถาม
2. แบบประเมิน
9. ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
ผู้เรียนปฏิบัติตนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมที่ดีขึ้น
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1,000

251

10. ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข
ผู้เสนอโครงการ
……………………………………
( นางสาวยุวดี ศรีสุระ )
ผู้เสนองาน

ผู้พิจารณาโครงการ
……………………………………
( นางสาวกรกช กิจบารุง )
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายกิจการนักเรียน
ผู้อนุมัติโครงการ

………………………….……………………
( เซอร์มาร์กาเร็ต รัตนาวงศ์ไชยา )

ผู้จัดการ/ผู้อานวยการ

ลาดับที่ 2 แผนงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
แผนปฏิบัตกิ ารปีการศึกษา 2563 โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
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แผนงานตามโครงสร้าง ฝ่ายกิจการนักเรียน
แผนงานตามมาตรฐานด้าน
1 คุณภาพผู้เรียน/เด็ก
2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
3 สังคมแห่งการเรียนรู้
4 อัตลักษณ์
5 มาตรการส่งเสริม
ผู้รบั ผิดชอบ
นายบัญชา ไตรรส
ตอบสนอง
พันธกิจที่ 7 ยุทธศาสตร์ที่ 6, 9 กลยุทธ์ที่ 6.2,9.2
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ. 1  คุณภาพของผู้เรียน/เด็ก 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ
3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ/การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสาคัญ
ตอบสนองมาตรฐานฝ่ายการศึกษาฯ (EDBA) : มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้หลักที่ 1.3,1.4,1.5 มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้
หลักที่ 2.1,.2 มาตรฐานที่ 10 ตัวบ่งชี้ หลักที่ 10.3,10.6
ประเด็นพิจารณาที่ หลัก 1-4
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน : มาตรฐานที่ 10 ตัวบ่งชี้ หลักที่
ร่วม
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ครูผู้สอนกิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี
และงานลูกเสือ – เนตรนารี ปฏิบัติตามข้อบังคับ
ของคณะลูกเสือแห่งชาติ
2. เพื่อให้ครูแต่ละสายชั้นจัดกิจกรรมชุมนุมเพื่อ
พัฒนาศักยภาพผู้เรียนตามความถนัดและความ
สนใจของผู้เรียน
3. เพื่อนาผลการประเมินการนิเทศมาปรับปรุง
การจัดชุมนุม

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
1.ขั้นวางแผน
1.1 แต่งตั้งคณะกรรมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1.2 ประชุมคณะกรรมการกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน
1.3 ประชุมชี้แจงการดาเนินการจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน
1.4 จัดทาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน

4. เพื่อให้ผู้เรียนได้นาเสนอผลงานในแต่ละ

2 ขั้นดาเนินการ(ภาระงานประจา/ภาระงาน

ชุมนุม
5.เพื่อให้มีสภานักเรียนที่มาจากการเลือกตั้ง

ร่วมโครงการ)
2.1 ภาระงานประจา

6.เพื่อให้สภานักเรียนได้รับคาปรึกษาแนะนาใน
การปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ

1.กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี
1)กากับดูแลครูผู้สอนกิจกรรมลูกเสือ– เนตรนารี

7.เพื่อให้ผู้เรียนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้

และงานลูกเสือ – เนตรนารี ให้เป็นไปตาม
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วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

เกียรติผู้อื่น( 1.5 )
8.เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตาม

ข้อบังคับของคณะลูกเสือแห่งชาติ
2.กิจกรรมชุมนุม

ตามหลักสูตร

1)กากับดูแลครูในแต่ละสายชั้นในการจัด
กิจกรรม

9.เพื่อให้นักเรียนได้รับการดูแลอนามัยเบื้องต้น
เป้าหมายเชิงปริมาณ
1.ครูจานวน 57 คนที่สอนกิจกรรมลูกเสือ – เนตร

2)ชุมนุมให้เป็นไปเพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียน
ตามความถนัดและความสนใจของนักเรียน

นารีและงานลูกเสือ – เนตรนารีตามข้อบังคับ
ของคณะลูกเสือแห่งชาติ

3)นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดกิจกรรม
ชุมนุม

2.สภานักเรียนที่มาจากการเลือกตั้งได้รับคา
ปรึกษาแนะนาในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ

4)จัดนิทรรศการนาเสนอผลงานนักเรียนของ
โรงเรียนแต่ละชุมนุม

สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
3.จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนทีมีประสิทธิภาพ

4.กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยและสภา
นักเรียน

และครอบคลุมผู้เรียนทุกคน
4.ผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนเห็นคุณค่าใน

1)จัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการสภา
นักเรียน

ตนเอง มีความมั่นใจกล้า แสดงออกอย่าง
เหมาะสม

2)ให้คาปรึกษาแนะนาแก่สภานักเรียนในการ
ปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ

5.ผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนมีมนุษยสัมพันธ์
ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น

3)ให้ความรู้เกี่ยวกับการดาเนินชีวิตตามหลัก
ประชาธิปไตย

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

4.กิจกรรมวันสาคัญทางลูกเสือ
5.กิจกรรมชุมนุม

1.ครูผู้สอนกิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี
และงานลูกเสือ – เนตรนารี ปฏิบัติตามข้อบังคับ

6.กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยและสภา
นักเรียน

ของคณะลูกเสือแห่งชาติ
2.ครูแต่ละสายชั้นจัดกิจกรรมชุมนุมเพื่อ

7.กิจกรรมทาเนียบคนเก่ง
2.2 ภาระงานตามตบช

พัฒนาศักยภาพผู้เรียนตามความถนัดและความ
สนใจของผู้เรียนอย่างสม่าเสมอ

1. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติ
ผู้อื่น(1.5)

3.ผลการประเมินการนิเทศได้รับการปรับปรุงและ
แก้ไขในการจัดชุมนุมอย่างครบถ้วน

3.ร้อยของผู้เรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตประเภทต่างๆได้แก่

4.ผู้เรียนแต่ละชุมนุมได้นาเสนอผลงานของ

กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารียุวกาชาด รักษา
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วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

ตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
9.สภานักเรียนมาจากการเลือกตั้งอย่างถูกต้อง

ดินแดนส่งเสริมการรักษาสิ่งแวดล้อม เมตตาต่อ
สัตว์ ประหยัดพลังงาน ลดปัญหาความขัดแย้ง

10.สภานักเรียนได้รับคาปรึกษาแนะนาใน
การปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆอย่างครบถ้วน

ปรับตัวให้เหมาะกับยุคสมัย ต่อต้านยาเสพติด
ต่อต้านคอรับชั่นและกิจกรรมส่งเสริมศิลปะเพื่อ

11. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่

มวลมนุษย์(10.3.1)
4.จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่

ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ ความ
สามารถ ความถนัดและความสนใจของผู้เรียน
12. สถานศึกษามีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมผู้เรียน
ทุกคน
13.ผู้เรียนทุกคนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตาม
ตามหลักสูตร

มีประสิทธิภาพและครอบคลุมผู้เรียนทุกคน
(10.6)
2.3ภาระงานร่วม
1. เอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวที
ต่อผู้มีพระคุณ( 2.2)
2.จัดรายวิชาเพิ่มเติมที่

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด
ความสามารถและความสนใจ (10.2)

1.ครูผู้สอนกิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี
และงานลูกเสือ – เนตรนารีร้อยละ 100 ปฏิบัติ

2.4โครงการ
1. โครงการสร้างเสริมทักษะชีวิตแก่ผู้เรียน

ตามข้อบังคับของคณะลูกเสือแห่งชาติ
2.ผลการประเมินการนิเทศร้อยละ 100 ได้รับการ
ปรับปรุง
3.ผู้เรียนทุกชุมนุมได้นาเสนอผลงานภาคเรียน
ละ 1 ครั้ง
4.ผู้เรียนร้อยละ 100 รับข้อมูล / จัดกิจกรรม
แนะแนวที่พัฒนาบุคลิกภาพของผู้เรียน ผู้เรียน
รู้จักตนเองสามารถตัดสินใจและแก้ปัญหาด้วย
ตนเอง ตลอดจนช่วยเหลือแก้ไขและฝึก
ประสบการณ์ที่เหมาะสม
5.สภานักเรียนมาจากการเลือกตั้งร้อยละ100
6.สภานักเรียนได้รับคาปรึกษาแนะนาใน
การปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)

3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล
3.1 ตรวจสอบ ติดตามการดาเนินงานตาม

พ.ค.62-มี.ค.63

แผน
3.2 ปรับปรุง แก้ไข การดาเนินงานที่ยังไม่

พ.ค.62-มี.ค.63

สมบูรณ์
3.3 ประเมินผลการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

พ.ค.62-มี.ค.63

3.4 ประเมินผลโครงการ
4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา

พ.ค.62-มี.ค.63

4.1 สรุปผลการประเมินงานกิจกรรมนักเรียน
4.2 จัดทารายงานผลการดาเนินงาน

ก.พ. 63
ก.พ. 63

4.3 นาผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนา
งานในปีการศึกษาต่อไป

ก.พ. 63
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วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

7.ผู้เรียนร้อยละ90 เห็นคุณค่าในตนเอง มี
ความมั่นใจกล้า แสดงออกอย่างเหมาะสม
8.ผู้เรียนร้อยละ90 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้
เกียรติผู้อื่น
9.สถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่
ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ ความ
สามารถ ความถนัดและความสนใจของผู้เรียน
ทุกคน
10. สถานศึกษามีระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่
มีประสิทธิภาพและครอบคลุมผู้เรียนทุกคน
15.ผู้เรียนทุกคนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตาม
ตามหลักสูตร
เครื่องมือการติดตาม/ประเมินผล
1.แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม
2.แบบประเมินผลกิจกรรม
3.แบบสัมภาษณ์นักเรียน
4.แบบบันทึกพฤติกรรมนักเรียน

4.4.3.1 งาน/กิจกรรม แนะแนว
แผนงานตามมาตรฐานที่ 1  2  3  4 5 
หน่วยงาน แนะแนว
ฝ่าย กิจการนักเรียน
รายการ

งบประมาณ ปี 2562

รายรับ (ที่มาของงบประมาณ)
1.จากโรงเรียน
รวม
รายจ่าย
1.ค่าวัสดุ
-ค่าเอกสาร

7,700
7,700
2,000
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รายการ

งบประมาณ ปี 2562

-ค่าเอกสารแฟ้มงาน
2.ค่าใช้สอย
-ค่าของรางวัล
3.ค่าตอบแทน
4.ค่าพาหนะ
สรุปประเภทงบประมาณ
งบดาเนินการ 7,700

3,200
2,500

บาท งบลงทุน

-

รวม

7,700

บาท งบพัฒนา -

บาท

ลงชื่อ ..............................................
( นางสาวนวลจันทร์ สีดอกบวบ )
ผู้เสนองาน

ลงชื่อ ..........................................
( นางสาวกรกช กิจบารุง)
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายกิจการนักเรียน
ผู้อนุมัติ

ลงชื่อ................ .... .....................................
(เซอร์มากาเร็ต รัตนาวงศ์ไชยา)
ผู้จัดการ/ผู้อานวยการ
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4.4.3.1 งาน/กิจกรรม โลกกว้างทางการศึกษา
แผนงานตามมาตรฐานที่ 1  2  3  4 5 
หน่วยงาน แนะแนว
ฝ่าย กิจการนักเรียน
รายการ

งบประมาณ ปี 2562

รายรับ (ที่มาของงบประมาณ)
1.จากโรงเรียน
รวม
รายจ่าย
1.ค่าวัสดุ
-ค่าเอกสาร
-ค่าเอกสารแฟ้มงาน
2.ค่าใช้สอย
3.ค่าตอบแทน
ค่าของที่ระลึกวิทยากร
4.ค่าพาหนะ

5,700
5,700
2,100
2,100
1,500
รวม

สรุปประเภทงบประมาณ
งบดาเนินการ 5,700

บาท

งบลงทุน -

ลงชื่อ ..............................................
( นางสาวนวลจันทร์ สีดอกบวบ )
ผู้เสนองาน

บาท

งบพัฒนา -

5,700
บาท

ลงชื่อ ..........................................
( นางสาวกรกช กิจบารุง)
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายกิจการนักเรียน

ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ................ .... .....................................
(เซอร์มากาเร็ต รัตนาวงศ์ไชยา)
ผู้จัดการ/ผู้อานวยการ
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4.3.3.1 งาน/กิจกรรม วันสาคัญทางลูกเสือ
แผนงานตามมาตรฐานที่ 1  2  3  4 5 
หน่วยงาน งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ฝ่ายกิจการนักเรียน
รายการ

งบประมาณ ปี 2562

รายรับ (ที่มาของงบประมาณ)
1.จากโรงเรียน
2.อื่น ๆ
รวม
รายจ่าย
1.ค่าวัสดุ
-ค่าอุปกรณ์ตกแต่งวที
-ค่าดอกไม้ธูปเทียน พวงมาลัย
-ค่าพวงมาลา
-ค่าเครื่องสักการะ
-ค่าวุฒิบัติ / เกียรติบัตร
2.ค่าใช้สอย
-ค่าของรับรอง / ของที่ระลึก
3.ค่าตอบแทน
4.ค่าพาหนะ

9,400
9,400
2,600
500
3,000
1,500
800
1,000
รวม

สรุปประเภทงบประมาณ
งบดาเนินการ 9,400 บาท งบลงทุน -

บาท งบพัฒนา -

นายนิวัตร คามี

ลงชื่อ......................... ..............................
(นายนิวัตร คามี)
ผู้เสนองาน

9,400

บาท
ลงชื่อ....................... ... .............................
( นางสาวกรกช กิจบารุง )
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายกิจการนักเรียน

ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ.......................................................
(เซอร์มาร์กาเร็ต รัตนาวงศ์ไชยา)
ผู้จัดการ/ ผู้อานวยการ
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4.3.3.3 งาน/กิจกรรม ส่งเสริมประชาธิปไตยและสภานักเรียน
แผนงานตามมาตรฐานที่ 1  2  3  4 5 
หน่วยงาน งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ฝ่าย กิจการนักเรียน
รายการ
รายรับ (ที่มาของงบประมาณ)
1.จากโรงเรียน
รวม
รายจ่าย
1.ค่าวัสดุ
-ค่าเอกสาร / โปสเตอร์
-ค่าอุปกรณ์จัดทากล่องใส่บัตรเลือกตั้ง
-ค่าอุปกรณ์ตกแต่งเวที
-ค่าอุปกรณ์ตรวจนับคะแนน
-ค่าแฟ้มงาน
-ค่าอาหาร/เครื่องดื่ม
-ค่าประกาศนียบัตร/ปลอกแขน
2.ค่าใช้สอย
3.ค่าตอบแทน
4.ค่าพาหนะ
รวม
สรุปประเภทงบประมาณ
งบดาเนินการ 7,000 บาท งบลงทุน - . บาท งบพัฒนา
นันท์ ขาหิ..............................
รัญ
ลงชื่อ........สุ.................
(นายสุนันท์ ขาหิรัญ)
ผู้เสนองาน

งบประมาณ ปี 2562
7,000
7,000
2,100
550
1,575
525
525
525
1,200

7,000
- . บาท
ลงชื่อ....................... ... .............................
( นางสาวกรกช กิจบารุง)
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายกิจการนักเรียน
ผู้อนุมัติ

ลงชื่อ.......................................................
(เซอร์มาร์กาเร็ต รัตนาวงศ์ไชยา)
ผู้จัดการ/ผู้อานวยการ
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4.3.3.4 งาน/กิจกรรม ทาเนียบคนเก่ง
แผนงานตามมาตรฐานที่ 1  2  3  4 5 
หน่วยงาน งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ฝ่าย กิจการนักเรียน
รายการ

งบประมาณ ปี 2562

รายรับ (ที่มาของงบประมาณ)
1.จากโรงเรียน
2.อื่น ๆ
รวม
รายจ่าย
1.ค่าวัสดุ
-ค่าเอกสาร
-ค่าแฟ้ม
-ค่ากระดาษสี / ค่าโปสเตอร์
2.ค่าใช้สอย
-ค่าล้างรูป
3.ค่าตอบแทน

1,900
1,900
500
500
400
500

4.ค่าพาหนะ
รวม
สรุปประเภทงบประมาณ
งบดาเนินการ 1,900 บาท

งบลงทุน -

1,900

บาท

ลงชื่อ......................... ..............................
(นางสาวณัชชา หนูสีแก้ว)
ผู้เสนองาน

งบพัฒนา

-

บาท

ลงชื่อ....................... ... .............................
( นางสาวกรกช กิจบารุง)
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายกิจการนักเรียน
ผู้อนุมัติ

ลงชื่อ.................... .....................................
(เซอร์มาร์กาเร็ต รัตนาวงศ์ไชยา)
ผู้จัดการ/ผู้อานวยการ
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แผนงานตามโครงสร้าง

ฝ่ายกิจการนักเรียน

แผนงานตามมาตรฐานด้าน

1 คุณภาพผู้เรียน/เด็ก
3 สังคมแห่งการเรียนรู้

ชื่อโครงการ
ลักษณะโครงการ
หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ
ตอบสนอง

สร้างเสริมทักษะชีวิตแก่ผู้เรียน
 ประจา
 ต่อเนื่อง  ใหม่
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นายบัญชา ไตรรส
พันธกิจที่.......7.........ยุทธศาสตร์ที่..........6,9..........กลยุทธ์ที่ 6.2,9.2

2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
4 อัตลักษณ์
5 มาตรการส่งเสริม

ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ. 1  คุณภาพของผู้เรียน/เด็ก 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ
3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ/การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสาคัญ
ตอบสนองมาตรฐานฝ่ายการศึกษาฯ( EDBA) มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้หลักที่ 1.3,1.4,1.5 มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้หลักที่
2.1,.2 มาตรฐานที่ 10 ตัวบ่งชี้ หลักที่ 10.3,10.6 ประเด็นพิจารณาที่ ทางตรง 1-4 ทางอ้อม
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน มาตรฐานที่ 10 ตัวบ่งชี้ 10.1

1.หลักการและเหตุผล
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้กาหนดทักษะชีวิตเป็นสมรรถนะ
สาคัญ ที่ผู้เรียนทุกคนพึงได้รับการพัฒนา ซึ่งทักษะชีวิต เป็นความสามารถของบุคคลที่จะจัดการกับปัญหาต่างๆ
รอบตัวในสภาพสังคมปัจจุบัน และเตรียมพร้อมสาหรับการปรับตัวในอนาคตสพฐ. ได้กาหนดองค์ประกอบทักษะชีวิต
ไว้ 4 องค์ประกอบ ดังนี้ 1. การตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น 2. การคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ และ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 3. การจัดการกับอารมณ์และความเครียด 4. การสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่นโดย มุ่งเน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญและผู้เรียนเป็นผู้ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาเสริมสร้ างทักษะชีวิตเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และพันธกิจของโรงเรียน ข้อที่ 5 ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมี
ทักษะชีวิตและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขทางฝ่ายกิจการนักเรียนจึงดาเนินการจัดโครงการสร้างเสริมทักษะชีวิตแก่
ผู้เรียนขึ้นโดยมุ่งหวังให้ผู้เรียนมีภูมิคุ้มกันในการดาเนินชีวิตพร้อมเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้ผู้เรียน เห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม
2.2 เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักการคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
2.3 เพื่อส่งเสริมความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน
2.4 เพื่อให้ผู้เรียนมีสุนทรียภาพ และมีสุขภาพจิตที่ดี
2.5 เพื่อเสริมสร้างให้นักเรียนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ ผู้เรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 จานวน 1,285 คน
3.2 เชิงคุณภาพ
1. ผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม
2. ผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการรู้จักการคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
3. ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน
4. ผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการมีสุนทรียภาพ และมีสุขภาพจิตที่ดี
5. ผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการได้รับการเสริมสร้างให้มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น
3.3 ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ผู้เรียนร้อยละ 86 เห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น มีความมั่นใจ แสดงออกอย่างเหมาะสม
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2. ผู้เรียนร้อยละ 86 รู้จักการคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
3. ผู้เรียนร้อยละ 86 ได้รับการส่งเสริมความสามารถ ความถนัด และความสนใจ
ของผู้เรียน
4. ผู้เรียนร้อยละ 86 มีสุนทรียภาพ และมีสุขภาพจิตที่ดี
5. ผู้เรียนร้อยละ 86 ได้รับการเสริมสร้างให้มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น
4. ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
1.กิจกรรม Dancing Team
กิจกรรม
ระยะเวลา
ผู้รบั ผิดชอบ
1. ขั้นเตรียมการ
1.1 ประชุมวางแผน/แต่งตั้งคณะกรรมการ
พ. ย. 62
นางสาวปรารถนา
1.2 เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ
กรานแก้ว
2. ขั้นดาเนินการ / กิจกรรมที่จัด
2.1 ประชาสัมพันธ์/ รับสมัคร
พ. ย. 62
2.2 จัดการประกวด Dancing Team
พ.ย.- ธ.ค. 63
2.3 มอบรางวัล
ธ.ค.63
2.4 ติดตามผลงานของผู้ชนะเลิศ/ฝึกฝนเพื่อให้
เกิดความชานาญ / ส่งประกวดภายนอก
3. ขั้นติดตามและประเมินผล
-สังเกตพฤติกรรมผู้เข้าร่วมกิจกรรม
มี.ค. 63
-ประเมินความพึงพอใจผู้เข้าร่วมกิจกรรม
2.กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ
กิจกรรม
1. ขั้นเตรียมการ
1.1 สารวจข้อมูลจากการจัดกิจกรรมในปีที่ผ่านมา
1.2 ประชุมวางแผน
1.3 จัดทากิจกรรมเพื่อขออนุมัติ
2. ขั้นดาเนินการ / กิจกรรมที่จัด
2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
2.2 ประชาสัมพันธ์รูปแบบการจัดกิจกรรม
2.3 จัดรูปแบบกิจกรรมและทาเอกสาร
2.4 ดาเนินงานตามกิจกรรม
2.4.1 ออกจดหมายเวียนถึงผู้ปกครอง
2.4.2 นาผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมกิจกรรม
ปัจฉิมนิเทศ
3. ขั้นติดตามประเมินผล
3.1 แบบประเมินโครงการ
3.2 สังเกตจากการปฏิบัติจริง

ระยะเวลา
พ.ย. 62

ธ.ค. 62
ธ.ค. 62
ม.ค. 62
ก.พ. 62
มี.ค. 63
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3.กิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี
กิจกรรม
1. ขั้นเตรียมการ
1.1 ประชุมวางแผน
1.2 กาหนดแผนงาน
1.3 เสนอกิจกรรมเพื่อขออนุมัติ
1.4 ติดต่อสถานที่เข้าค่าย
1.5 กาหนดวันเข้าค่ายของแต่ละระดับชั้น
1.6 กาหนดวันเข้าค่ายของแต่ละระดับชั้น
1.7 แจ้งให้สถานศึกษาทราบ
ขั้นดาเนินการ / กิจกรรมที่จัด
2.1 ประชุมชี้แจงครูผู้สอนลูกเสือ / หัวหน้าสายชั้น
2.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
2.3 จัดทาเอกสาร
- หนังสือแจ้งผู้ปกครอง
- หนังสือขออนุญาตกระทรวง
- หนังสือขออนุญาตจอดรถ
- หนังสือขอรถตารวจนาขบวน
2.4 ประชุมชี้แจงผู้เรียน
2.5 ดาเนินการเข้าค่ายพักแรมตามวัน เวลาที่กาหนด
ของแต่ละระดับชั้น
3. ขั้นติดตามและประเมินผล
3.1 แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม
3.2 แบบประเมินความพึงพอใจกิจกรรม

ระยะเวลา
ก.ย. 61

ผู้รบั ผิดชอบ
นายบัญชา ไตรรส

ต.ค. 62

พ.ย. 62
พ.ย. 62
ธ.ค. 62

5. สถานที่ดาเนินการ
โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
สถานที่ในการพาผู้เรียนไปปัจฉิมนิเทศ และเข้าค่ายพักแรม
6. ระยะเวลาในการดาเนินการ
พฤษภาคม 2561 – มีนาคม 2562
7. งบประมาณ
1.กิจกรรม Dancing Team

รายการ
รายรับ
-จากโรงเรียน
-อื่น ๆ
รวม
รายจ่าย

งบประมาณ ปี 2562
7,500
7,500
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รายการ

งบประมาณ ปี 2562

-ค่าวัสดุ
-ถ้วยรางวัล
-เอกสารรับสมัคร / เอกสารการตัดสิน / กระดาษ A4
-ใบประกาศ
-อุปกรณ์ตกแต่งเวที
-ค่าใช้สอย
-อาหาร / เครื่องดื่ม
-ค่าตอบแทน
-ค่าพาหนะ
-ค่าครุภัณฑ์

3,000
500
500
500
1,000
1,500
500
รวม

7,500

2.กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ
รายการ
รายรับ
-จากโรงเรียน
-อื่น ๆ
รวม
รายจ่าย
-ค่าวัสดุ
-เอกสาร / คู่มือทากิจกรรม
-ค่าใช้สอย
-ค่าอาหาร / ที่พัก
-ค่าตอบแทน
-ค่าวิทยากร
-ค่าพาหนะ
-ค่าพาหนะ
-ค่าครุภัณฑ์

งบประมาณ ปี 2562

2,625
129,975
132,600
2,600
68,000
16,000
46,000
รวม 132,600

3. กิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี
รายการ
รายรับ
-จากโรงเรียน(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)

งบประมาณ ปี 2562

156,720
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รายการ

งบประมาณ ปี 2562

(ป.1-ป.6 991*120),(ม.1-ม.3 189*200)
-อื่น ๆ (นักเรียน)
(ป.1-ป.3 447*100),(ป.4 147*600),(ป.5-ป6 317*800 )
(ม.189*900)
รวม
รายจ่าย
-ค่าวัสดุ
-เอกสาร
-อุปกรณ์ตกแต่งเวที
-อุปกรณ์เข้าค่าย
-ค่าดอกไม้ / ธูปเทียน / พวงมาลัย
-ค่าใช้สอย
-ค่าอาหารเครื่องดื่ม / ที่พัก
-ค่าของรางวัล
-ค่าสถานที่
-ค่าตอบแทน
-ค่าวิทยากร
-ค่าเจ้าหน้าที่นาขบวน
-ค่าพาหนะ
-ค่าเดินทาง / ยานพาหนะ
-ค่าติดต่อประสารงาน / สารวจ
-ค่าครุภัณฑ์

556,600
713,320
3,000
5,500
49,000
2,100
258,870
6,850
16,000
20,000
20,000
320,000
12,000
รวม

713,320

8. เครือ่ งมือการติดตามและประเมินผล
8.1 แบบสอบถามการเข้าร่วมกิจกรรม
8.2 แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
9. ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
9.1 ผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการ เห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น มีความมั่นใจ แสดงออก อย่างเหมาะสม
9.2 ผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการ รู้จักการคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
9.3 ผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการ ได้รับการส่งเสริมความสามารถ ความถนัด และความสนใจ
9.4 ผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการ มีสุนทรียภาพ และมีสุขภาพจิตที่ดี
9.5 ผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการ ได้รับการเสริมสร้างให้มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น
9.6 ผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการ ยึดมั่นในวิถีชีวิตและการปกครองระบอบประชาธิปไตย
10. ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข
.........................................................................................................................................................................................
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ผู้เสนอโครงการ

ผู้พิจารณาโครงการ

ลงชื่อ.....................................................
(นายบัญชา ไตรรส )

ลงชื่อ..........................................................
(นางสาวกรกช กิจบารุง)
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายกิจการนักเรียน
ผู้อนุมัติโครงการ

ลงชื่อ........................... ..............................
(เซอร์มาร์กาเร็ต รัตนาวงศ์ไชยา)
ผู้จัดการ/ผู้อานวยการ
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แผนงานตามโครงสร้าง

ฝ่ายกิจการนักเรียน

แผนงานตามมาตรฐานด้าน

1 คุณภาพผู้เรียน/เด็ก
3 สังคมแห่งการเรียนรู้

ชื่อโครงการ
ลักษณะโครงการ
หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ
ตอบสนอง

เจริญเติบโตเพื่อการเรียนรู้
 ประจา
 ต่อเนื่อง  ใหม่
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นางเรวดี อุดมลาภ
พันธกิจที่.......7.........ยุทธศาสตร์ที่..........6,9..........กลยุทธ์ที่ 6.2,9.2

2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
4 อัตลักษณ์
5 มาตรการส่งเสริม

ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ. 1  คุณภาพของผู้เรียน/เด็ก 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ
3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ/การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสาคัญ
ตอบสนองมาตรฐานฝ่ายการศึกษาฯ( EDBA) มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้หลักที่ 1.3,1.4,1.5 มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้หลักที่
2.1,.2 มาตรฐานที่ 10 ตัวบ่งชี้ หลักที่ 10.3,10.6 ประเด็นพิจารณาที่ ทางตรง 1-4 ทางอ้อม
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน มาตรฐานที่ 10 ตัวบ่งชี้ 10.1

1. หลักการและเหตุผล
โรงเรียนเป็นสถาบันการศึกษาที่สาคัญยิ่งในการมีส่วนส่งเสริมและปลูกฝังนิยมในด้านต่างๆ โดยเฉพาะด้าน
คุณธรรม จริยธรรม การสานึกความเป็นไทย อันจะเป็นพื้นฐานในการปฏิบัติตนให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม
โดยเฉพาะความเสี่ยงที่ผู้เรียนต้องมีภูมิคุ้มกันทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ซึ่งถ้าผู้เรียนมีความพร้อมหรือได้รับการ
พัฒนาเป็นอย่างดี ผู้เรียนก็จะพ้นภัยต่างๆ ทั้งพฤติกรรมการเรียน การควบคุมอารมณ์ การทะเลาะวิวาท การมั่วสุม
สารเสพติด การติดเกม เป็นต้น ดังนั้นเพื่อเป็นการสร้างแนวทางให้ผู้เรียนได้ฝึกและพัฒนาตนเอง เตรียมความ
พร้อมให้เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ จึงจัดให้มีกิจกรรมนี้ขึ้นมาโดยมีครูและนักเรียนมีส่วนร่วมในการทากิจกรรม
2.วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เรียนมีการระบุและจัดอันดับความเสี่ยงภายในและภายนอกโรงเรียนทั้งเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ
2. เพื่อกาหนดกลยุทธ์และเป้าหมายในการบริหารความเสี่ยง
3. เพื่อมีการกาหนดวิธีการ มาตรการ กลไกการควบคุมไม่ให้เกิดและละความเสี่ยงให้น้อยลง
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
1. ผู้เรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จานวน 1,285 คน
3.2 เชิงคุณภาพ
1. ผู้เรียนมีการระบุและจัดอันดับความเสี่ยงภายในและภายนอกโรงเรียนทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
2. ผู้เรียนกาหนดกลยุทธ์และเป้าหมายในการบริหารความเสี่ยง
3. การกาหนดวิธีการ มาตรการ กลไกการควบคุมไม่ให้เกิดและละความเสี่ยงให้น้อยลง
3.3 ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ผู้เรียนร้อยละ 82 มีการระบุและจัดอันดับความเสี่ยงภายในและภายนอกโรงเรียนทั้งเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ
2. ผู้เรียนร้อยละ 82 กาหนดกลยุทธ์และเป้าหมายในการบริหารความเสี่ยง
3. ผู้เรียนร้อยละ 82 มีการกาหนดวิธีการ มาตรการ กลไกการควบคุมไม่ให้เกิดและละความเสี่ยงให้
น้อยลง
4. ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
1. กิจกรรม คัดกรอง
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กิจกรรม
1. ขั้นเตรียมการ
1.1ประชุมวางแผน แต่งตั้งคณะกรรมการ
1.2เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. ขั้นดาเนินการ/กิจกรรมที่จัด
2.1ประชาสัมพันธ์
2.2จัดกิจกรรมคัดกรองนักเรียน
2.3แยกกลุ่มตามประเภทของนักเรียน
2.4ส่งต่อไปจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
3. ขั้นติดตามและประเมินผล
3.1สังเกต พฤติกรรมผู้เข้าร่วมกิจกรรม
3.2ประเมินความพึงพอใจ
2. กิจกรรมแก้ปญ
ั หาความเสี่ยง ( ค่ายคุณธรรม )
กิจกรรม
1. ขั้นเตรียมการ
1.1ประชุมวางแผน แต่งตั้งคณะกรรมการ
1.2เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. ขั้นดาเนินการ/กิจกรรมที่จัด
2.1ประชาสัมพันธ์
2.2จัดกิจกรรมแก้ปัญหาความเสี่ยงของนักเรียน
2.3นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมตามกลุ่มของความเสี่ยงที่ได้จาก
การคัดกรองโดยการเข้าค่ายคุณธรรม
3. ขั้นติดตามและประเมินผล
3.1สังเกต พฤติกรรมผู้เข้าร่วมกิจกรรม
3.2ประเมินความพึงพอใจ
4. กิจกรรมสร้างนิสัย ห่างไกลความเสี่ยง
กิจกรรม
1. ขั้นเตรียมการ
1.2เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. ขั้นดาเนินการ/กิจกรรมที่จัด
2.1ประชาสัมพันธ์/รับสมัคร
2.2จัดกิจกรรมสร้างนิสัย ห่างไกลความเสี่ยงโดยจัดกิจกรรม
ค่ายอาสาเพื่อจิตสาธารณะ
2.3 นานักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
3. ขั้นติดตามและประเมินผล
3.1สังเกต พฤติกรรมผู้เข้าร่วมกิจกรรม
3.2ประเมินความพึงพอใจ
5. สถานที่ดาเนินงาน
5.1 กิจกรรมคัดกรองนักเรียน โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา

ระยะเวลา
พ.ค.62

ผู้รบั ผิดชอบ
นางสาวนวลจันทร์
สีดอกบวบ

มิ.ย.62

ก.ค.62
ส.ค.62

ระยะเวลา
ก.ค.62

ผู้รบั ผิดชอบ
นางเรวดี อุดมลาภ

ส.ค.62
ก.ย.62
พ.ย.62
พ.ย.62

ระยะเวลา
ต.ค.62
พ.ย.62

พ.ย.62
ส.ค.62
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5.2 กิจกรรมแก้ปัญหาความเสี่ยง (ค่ายคุณธรรม) โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
5.3 กิจกรรมสร้างนิสัย ห่างไกลความเสี่ยง โรงเรียนซางตาครู้สศึกษาและภายนอกโรงเรียน
6. ระยะเวลาในการดาเนินงาน
6.1 กิจกรรมคัดกรองนักเรียน พฤษภาคม 2561 – สิงหาคม 2562
6.2 กิจกรรมแก้ปัญหาความเสี่ยง ( ค่ายคุณธรรม ) กรกฎาคม 2561 – พฤศจิกายน 2561
6.3 กิจกรรมสร้างนิสัย ห่างไกลความเสี่ยง ตุลาคม 2561 – สิงหาคม 2561
7. งบประมาณ
1.กิจกรรม คัดกรอง
รายการ

งบประมาณ ปี 2562

รายรับ
-จากโรงเรียน
-อื่น ๆ
รวม
รายจ่าย
-ค่าวัสดุ
ค่าจัดทาเอกสาร/กระดาษสี/กระดาษเอ4
ค่าป้ายนิเทศ
-ค่าใช้สอย
-ค่าตอบแทน
-ค่าพาหนะ
-ค่าครุภณ
ั ฑ์

3,000
3,000
2,500
500
3,000

รวม
2.กิจกรรมแก้ปญ
ั หาความเสี่ยง ( ค่ายคุณธรรม )
รายการ

งบประมาณ ปี 2562

รายรับ
-จากโรงเรียน
รวม
รายจ่าย
-ค่าวัสดุ
จัดทาเอกสาร
ป้ายนิเทศ/ไวนิล
หมึกพิมพ์
-ค่าใช้สอย
ค่าล้างภาพ

10,700
10,700
900
535
495
320
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รายการ

งบประมาณ ปี 2562

-ค่าตอบแทน
วิทยากร
-ค่าพาหนะ
ค่าพาหนะ
-ค่าครุภณ
ั ฑ์

5,250
3,150
รวม

10,700

3. กิจกรรมสร้างนิสัย ห่างไกลความเสี่ยง
รายการ

งบประมาณ ปี 2562

รายรับ
-จากโรงเรียน
รวม
รายจ่าย
-ค่าวัสดุ
จัดทา/เอกสาร
ค่าป้ายนิเทศ
ค่าหมึกพิมพ์
-ค่าใช้สอย
ค่าล้างภาพ
-ค่าตอบแทน
ค่าวิทยากร
ค่าสถานที่
-ค่าพาหนะ
ค่าพาหนะ
-ค่าครุภณ
ั ฑ์

31,800
31,800
900
535
445
320
2,200
2,200
25,200
รวม

31,800

8. เครือ่ งมือการติดตามและประเมินผล
1.แบบประเมินผลการดาเนินงาน 2.จากการเช้าร่วมในกิจกรรมต่างๆทั้งในและนอกโรงเรียน
3.แบบสอบถามผู้เกี่ยวข้อง
9. ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
1. ผู้เรียนมีการระบุและจัดอันดับความเสี่ยงภายในและภายนอกโรงเรียนทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
2. ผู้เรียนกาหนดกลยุทธ์และเป้าหมายในการบริหารความเสี่ยง
3. ผู้เรียนมีการกาหนดวิธีการ มาตรการ กลไกการควบคุมไม่ให้เกิดและละความเสี่ยงให้น้อยลง
10. ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข
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ผู้เสนอโครงการ

ผู้พิจารณาโครงการ

.
เรวดี อุดมลาภ
ลงชื่อ.....................................................
(นาวเรวดี อุดมลาภ)

ลงชื่อ..........................................................
(นางสาวกรกช กิจบารุง)
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายกิจการนักเรียน
ผู้อนุมัติโครงการ

ลงชื่อ................... ........ ..............................
(เซอร์มาร์กาเร็ต รัตนาวงศ์ไชยา)
ผู้จัดการ/ ผู้อานวยการ

แผนปฏิบัตกิ ารปีการศึกษา 2563 โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา

272

แผนงานตามโครงสร้าง
ฝ่ายกิจการนักเรียน
แผนงานตามมาตรฐานด้าน 1  คุณภาพผู้เรียน/เด็ก 2  การจัดการศึกษา 3  สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
4  อัตลักษณ์ (จิตตาภิบาล) 5  มาตรการส่งเสริม
ลักษณะโครงการ
ประจา
ต่อเนื่อง
ใหม่
ชื่อโครงการ
sc วัยใสใส่ใจสุขภาพ พัฒนาความฉลาดทางสุขภาวะ
ผู้รบั ผิดชอบ
นายรุ่งโรจน์ ปฐมทัศน์
ตอบสนอง
พันธกิจที่ 6 ยุทธศาสตร์ที่ 8 กลยุทธ์ที่ 8.1
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา
1  คุณภาพผู้เรียน 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ
3  กระบวนการจัดการเรียนการสอน 4 ระบบการประกันคุณภาพภายใน
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา EDBA
: มาตรฐานที่ 1.ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ หลักที่ 1.3, 1.4,1.6,ร่วม
ประเด็นการพิจารณา/เกณฑ์ย่อยที่ หลัก - ร่วม. ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน: มาตรฐานที่...........ตัวบ่งชี้หลักที่............ร่วม........เกณฑ์ที่
.....................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้กาหนดทักษะชีวิตเป็นสมรรถนะสาคัญ ที่
ผู้เรียนทุกคนพึงได้รับการพัฒนา ซึ่งทักษะชีวิต เป็นความสามารถของบุคคลที่จะจัดการกับปัญหาต่างๆรอบตัวใน
สภาพสังคมปัจจุบัน และเตรียมพร้อมสาหรับการปรับตัวในอนาคต เพื่อให้สอดคล้องกับ พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ มาตรา 6 ว่า “การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่ส มบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ
สติปัญญาความรู้ คุณธรรมจริยธรรม และวัฒนธรรมในการดาเนินชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข”
นั่นคือ คนไทยต้องมีสุขภาวะทั้ง 4 มิติ ทั้งทางกาย จิต สังคม และปัญญาที่เป็นพื้นฐานต่อการนาไปสู่การ
ดูแลชีวิตตนเอง และครอบครัวอย่างพอเพียง ในการจัดการเรียนการสอนต้องจัดให้เป็นคนเก่งมีความรู้ด้านวิชาการ มี
สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุนทรียภาพ ลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี กีฬาอย่างเต็มศักยภาพ
2. วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้ผู้เรียนได้มีพัฒนาการทางด้านร่างกายอารมณ์และจิตใจ
2.เพื่อให้ผู้เรียนได้รู้จักกฎกติกา มารยาทและระเบียบ วินัยมากยิ่งขึ้น
3. เพื่อให้ผู้เรียนได้รู้จักการออกกาลังกายอย่างถูกวิธีในกีฬาแต่ละประเภท
4. เพื่อให้ผู้เรียนได้มีประสบการณ์ สร้างความเป็นเลิศทางกีฬาได้มากยิ่งขึ้น
5.เพื่อส่งเสริมและพัฒนาสมรรถภาพทางกายและจิตใจของเยาวชน โดยใช้กิจกรรมกีฬาเป็นสื่อ
6.เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนรู้จักใช้เทคนิคขั้นพื้นฐานในการ เล่นกีฬา กติกาการตัดสิน การเป็นผู้ชมที่ดีและมีน้าใจนักกีฬา
7.เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เพื่อหลีกเลี่ยงจากอบายมุขและสิ่งเสพติด
8.เพื่อพัฒนาเยาวชนให้เป็นคนดี มีคุณภาพรู้จักใช้ชีวิตร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข
9.มีน้าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน (1.2)
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
ผู้เรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 จานวน 1,285 คน
3.2 เชิงคุณภาพ
1. เพื่อให้ผู้เรียน เห็นคุณค่าในตนเองดังนั้นทางฝ่ายกิจการนักเรียนจึงได้จัดทาโครงการ SC วัยใสใส่ใจ
คุณภาพขึ้นเพื่อ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม
2. เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติด เสี่ยงต่อความรุนแรงโรคภัย อุบัติเหตุและปัญหาทางเพศ
3. เพื่อให้นักเรียนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น
4. เพื่อเพิ่มพฤติกรรมความฉลาดทางสุขภาวะของเด็ก เยาวชน และครอบครัว
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5. เพื่อให้ได้ความรู้ปฏิบัติ เรื่อง การสร้างเสริมความฉลาดทางสุขภาวะของเด็ก เยาวชนและครอบครัว
6. เพื่อให้ได้รับข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการสร้างเสริมความฉลาดทางสุขภาวะของเด็ก เยาวชน และ
ครอบครัวจากองค์กรที่เกี่ยวข้อง
7. เพื่อฝึกทักษะให้ผู้เรียนมีความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรมการแสดง
8. เพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลจากสิ่งเสพติด
9.เพื่อให้ผู้เรียนรู้ เข้าใจ และคิดวิเคราะห์สมรรถภาพทางกายและความสามารถทางด้าน ร่างกาย รวมทั้ง
กระบวนการเสริมสร้างและแก้ไขสมรรถภาพทางร่างกาย
10.เพื่อให้ผู้เรียนมีสมรรถภาพทางร่างกาย และน้าหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของ กรมพลศึกษา
3.3 ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ผู้เรียนร้อยละ 85 เห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น มีความมั่นใจ แสดงออกอย่างเหมาะสม
2. ผู้เรียนร้อยละ 85 รู้จักป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติด เสี่ยงต่อความรุนแรงโรคภัย อุบัติเหตุและ
ปัญหาทางเพศ
3. ผู้เรียนร้อยละ 85 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น
4. ผู้เรียนร้อยละ 85 มีพฤติกรรมความฉลาดทางสุขภาวะของเด็ก เยาวชน และครอบครัว
5. ผู้เรียนร้อยละ 85 มีความรู้ปฏิบัติ เรื่อง การสร้างเสริมความฉลาดทางสุขภาวะของเด็ก เยาวชนและ
ครอบครัว
6. ผู้เรียนร้อยละ 85 ได้รับข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการสร้างเสริมความฉลาดทางสุขภาวะของเด็ก
เยาวชน และ ครอบครัวจากองค์กรที่เกี่ยวข้อง
7. ผู้เรียนร้อยละ 85 ฝึกทักษะความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรมการแสดง
8. ผู้เรียนร้อยละ 85 ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลจากสิ่งเสพติด
9. ผู้เรียนร้อยละ 85 รู้ เข้าใจ และคิดวิเคราะห์สมรรถภาพทางกายและความสามารถทางด้าน ร่างกาย
รวมทั้งกระบวนการเสริมสร้างและแก้ไขสมรรถภาพทางร่างกาย
10. ผู้เรียนร้อยละ 85 มีสมรรถภาพทางร่างกาย และน้าหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของ กรมพล
ศึกษา
4. ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
1.กิจกรรมวันศุกร์กับสุขภาพ
กิจกรรม
ระยะเวลา
ผู้รบั ผิดชอบ
1. ขั้นเตรียมการ
1.1 ประชุมวางแผน/แต่งตั้งคณะกรรมการ
พ.ค.. 62
นายนิรุตติ์ กลิ่นบุหงัน
1.2 เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ
2. ขั้นดาเนินการ / กิจกรรมที่จัด
2.1 ประชาสัมพันธ์
พ..ค. 62
2.2 จัดการเตรียมเพลงและฝึกผู้นา
พ.ค. 62
2.3 ดาเนินการกิจกรรมในวันศุกร์หลังเคารพธงชาติ
มิ.ย. 62
2.4 ติดตามผลงานของผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม
มิ.ย. 62
3. ขั้นติดตามและประเมินผล
3.1 สรุปและประเมินผลจากแบบประเมินความพึงพอใจ
มี.ค. 63
3.2สังเกตจากการปฏิบัติจริง
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2.กิจกรรมกีฬาสีภายใน (เฟือ่ งฟ้าเกมส์)
กิจกรรม
1. ขั้นเตรียมการ
1.1 ประชุมวางแผน
1.2 กาหนดแผนงาน
1.3 เสนอกิจกรรมเพื่อขออนุมัติ
2. ขั้นดาเนินการ / กิจกรรมที่จัด
2.1 ประชุมชี้แจงทุกฝ่าย
2.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
2.3 จัดทาเอกสารและติดตามงาน
-แบ่งสี 4 สีทั้งนักเรียนและครู
-กาหนดรูปแบบโดยเชิญประธานสีและแม่สีเข้าประชุม
-ออกเอกสารประเภทต่าง ๆ ที่จัด เกณฑ์การให้คะแนน
-กาหนดวันซ้อมและประชุมสี
2.4 ดาเนินการจัดการแข่งขัน
3. ขั้นติดตามและประเมินผล
3.1 ผลการดาเนินการ
3.2 แบบประเมินความพึงพอใจ
3.กิจกรรมให้ความรู้และดูแลสุขภาพ
กิจกรรม
1. ขั้นเตรียมการ
1.1 ประชุมวางแผน
1.2 กาหนดแผนงาน
1.3 เสนอกิจกรรมเพื่อขออนุมัติ
2. ขั้นดาเนินการ / กิจกรรมที่จัด
2.1 ประชุมชี้แจงทุกฝ่าย
2.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
2.3 จัดทาเอกสารและติดตามงาน
2.4 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ
2.5 เชิญวิทยากร
3. ขั้นติดตามและประเมินผล
3.1 ผลการดาเนินการ
3.2 แบบประเมินความพึงพอใจ

ระยะเวลา

ผู้รบั ผิดชอบ

พ..ย. 62

นายพรดนัย ดาวดี

ธ.ค. 62
ธ.ค. 62
ธ.ค. 62

ม.ค. 63
ม.ค. 63

ระยะเวลา

ผู้รบั ผิดชอบ

พ..ย. 62

นายพรดนัย ดาวดี

ธ.ค. 62
ธ.ค. 62
ธ.ค. 62

ม.ค. 63

5. สถานที่ดาเนินการ
5.1 โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
5.2 หน่วยงานที่จัดการแข่งขัน
6.ระยะเวลาในการดาเนินงาน
พฤษภาคม 2562 – มิถุนายน 2563
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1.กิจกรรมวันศุกร์กับสุขภาพ
รายการ

งบประมาณ ปี 2562

รายรับ
-จากโรงเรียน
รวม
รายจ่าย
-ค่าวัสดุ
ค่าของรางวัล
-ค่าใช้สอย
ค่าตกแต่งสแตนด์ผู้นาเต้น
-ค่าตอบแทน
ค่าอาหาร/เครื่องดื่ม
-ค่าพาหนะ
-ค่าครุภณ
ั ฑ์

2,500
2,500
500
500
1,500
รวม

2500

3. กิจกรรมกีฬาสีภายใน (เฟือ่ งฟ้าเกมส์)
รายการ

งบประมาณ ปี 2562

รายรับ
-จากโรงเรียน
-อื่น ๆ
รวม
รายจ่าย
-ค่าวัสดุ
ค่าบารุงสี (2000*6)
ตกแต่งสถานที่และเวที
ค่าเหรียญรางวัล
-ค่าใช้สอย
-ค่าตอบแทน
-ค่าพาหนะ
ค่าพาหนะ
-ค่าครุภณ
ั ฑ์

27,500
27,500
5,500
1,500
20,000

500
รวม

27,500

แผนปฏิบัตกิ ารปีการศึกษา 2563 โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา

276

3. กิจกรรมให้ความรู้และดูแลสุขภาพ
รายการ

งบประมาณ ปี 2562

รายรับ
-จากโรงเรียน
-อื่น ๆ
รวม
รายจ่าย
-ค่าวัสดุ
จัดทาแผ่นพับโปสเตอร์
จัดทาเอกสาร
ค่าวัสดุ/อุปกรณ์
-ค่าใช้สอย
ค่าอาหาร/เครื่องดื่มวิทยากร
-ค่าตอบแทน
ค่าวิทยากร
ค่าของที่ระลึก
-ค่าพาหนะ
-ค่าครุภณ
ั ฑ์

10,000
10,000
2,500
500
1,000
1,500
3,500
1,000
รวม

10,000

8. เครือ่ งมือการติดตามและประเมินผล
1. แบบสอบถาม
2. แบบประเมินความพึงพอใจ
9. ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั
1. ผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการร้อยละ 85 เห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น มีความมั่นใจ แสดงออกอย่าง
เหมาะสม
2. ผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการร้อยละ 85 รู้จักป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติด เสี่ยงต่อความรุนแรงโรคภัย
อุบัติเหตุและปัญหาทางเพศ
3. ผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการร้อยละ85 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น
4. ผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการร้อยละ 85 มีพฤติกรรมความฉลาดทางสุขภาวะของเด็ก เยาวชน และ
ครอบครัว
5. ผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการร้อยละ 85 มีความรู้ปฏิบัติ เรื่อง การสร้างเสริมความฉลาดทางสุขภาวะของ
เด็ก เยาวชนและครอบครัว
6. ผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการร้อยละ 85 ได้รับข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการสร้างเสริมความฉลาดทางสุข
ภาวะของเด็ก เยาวชน และ ครอบครัวจากองค์กรที่เกี่ยวข้อง
7. ผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการร้อยละ 85 ฝึกทักษะความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรมการแสดง
8. ผู้เรียนร้อยละ 85 ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลจากสิ่งเสพติด
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9. ผู้เรียนร้อยละ 85 รู้ เข้าใจ และคิดวิเคราะห์สมรรถภาพทางกายและความสามารถทางด้าน ร่างกาย
รวมทั้งกระบวนการเสริมสร้างและแก้ไขสมรรถภาพทางร่างกาย
10. ผู้เรียนร้อยละ 85 มีสมรรถภาพทางร่างกาย และน้าหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของ กรมพล
ศึกษา
10. ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข
.........................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
ผู้เสนอโครงการ
ผู้พิจารณาโครงการ

นิรุตติ์ กลิ่นบุหงัน

ลงชื่อ.....................................................
(นายนิรุตติ์ กลิ่นบุหงัน)

ลงชื่อ..........................................................
(นางสาวกรกช กิจบารุง)
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายกิจการนักเรียน
ผู้อนุมัติโครงการ

ลงชื่อ........................... ..............................
(เซอร์มาร์กาเร็ต รัตนาวงศ์ไชยา)
ผุ้จัดการ/ผู้อานวยการ
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ลาดับที่ 3 แผนงานกิจกรรมด้านสวัสดิภาพผู้เรียน
แผนงานตามโครงสร้าง ฝ่ายกิจการนักเรียน
แผนงานตามมาตรฐานด้าน
1 คุณภาพผู้เรียน/เด็ก
2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
3 สังคมแห่งการเรียนรู้
4 อัตลักษณ์
5 มาตรการส่งเสริม
ผู้รบั ผิดชอบ
นายฐากร วัฒนากูล
ตอบสนอง
พันธกิจที่ 7 ยุทธศาสตร์ที่ 9 กลยุทธ์ที่ 9.1
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ. 1  คุณภาพของผู้เรียน/เด็ก 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ
3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ/การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสาคัญ
ตอบสนองมาตรฐานฝ่ายการศึกษาฯ (EDBA) : มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ หลักที่ 1.3
ประเด็นพิจารณาที่ หลัก 1-3
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน : มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ หลักที่ 1.3 ร่วม
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ครูดูแลความปลอดภัยแก่นักเรียนตาม
บริเวณต่าง ๆ ของโรงเรียนและอานวยความ
สะดวกแก่ผู้ปกครองและบุคคลที่มาติดต่อ
2. เพื่อให้มีการตรวจหาสิ่งเสพติดและอบายมุข
ทั้งปวง
3.เพื่อให้ผู้เรียนได้รู้ถึงพิษภัยของยาเสพติด

1. ขั้นวางแผน
1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการ
1.2 ประชุมคณะกรรมการ
1.3 ประชุมชี้แจงการดาเนินการ
1.4 จัดทาเอกสารที่เกี่ยวข้อง
2. ขั้นดาเนินการ (ภาระงานประจา/ภาระงานร่วม/

4.เพื่อเผยแพร่และรณรงค์เรื่องยาเสพติดใน
โรงเรียนและชุมชน

โครงการ)
2.1 ภาระงานประจา
1.จัดให้มีครูดูแลความปลอดภัยแก่นักเรียนตาม

5.เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนและ
บุคลากรในโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน (1.2)

บริเวณต่าง ๆ ของโรงเรียนและอานวยความแก่
ผู้ปกครองและบุคคลที่มาติดต่อ

6.ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีก
เลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง

2.จัดให้มีการตรวจหาสิ่งเสพติดและอบายมุขทั้งปวง
3.จัดให้มีการตรวจหาสิ่งเสพติดและอบายมุขทั้งปวง

โรคภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ(1.3)
7.เพื่อให้ผู้เรียนได้รู้จักวิธีการหลีกเลี่ยงและระวัง

4.กิจกรรมลูกเสือสวัสดิภาพ
5.กิจกรรมรักษาความปลอดภัยในโรงเรียน

ภัยจากสารเสพติด ( 1.4 )
เป้าหมายเชิงปริมาณ

6.กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก
7.กิจกรรมวันต่อต้านสารเสพติดโลก

1. เพื่อให้ครูดูแลความปลอดภัยแก่นักเรียนตาม
บริเวณต่าง ๆ ของโรงเรียนและอานวยความ

8.กิจกรรมให้ความรู้เรื่องสารเสพติด
9.กิจกรรมตรวจสารเสพติด

สะดวกแก่ผู้ปกครองและบุคคลที่มาติดต่อ
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วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

2. เพื่อให้มีการตรวจหาสิ่งเสพติดและอบายมุข
ทั้งปวง
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1. ครูดูแลความปลอดภัยแก่นักเรียนตาม

2.2 ภาระงานตาม ตบช
1.ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษ

บริเวณต่าง ๆ ของโรงเรียนและอานวยความ
สะดวกแก่ผู้ปกครองและบุคคลที่มาติดต่อ

และหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความ
รุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ

2. มีการตรวจหาสิ่งเสพติดและอบายมุข
ทั้งปวง

2.3 ภาระงานร่วม
1. การให้ความร่วมมือกับชุมชน/ที่ส่งผลต่อ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

สถานศึกษา
2. จัดโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริม

1. นักเรียนร้อยละ 85 ได้รับการดูแลความปลอดภัย ความปลอดภัยของผู้เรียน
ตามบริเวณต่าง ๆ ของโรงเรียน
ประเด็นการพิจารณา
2. เพื่อให้มีการตรวจหาสิ่งเสพติดและอบายมุข
ทั้งปวงร้อยละ 85

3.ขั้นตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล

เครื่องมือการติดตาม/ประเมินผล

3.1ตรวจสอบ ติดตามการดาเนินงานตาม
แผนงาน

-แบบประเมินการจัดกิจกรรม
-แบบสังเกตจากสภาพจริง

3.2ปรับปรุงแก้ไข การดาเนินงานที่ยังไม่
สมบูรณ์
3.3ประเมินผลของกิจกรรม
3.4ประเมินผลโครงการ
4.ขั้นสรุป รายงาน ปรับปรุง พัฒนา
4.1สรุปผลตามกิจกรรมเป็นภาพรวม
4.2จัดทารายงานผลดาเนินงานของ
หน่วยงาน
4.3นาผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนา

แผนปฏิบัตกิ ารปีการศึกษา 2563 โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
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4.3.3 แบบแสดงประมาณค่าใช้จ่าย งาน/กิจกรรม
4.3.3.1 งาน/กิจกรรม ลูกเสือสวัสดิการ
แผนงานตามมาตรฐานที่ 1  2  3  4 5 
หน่วยงาน งานสวัสดิภาพผู้เรียน ฝ่าย กิจการนักเรียน
รายการ

งบประมาณ ปี 2562

รายรับ (ที่มาของงบประมาณ)
1.จากโรงเรียน
รวม
รายจ่าย
1.ค่าวัสดุ
ค่าเอกสาร
ค่าใบประกาศนียบัตร
ค่าปลอกแขนลูกเสือสวัสดิการ
2.ค่าใช้สอย
3.ค่าตอบแทน
4.ค่าพาหนะ

สรุปประเภทงบประมาณ
งบดาเนินการ
ฐากร วัฒนากูล

5,400 บาท

ลงชื่อ.............................................. …..
( นายฐากร วัฒนากูล )
ผูเ้ สนองาน

5,400
5,400

1,100
1,100
3,200
รวม 5,400
งบลงทุน -

บาท งบพัฒนา -

บาท

ลงชื่อ....................................................
( นางสาวกรกช กิจบารุง )
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายกิจการนักเรียน

ผู้อนุมัติ ลงชื่อ...............................................
( เซอร์มาร์กาเร็ต รัตนาวงศ์ไชยา)
ผู้จดั การ / ผู้อานวยการ

แผนปฏิบัตกิ ารปีการศึกษา 2563 โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
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4.3.3.2 งาน/กิจกรรม รักษาความปลอดภัยในโรงเรียน
แผนงานตามมาตรฐานที่ 1  2  3  4 5 
หน่วยงาน งานสวัสดิภาพผู้เรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน
รายการ

งบประมาณ ปี 2562

รายรับ (ที่มาของงบประมาณ)
1.จากโรงเรียน
2.อื่น ๆ
รวม
รายจ่าย
1.ค่าวัสดุ
ค่าจัดทาเอกสาร/ป้ายนิเทศ
ค่าสมุดบันทึกประจาวัน
ค่าเครื่องหมายจราจร/รั้วกั้น
2.ค่าใช้สอย
3.ค่าตอบแทน

6,700
6,700
1,600
300
4,800
-

4.ค่าพาหนะ

รวม

สรุปประเภทงบประมาณ
งบดาเนินการ
ฐากร วัฒนากูล

6,700 บาท งบลงทุน - บาท งบพัฒนา -

ลงชื่อ..............................................
( นายฐากร วัฒนากูล )
ผูเ้ สนองาน

6,700
บาท

ลงชื่อ....................................................
( นางสาวกรกช กิจบารุง )
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายกิจการนักเรียน

ผู้อนุมัติ ลงชื่อ...............................................
( เซอร์มาร์กาเร็ต รัตนาวงศ์ไชยา)
ผู้จดั การ/ผู้อานวยการ

แผนปฏิบัตกิ ารปีการศึกษา 2563 โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
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4.3.3.3 งาน/กิจกรรม วันงดสูบบุหรี่โลก
แผนงานตามมาตรฐานที่ 1  2  3  4 5 
หน่วยงาน งานสวัสดิภาพผู้เรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน
รายการ
รายรับ (ที่มาของงบประมาณ)
1.จากโรงเรียน
2.อื่น ๆ
รวม
รายจ่าย
1.ค่าวัสดุ
ค่าป้ายนิเทศ(ไวนิล)
ค่าจัดทาเอกสาร
2.ค่าใช้สอย
ค่าของที่ระลึก
3.ค่าตอบแทน
4.ค่าพาหนะ

งบประมาณ ปี 2562
2,600
2,600
1,000
600
1,000
รวม 2,600

สรุปประเภทงบประมาณ
งบดาเนินการ
2,600 บาท งบลงทุน ลงชื่อ..............................................
( นายศิรวิทย์ ตาเฮ )
ผูเ้ สนองาน

บาท งบพัฒนา -

บาท

ลงชื่อ....................................................
( นางสาวกรกช กิจบารุง )
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายกิจการนักเรียน

ผู้อนุมัติ ลงชื่อ...............................................
( เซอร์มาร์กาเร็ต รัตนาวงศ์ไชยา)
ผู้จดั การ/ผู้อานวยการ
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4.3.3.4 งาน/กิจกรรม วันต่อต้านสารเสพติดโลก
แผนงานตามมาตรฐานที่ 1  2  3  4 5 
หน่วยงาน งานสวัสดิภาพผู้เรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน
รายการ

งบประมาณ ปี 2561

รายรับ (ที่มาของงบประมาณ)
1.จากโรงเรียน
2.อื่น ๆ
รวม
รายจ่าย
1.ค่าวัสดุ
ค่าป้ายนิเทศ(ไวนิล)
ค่าจัดทาเอกสาร/ป้ายรณรงค์
ค่าวัสดุในการตรวจสารเสพติด
2.ค่าใช้สอย
ค่าอาหาร/เครื่องดื่ม
ค่าติดต่อประสานงาน
ค่าปริ้นท์รูปรณรงค์
3.ค่าตอบแทน
4.ค่าพาหนะ

7,500
7,500
1,000
1,000
1,000
2,000
1,000
1,500
รวม

สรุปประเภทงบประมาณ
งบดาเนินการ

7,500

7,500 บาท งบลงทุน - บาท งบพัฒนา

สุนันท์ ขาหิรัญ
ลงชื่อ..............................................
…..
( นายสุนนั ท์ ขาหิรญ
ั )
ผูเ้ สนองาน

-

ลงชื่อ....................................................
( นางสาวกรกช กิจบารุง )
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายกิจการนักเรียน

ผู้อนุมัติ ลงชื่อ...............................................
( เซอร์มาร์กาเร็ต รัตนาวงศ์ไชยา)
ผู้จดั การ/ผู้อานวยการ
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4.3.3.7 งาน/กิจกรรม กีฬาต้านยาเสพติด
แผนงานตามมาตรฐานที่ 1  2  3  4 5 
หน่วยงาน งานสวัสดิภาพผู้เรียน
ฝ่าย กิจการนักเรียน
รายการ

งบประมาณ ปี 2561

รายรับ (ที่มาของงบประมาณ)
1.จากโรงเรียน
รวม
รายจ่าย
1.ค่าวัสดุ
ค่าอุปกรณ์
ค่าไวนิล
ค่าจัดทาเอกสาร/ป้ายรณรงค์
2.ค่าใช้สอย
ค่าของรางวัล
3.ค่าตอบแทน
4.ค่าพาหนะ

9,000
9,000
1,500
1,000
2,500
4,000
รวม

สรุปประเภทงบประมาณ
งบดาเนินการ
รุ่งโรจน์ ปฐมทัศน์

9,000

9,000 บาท งบลงทุน - บาท งบพัฒนา - บาท

ลงชื่อ.............................................. …..
( นายรุ่งโรจน์ ปฐมทัศน์ )
ผูเ้ สนองาน

ลงชื่อ....................................................
( นางสาวกรกช กิจบารุง )
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายกิจการนักเรียน

ผู้อนุมัติ ลงชื่อ...............................................
( เซอร์มาร์กาเร็ต รัตนาวงศ์ไชยา)
ผู้จดั การ / ผู้อานวยการ
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ลาดับที่ 4 แผนงานส่งเสริมเอกลักษณ์นกั เรียน
แผนงานตามโครงสร้าง ฝ่ายกิจการนักเรียน
แผนงานตามมาตรฐานด้าน
1 คุณภาพผู้เรียน/เด็ก
2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
3 สังคมแห่งการเรียนรู้
4 อัตลักษณ์
5 มาตรการส่งเสริม
ผู้รบั ผิดชอบ
นางสาวปรารถนา กรานแก้ว
ตอบสนอง
พันธกิจที่ 5 ยุทธศาสตร์ที่ 8 กลยุทธ์ที่ 8.1
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ. 1  คุณภาพของผู้เรียน/เด็ก 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ
3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ/การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสาคัญ
ตอบสนองมาตรฐานฝ่ายการศึกษาฯ (EDBA) : มาตรฐานที่ 16 ตัวบ่งชี้ หลักที่ 16.1
ประเด็นพิจารณาที่ หลัก 2-4
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน : มาตรฐานที่ 16 ตัวบ่งชี้ หลักที่ 16.1 ร่วม 16.2
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

วัตถุประสงค์
1.เพื่อส่งเสริม ปลูกฝัง และพัฒนา

1.ขั้นวางแผน
1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานด้านระเบียบวินัย

ผู้เรียนให้เป็นผู้มีความซื่อสัตย์

1.2 ประชุมคณะกรรมการวางแผน

สะอาด และมารยาทงาม

1.3 ประชุมชี้แจงการดาเนินงานตามกิจกรรม

2. เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึง

1.4 จัดทาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมและข้อมูล

ประสงค์ของโรงเรียน

กากับการดาเนินงาน

3. เพื่อติดตามความประพฤติ การ
ปฏิบัติตนของนักเรียนให้เป็นไปตาม

2.ขั้นดาเนินการ(ภาระงานประจา/ภาระงานร่วม
โครงการ)
2.1. ภาระงานประจา

เอกลักษณ์ของโรงเรียน

2.1. จัดกิจกรรมสวัสดีคุณครู

เป้าหมายเชิงปริมาณ
1.ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้เข้าร่วม
กิจกรรม
2.มีกิจกรรมจานวน 4 กิจกรรม

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

2.1.1 วิทยากรให้ความรู้และสาธิตการไหว้ที
ถูกต้องร่วมทั้งแนวปฏิบัติในการสวัสดีคุณครู
2.1.2 จัดป้ายนิเทศประชาสัมพันธ์
2.1.3 ติดตามการปฏิบัติของนักเรียน
2.2 จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติคนดีศรีซางตาครู้ส
2.2.1 ติดต่อประสานงานกับหัวหน้าระดับสาย
ชั้นแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อคัดเลือกนักเรียนที่มี
คุณลักษณะตามเกณฑ์การเป็นคนดีศรีซางตาครู้ส
2.2.2 หัวหน้าระดับสายชั้นส่งชื่อผู้ที่ได้รับ
คัดเลือกการเป็นคนดีศรีซางตาครู้ส
2.2.3 มอบเกียรติบัตร
แผนปฏิบัตกิ ารปีการศึกษา 2563 โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
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วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

1.ผู้เรียนเป็นผู้มีความซื่อสัตย์ มีความ
สะอาด และมีมารยาทงาม
2. ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของโรงเรียน
3. ผู้เรียนมีความประพฤติ ปฏิบัติ
ของนักเรียนให้เป็นไปตามเอกลักษณ์

2.3 จัดกิจกรรมบันทึกเยาวชนคนดี
2.3.1 ติดต่อกับฝ่ายจิตตาภิบาลเพื่อขอรับสมุด
บันทึกเยาวชนคนดี
2.3.2 ส่งสมุดบันทึกเยาวชนคนดีให้กับครู
ประจาชั้นเพื่อแจกให้นักเรียนทุกคน
2.3.3 ติดตามและสรุปผลการบันทึกเยาวชนคนดี

ของโรงเรียน

2.4 จัดกิจกรรมรักษาความสะอาด

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

2.4.1 ประชุมคณะกรรมการและหัวหน้าระดับ

1.ผู้เรียนร้อยละ90 เป็นผู้มีความซื่อสัตย์

สายชั้นเพื่อแบ่งเขตการรักษาความสะอาดในโรงเรียน

มีความสะอาด และมีมารยาทงาม

ซางตาครู้สศึกษา

2. ผู้เรียนร้อยละ90 มีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของโรงเรียน

พ.ค.61
ก.พ.62
พ.ค. 61

2.4.2 นักเรียนดูแลรักษาความสะอาดตามที่ได้
รับมอบหมาย

3. ผู้เรียนร้อยละ90 มีความประพฤติ

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)
มิ.ย.61-มี.ค.62
พ.ค.61

2.4.3 มอบหมายให้สภานักเรียนติดตาม

ปฏิบัติตนตามเอกลักษณ์

และร่วมสรุปผลต่อคณะกรรมการ

ของโรงเรียน

2.2 ภาระงานตาม ตบช

เครื่องมือการติดตาม/ประเมินผล

2.3 ภาระงานร่วม

1. แบบประเมินผลของการจัดกิจกรรม

3.ขั้นตรวจสอบ / ติดตาม / ประเมินผล

2. แบบประเมินความพึงพอใจ

3.1 ตรวจสอบติดตามการดาเนินงานตามแผน
3.2 ประเมินการจัดกิจกรรม

พ.ค.61 -ก.พ.62
พ.ค.61 มี.ค.62

พ.ค.61 – มี.ค.62
มี.ค.62

3.3 ปรับปรุงแก้ไขการดาเนินงานที่ยังไม่สมบูรณ์
4.ขั้นสรุป รายงาน ปรับปรุง พัฒนา
4.1สรุปผลตามกิจกรรมเป็นภาพรวม
4.2จัดทารายงานผลดาเนินงานของหน่วยงาน
4.3 นาผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนา
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4.3.3 แบบแสดงประมาณค่าใช้จ่าย งาน/กิจกรรม
4.3.3.1 งาน/กิจกรรม สวัสดีคุณครู
แผนงานตามมาตรฐานที่ 1  2  3  4 5 
หน่วยงาน งานด้านส่งเสริมเอกลักษณ์นกั เรียน
ฝ่ายกิจการนักเรียน
รายการ

งบประมาณ ปี 2562

รายรับ (ที่มาของงบประมาณ)
1.จากโรงเรียน
2.อื่น ๆ

2,800
รวม

รายจ่าย
1.ค่าวัสดุ
-ค่าเอกสาร/ กระดาษสี/โปสเตอร์
2.ค่าใช้สอย
- ค่าใบเกียรติบัตรของรางวัล
-กระดาษปริ้นรูป/ล้างรูป
3.ค่าตอบแทน
4.ค่าพาหนะ

1,300
1,200
300
รวม

สรุปประเภทงบประมาณ
งบดาเนินการ

2,800

2,800 บาท งบลงทุน - บาท งบพัฒนา -

ลงชื่อ......................... ..............................
( นางสาวนวลจันทร์ สีดอกบวบ )
ผู้เสนองาน

2,800
บาท

ลงชื่อ....................... ... .............................
( นางสาวกรกช กิจบารุง )
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายกิจการนักเรียน
ผู้อนุมัติ

ลงชื่อ.....................................................
(เซอร์มากาเร็ต รัตนาวงศ์ไชยา)
ผู้จัดการ/ผู้อานวยการ
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4.3.3.2 งาน/กิจกรรม เชิดชูเกียรติคนดีศรีซางตาครู้ส
แผนงานตามมาตรฐานที่ 1  2  3  4 5 
หน่วยงาน งานด้าน ส่งเสริมเอกลักษณ์นกั เรียน
รายการ

ฝ่ายกิจการนักเรียน

งบประมาณ ปี 2562

1.จากโรงเรียน
2.อื่น ๆ

1,700
รวม

รายจ่าย
1.ค่าวัสดุ
-ค่ากระดาษ
2.ค่าใช้สอย
3.ค่าตอบแทน
4.ค่าพาหนะ

1,700
1,700

รวม
สรุปประเภทงบประมาณ
งบดาเนินการ

1,700 บาท งบลงทุน - บาท งบพัฒนา -

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

1,700
บาท

ลงชื่อ.....................................
(นางสาวกรกช กิจบารุง )
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายกิจการนักเรียน
ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ.........................................................
(เซอร์มาร์กาเร็ต รัตนาวงศ์ไชยา)
ผู้จัดการ/ผู้อานวยการ
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4.3.3.3 งาน/กิจกรรมรักษาความสะอาด
แผนงานตามมาตรฐานที่ 1  2  3  4 5 
หน่วยงาน งานด้าน ส่งเสริมเอกลักษณ์นกั เรียน
รายการ

ฝ่ายกิจการนักเรียน

งบประมาณ ปี 2562

รายรับ (ที่มาของงบประมาณ)
1.จากโรงเรียน
2.อื่น ๆ

1,000
รวม

รายจ่าย
1.ค่าวัสดุ
2.ค่าใช้สอย
ค่าเกียรติบัตร/ของรางวัล

1,000

1,000

3.ค่าตอบแทน
4.ค่าพาหนะ
รวม
สรุปประเภทงบประมาณ
งบดาเนินการ 1,000 บาท

งบลงทุน -

ปรารถนา กรานแก้ว
ลงชื่อ...........................................

บาท งบพัฒนา -

1,000
บาท

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

( นางสาวปรารถนา กรานแก้ว )
ผู้เสนองาน

( นางสาวกรกช กิจบารุง )
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายกิจการนักเรียน
ผู้อนุมัติ

ลงชื่อ.........................................................
(เซอร์มาร์กาเร็ต รัตนาวงศ์ไชยา
ผู้จัดการ/ผู้อานวยการ
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ลาดับที่ 5 แผนงานกิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน
แผนงานตามโครงสร้าง
ฝ่ายกิจการนักเรียน
แผนงานตามมาตรฐานด้าน1  คุณภาพผู้เรียน/เด็ก
ผู้รับผิดชอบ
ตอบสนอง

2  กระบวนการบริหารและการจัดการ

3  สังคมแห่งการเรียนรู้
4  อัตลักษณ์
5  มาตรการส่งเสริม
นางสาวนวลจันทร์ สีดอกบวบ
พันธกิจข้อ 9 ยุทธศาสตร์ข้อ 12 กลยุทธ์ข้อ 12

ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ. 1  คุณภาพผู้เรียน/เด็ก 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ
3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ/การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสาคัญ
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา EDBA
: มาตรฐานที่ 9,13,16 .ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ หลักที่ 16.3 ร่วม. 9.3,13.2
ประเด็นการพิจารณา/เกณฑ์ย่อยที่ หลัก 16.3.1,16.3.2,16.3.3,16.3.4,16.3.5,16.3.6 ร่วม. 9.3.4 ,13.2.
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน: มาตรฐานที่ 9,13,16ตัวบ่งชี้หลักที่ 9.3,13.1,13.2,16 ร่วม - เกณฑ์ที่
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์
1.เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์และได้รับความ
ร่วมมือกับชุมชนวัดสถาบันทางวิชาการ
องค์กรภาครัฐเอกชน
2.เพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้จากแหล่งเรียนรู้
ในชุมชนโดยมีผู้มีความรู้ในชุมชนเป็นครูให้
3.เพื่อให้ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการพัฒนาสถานศึกษา (9.3 )
4.เพื่อมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
บุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่าง
สถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กร
ที่เกี่ยวข้อง (13.2 )
5.เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
คุณภาพด้านอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก ( 16.3 )

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
1.ขั้นวางแผน
1.1 สารวจข้อมูลย้อนหลัง
1.2 ทาแผน/ โครงการนาเสนอ
1.3 แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนิน
1.4 ประชุมวางแผน
1.5 จัดเตรียมเอกสาร ข้อมูลกากับการดาเนินงาน

2. ขั้นดาเนินการ (ภาระงานประจา/ภาระงานร่วม/
โครงการ)
2.1 ภาระงานประจา
1.จัดกิจกรรมร่วมกับชุมชนและสถาบันต่างๆเพื่อ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามความ
เหมาะสม
2.ดาเนินการให้โรงเรียนใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรท้องถิ่นบุคคล วัสดุ อุปกรณ์สถานที่
3.ประชาสัมพันธ์ผลงานดีเด่นของโรงเรียนของ
คณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียนผู้ปกครอง ศิษย์เก่า
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วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
เป้าหมายเชิงปริมาณ
1. มีการส่งเสริมความสัมพันธ์และได้รับความ
ร่วมมือกับชุมชนวัดสถาบันทางวิชาการ
องค์กรภาครัฐ เอกชน
2.นักเรียนได้รับความรู้จากแหล่งเรียนรู้ใน
ชุมชน
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1. มีการส่งเสริมความสัมพันธ์และได้รับความ
ร่วมมือกับชุมชนวัดสถาบันทางวิชาการ
องค์กรภาครัฐ เอกชนเป็นอย่างดี
2.นักเรียนได้รับความรู้จากแหล่งเรียนรู้ใน
ชุมชนได้เป็นอย่างดี
3.ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
พัฒนาสถานศึกษา
4. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
บุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่าง
สถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กร
ที่เกี่ยวข้อง
5.ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพด้าน
อัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. มีการส่งเสริมความสัมพันธ์และได้รับความ
ร่วมมือกับชุมชนวัดสถาบันทางวิชาการ
องค์กรภาครัฐ เอกชนร้อยละ 83
2.นักเรียนได้รับความรู้จากแหล่งเรียนรู้ใน
ชุมชนร้อยละ 83
3.ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
พัฒนาสถานศึกษา ร้อยละ 83
4. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
บุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่าง

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
4. กิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพ
5.กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
6.กิจกรรมวันเด็ก
2.2 ภาระงานตาม ตบช.( หลัก )
1. จัดโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมความสัมพันธ์
และได้รับความร่วมมือกับชุมชนวัดสถาบันทางวิชาการ
องค์กรภาครัฐ เอกชน
2.จัดกืจกรรมให้ผู้เรียนได้รับความรู้จากแหล่งเรียนรู้
ในชุมชนโดยมีผู้มีความรู้ในชุมชนเป็นครูให้
3.ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพ
ด้านอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก ( 16.3 )
1) โรงเรียนมีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ชุมชน เครือข่ายผู้
ปกครอง เครือข่ายโรงเรียนคาทอลิก และผู้มีส่วนร่วมใน
การจัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการศึกษาตามอัตลักษณ์
การศึกษาคาทอลิกให้กับผู้เรียนอย่างหลากหลาย
2) ชุมชน เครือข่ายผู้ปกครอง เครือข่ายโรงเรียน
คาทอลิกมีความตระหนักในหน้าที่ของการเป็นชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ มีส่วนร่วมในการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อและ
ส่งเสริมบรรยากาศการศึกษาตามอัตลักษณ์การศึกษา
คาทอลิก
3) ผู้นาชุมชนทางศาสนาเข้ามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม
ด้านการอบรมตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิกอย่าง
น้อยภาคเรียนละ๑ ครั้ง
4) โรงเรียนมีศูนย์ประสานงานความร่วมมือแก่ชุมชน
หรือหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน ในการพัฒนาด้าน
อัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก
5)สร้างเครือข่ายโรงเรียนคาทอลิก เพื่อแบ่งปันช่วยเหลือ
กันในการพัฒนาตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก
6)มีการประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในรายการที่ 1-5
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วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
สถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กร
ที่เกี่ยวข้อง ร้อยละ83
5.ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพด้าน
อัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก ร้อยละ83

เครื่องมือการติดตาม/ประเมินผล
1. ใช้การสังเกตจากผู้เข้าร่วมกิจกรรม
2. แบบประเมินผลกิจกรรม
3..ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)

2.3 ภาระงานตาม ตบช(ร่วม )
1.จัดกิจกรรมให้ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการพัฒนาสถานศึกษา (9.3 )
2.จัดกิจกรรมเปิดโอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่าง
สถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กร
ที่เกี่ยวข้อง (13.2 )

2.4 โครงการ
1. โครงการส่งเสริมการสร้างภาคีเครือข่าย
ร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษา
3.ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล
1.ประชุมคณะกรรมการทุกฝ่ายที่รับผิด
ชอบเพื่อการประเมินผล
2. รับทราบปัญหาที่เกิดเพื่อแก้ปัญหา หรือใช้เป็นฐาน
ข้อมูลในการดาเนินงานเพื่อพัฒนางาน
3 .ทาแบบประเมิน
4. สังเกตผลหลังการทากิจกรรม

มี.ค.63

4.ขั้นสรุป / รายงาน / ปรับปรุง / พัฒนา
1.นาผลการประเมินเข้าที่ประชุม
แสดงความเห็นอีกครั้ง
2.นาข้อเสนอแนะและข้อดีมาเป็นข้อมูล
ในการทางานต่อไป

มี.ค.63
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4.3.3.1 งาน/กิจกรรม วันคล้ายวันพระราชสมภพ
แผนงานตามมาตรฐานที่ 1  2  3  4 5 
หน่วยงาน งานสัมพันธ์ชุมชน ฝ่ายกิจการนักเรียน
งบประมาณ ปี 2562

รายการ
รายรับ (ที่มาของงบประมาณ)
1.จากโรงเรียน
รวม
1.ค่าวัสดุ
ค่าไวนิลประชาสัมพันธ์ / ป้ายนิเทศ
ค่าจัดทาบัตรเดินการกุศล/สุขภาพ
ค่าอุปกรณ์จัดนิทรรศการ/ตกแต่งสถานที่
2.ค่าใช้สอย
ค่าอาหารถวายเพล 4 วัด
ค่าปัจจัยถวายพระ
ค่าเครื่องสังฆทาน
ค่าบารุงวัด/สถานที่
-ค่าทาเกียรติบัตร / โล่
ค่าน้าดื่ม/ของว่างในการจัดกิจกรรมเดินการกุศล/สุขภาพ
3.ค่าตอบแทน
ค่าวิทยากร

35,000
35,000
1,000
2,000
3,000
8,000
5,000
3,000
3,000
3,000
5,000

รวม
สรุปประเภทงบประมาณ
งบดาเนินการ 35,000 บาท งบลงทุน

-

สภัชชา ประสยสุข
ลงชื่อ....................................................
(นางสาวสุภัชชา ประสพสุข )
ผู้เสนองาน

2,000
35,000

บาท งบพัฒนา - บาท
ลงชื่อ..................................................
( นางสาวกรกช กิจบารุง )
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายกิจการนักเรียน

ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ.................... .....................................
(เซอร์มาร์กาเร็ต รัตนาวงศ์ไชยา)
ผู้จัดการ/ผู้อานวยการ
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4.3.3.4 งาน/กิจกรรม วันแม่แห่งชาติ
แผนงานตามมาตรฐานที่ 1  2  3  4 5 
หน่วยงาน งานสัมพันธ์ชุมชน ฝ่ายกิจการนักเรียน
รายการ

งบประมาณ ปี 2562

รายรับ (ที่มาของงบประมาณ)
1.จากโรงเรียน
รวม
รายจ่าย
1.ค่าวัสดุ
-ค่าเอกสาร/ไวนิล
-ตกแต่งสถานที่จัดงาน
- อุปกรณ์จัดนิทรรศการ
2.ค่าใช้สอย
-ค่าทาเกียรติบัตร / โล่
-ค่าอาหารเครื่องดื่ม
-ค่าของที่ระลึกประธาน
-ค่าของรางวัลนักแสดง
-ค่าเช่าสถานที่
3.ค่าตอบแทน
4.ค่าพาหนะ

25,000
25,000

1,000
4,000
2,000
5,000
5,000
2,000
2,000
4,000

รวม
สรุปประเภทงบประมาณ
งบดาเนินการ 25,000 บาท งบลงทุน -

สภัชชา......ประสพสุ
ข
ลงชื่อ...................
..............................
(นางสาวสุภชั ชา ประสพสุข )
ผู้เสนองาน

บาท งบพัฒนา -

25,000
บาท

ลงชื่อ....................... ... .............................
( นางสาวกรกช กิจบารุง )
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายกิจการนักเรียน

ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ.................... .....................................
(เซอร์มาร์กาเร็ต รัตนาวงศ์ไชยา)
ผู้จัดการ/ผู้อานวยการ
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4.3.3.5 งาน/กิจกรรม วันเด็ก
แผนงานตามมาตรฐานที่ 1  2  3  4 5 
หน่วยงาน งานสัมพันธ์ชุมชน ฝ่ายกิจการนักเรียน
รายการ

งบประมาณ ปี 2562

รายรับ (ที่มาของงบประมาณ)
1.จากโรงเรียน
รวม
รายจ่าย
1.ค่าวัสดุ
-ของรางวัล
-อุปกรณ์เกมส์
-อุปกรณ์ทาเวที
2.ค่าใช้สอย
-อาหาร/เครื่องดื่ม
3.ค่าตอบแทน
4.ค่าพาหนะ
-ค่าเดินทางจัดหาของรางวัล
รวม
สรุปประเภทงบประมาณ
งบดาเนินการ 10,500 บาท

งบลงทุน

10,000
10,000

6,000
1,000
500
2,500

500
10,500

-

บาท งบพัฒนา

อรวรรณ เพ่งพิศ

ลงชื่อ.............................................
( นางอรวรรณ เพ่งพิศ )
ผู้เสนองาน

-

บาท

ลงชื่อ...................................................
( นางสาวกรกช กิจบารุง )
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายกิจการนักเรียน
ผู้อนุมัติ

ลงชื่อ.................... .....................................
(เซอร์มาร์กาเร็ต รัตนาวงศ์ไชยา)
ผู้จัดการ/ผู้อานวยการ
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4.3.4.1โครงการของหน่วยงานในฝ่ายกิจการนักเรียน
แผนงานตามโครงสร้าง
ฝ่ายกิจการนักเรียน
แผนงานตามมาตรฐาน
1  คุณภาพผูเ้ รียน/เด็ก 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ
3  สังคมแห่งการเรียนรู้ 4  อัตลักษณ์ 5  มาตรการส่งเสริม
ชื่อโครงการ

ส่งเสริมการสร้างภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ลักษณะโครงการ
 ประจา  ต่อเนื่อง  ใหม่
ผู้รับผิดชอบ
นางสาวนวลจันทร์ สีดอกบวบ
ตอบสนอง
พันธกิจที่ 9
ยุทธศาสตร์ที่ 12 กลยุทธ์ที่ 12
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา1  คุณภาพผู้เรียน/เด็ก 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ
3  กระบวนการจัดการเรียนการที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ/การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสาคัญ
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา EDBA: มาตรฐานที่ 9,13,16 .ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ หลักที่ 16.3 ร่วม9.3,13.2 ประเด็น
การพิจารณา/เกณฑ์ย่อยที่ หลัก 16.3.1,16.3.2,16.3.3,16.3.4,16.3.5,16.3.6 ร่วม. 9.3.4 ,13.2.5
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน: มาตรฐานที่ 9,13,16 ตัวบ่งชี้หลักที่16.3ร่วม 9.3,13.2เกณฑ์ที่.........
.....................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล
จากการกาหนดเป้าหมายของฝ่ายกิจการนักเรียนโรงเรียนซางตาครู้สศึกษากาหนดให้สถานศึกษามีความ
ร่วมมือกันระหว่างผู้ปกครองชุมชนและเพื่อเป็นการพัฒนาการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างชุมชนกับโรงเรียนให้สอดคล้องกับ
เป้าหมายโดยโรงเรียนมีภาคีเครือข่ายการจัดการเรียนรู้และร่วมกันพัฒนากับสถานศึกษา
ดังนั้น ฝ่ายกิจการนักเรียนจึงจัดทาโครงการส่งเสริมการสร้างภาคีเครือข่ายขึ้นเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์และ
ได้รับความร่วมมือกับชุมชนวัด สถาบันทางวิชาการ องค์กรภาครัฐ เอกชนผู้ปกครองและชุมชน
2.วัตถุประสงค์
2.1ส่งเสริมความสัมพันธ์และได้รับความร่วมมือกับชุมชนวัด สถาบันทางวิชาการ องค์กรภาครัฐ เอกชน
ผู้ปกครองและชุมชน
2.2เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้จากแหล่งเรียนรู้ในชุมชนโดยมีผู้มีความรู้ในชุมชนเป็นครูให้
2.3เพื่อให้ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา (9.3)
2.4เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว
ชุมชน และ องค์กรที่เกี่ยวข้อง (13.2 )
2.5เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพด้านอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก ( 16.3)
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
ครูผู้สอนและผู้เรียนระดับชั้นอนุบาล – ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนซางตาครู้สศึกษาทุกคนมีส่วน
ร่วมในการให้ความร่วมมือระหว่างบ้าน ชุมชน องค์กรทางศาสนา สถาบันทางวิชาการองค์กรภาครัฐ และเอกชน
3.2 เชิงคุณภาพ
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เกิดความร่วมมืออันดีในการทากิจกรรมร่วมกัน เช่น การให้ความรู้แก่ชุมชน เป็นแหล่งความรู้และใช้
สถานที่ให้แก่บริการแก่ชุมชนระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครองและชุมชนเกิดความสัมพันธ์ที่ดีในการพัฒนาศักยภาพของ
ผู้เรียนโดยผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วม
3.3 ตัวชี้วัดความสาเร็จ
3.3.1 มีการส่งเสริมความสัมพันธ์และได้รับความร่วมมือกับชุมชนวัด สถาบันทางวิชาการ
องค์กรภาครัฐ เอกชนร้อยละ 83
3.3.2 ผู้เรียนได้รับความจากแหล่งเรียนรู้ในชุมชนร้อยละ 83
3.3.3 ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา ร้อยละ 83
3.3.4 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน
และ องค์กรที่เกี่ยวข้อง ร้อยละ 83
3.3.5 ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพด้านอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก ร้อยละ 83
4. ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
1. กิจกรรมผู้ปกครองเครือข่าย
กิจกรรม
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
1. ขั้นเตรียมการ
พ.ค.62
นางอรวรรณ เพ่งพิศ
1.1 สารวจความพร้อม/ระยะเวลา
1.2 ประชุมวางแผน นาเสนอขออนุมัติ
2. ขั้นดาเนินการ/กิจกรรมที่จัด
พ.ค.62
2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
2.2 กาหนดหน้าที่รับผิดชอบตามโครงการ
2.3.ออกจดหมายเชิญผู้ปกครอง
-ผู้ปกครองลงทะเบียนและเข้าห้องประชุม
-รับสมัครผู้ปกครองในทุกระดับชั้นเรียน
-แบ่งหน้าที่รับผิดชอบตามภาระงานผู้ปกครองเครือข่าย
3. ขั้นติดตามและประเมินผล
ก.พ.62 – มี.ค.63
3.1 สรุปและประเมินผลจากแบบประเมินความพึงพอใจ
3.2 จากการสังเกตผู้เข้าร่วมในการจัดกิจกรรม
2. กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง
กิจกรรม
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
1. ขั้นเตรียมการ
พ.ค.62
นางอรรวรรณ เพ่งพิศ
1.1สารวจความพร้อม
1.2ประชุมวางแผน
1.3นาเสนอขออนุมัติ
2. ขั้นดาเนินการ/กิจกรรมที่จัด
พ.ค. 62
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กิจกรรม
2.1แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
2.2กาหนดหน้าที่รับผิดชอบตามโครงการ
2.3เชิญวิทยากรภายใน ภายนอก
2.4.ออกจดหมายเชิญผู้ปกครอง
-ผู้ปกครองลงทะเบียนและเข้าห้องประชุม
-แนะนาคณะผู้บริหารและชี้แจงนโนบายของโรงเรียน
-แนะนาครูประจาชั้นและพบครูประจาชั้นที่ห้องเรียน
3. ขั้นติดตามและประเมินผล
3.1สรุปและประเมินผลจากแบบประเมินความพึงพอใจ
3.2จากการสังเกตผู้เข้าร่วมในการจัดกิจกรรม
3. กิจกรรมภูมิปัญญาชุมชนสู่โรงเรียน( ครูนอกห้อง)
กิจกรรม
1. ขั้นเตรียมการ
1.1สารวจความพร้อม
1.2ประชุมวางแผน
1.3นาเสนอขออนุมัติ
2. ขั้นดาเนินการ/กิจกรรมที่จัด
2.1แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
2.2กาหนดหน้าที่รับผิดชอบตามโครงการ
2.3เชิญวิทยากรภายใน ภายนอก
2.4.ออกจดหมายเชิญผู้ปกครอง
3. ขั้นติดตามและประเมินผล
3.1สรุปและประเมินผลจากแบบประเมินความพึงพอใจ
3.2จากการสังเกตผู้เข้าร่วมในการจัดกิจกรรม

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

มิ.ย.62

ระยะเวลา
มิ.ย.62

ผู้รับผิดชอบ

มิ.ย.62

4. กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน
กิจกรรม
1. ขั้นเตรียมการ
1.1สารวจความพร้อม
1.2ประชุมวางแผน
1.3นาเสนอขออนุมัติ
2. ขั้นดาเนินการ/กิจกรรมที่จัด
2.1แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน

ระยะเวลา
พ.ค.62

มิ.ย 62 - ก.พ 63

แผนปฏิบัตกิ ารปีการศึกษา 2563 โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
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กิจกรรม
2.2กาหนดหน้าที่รับผิดชอบตามโครงการ
2.3ประชาสัมพันธ์
2.4.ให้บริการแก่ชุมชน
2.5สร้างเสริมความสัมพันธ์กับชุมชนและหน่วยงานอืน่
3. ขั้นติดตามและประเมินผล
3.1สรุปและประเมินผลจากแบบประเมินความพึงพอใจ
3.2จากการสังเกตผู้เข้าร่วมในการจัดกิจกรรมวันสาคัญต่างๆ
5. สถานที่ดาเนินงาน โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
6. ระยะเวลาในการดาเนินงาน พ.ค 62 – มี.ค 63
7. งบประมาณ
1.กิจกรรมผู้ปกครองเครือข่าย

ระยะเวลา

รายการ

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ ปี 2562

รายรับ
-จากโรงเรียน

8,000
8,000

รวม
รายจ่าย
-ค่าวัสดุ
ค่าจัดทาเอกสาร
-ค่าใช้สอย
ค่าล้างรูป
ค่าอาหาร/เครื่องดื่ม
-ค่าตอบแทน
-ค่าพาหนะ
-ค่าครุภัณฑ์

500
300
7,200

รวม

8,000

2.กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง
รายการ

งบประมาณ ปี 2562

รายรับ
-จากโรงเรียน

18,000
แผนปฏิบัตกิ ารปีการศึกษา 2563 โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
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รายการ

งบประมาณ ปี 2562

รวม
รายจ่าย
-ค่าวัสดุ
ค่าจัดทาเอกสาร
-ค่าใช้สอย
ค่าตกแต่ง/ไวนิล
ค่าติดต่อประสานงาน
ค่าล้างรูป
ค่าอาหาร/เครื่องดื่ม
-ค่าตอบแทน
ค่าวิทยากร
ค่าของที่ระลึก
-ค่าพาหนะ
ค่าน้ามันรถ
-ค่าครุภัณฑ์

18,000

300
1,000
500
200
13,000
1,500
1,000
500
รวม

18,000

3. กิจกรรมภูมิปัญญาชุมชนสู่โรงเรียน( ครูนอกห้อง)
รายการ
รายรับ
-จากโรงเรียน
-อื่น ๆ
รวม
รายจ่าย
-ค่าวัสดุ
ค่าเอกสาร
-ค่าใช้สอย
ค่าตกแต่งเวที
ค่าอาหาร/เครื่องดื่ม

งบประมาณ ปี 2562

13,000
13,000

1,000
1,000
2,500
แผนปฏิบัตกิ ารปีการศึกษา 2563 โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
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รายการ

งบประมาณ ปี 2562

ค่าติดต่อประสานงาน
-ค่าตอบแทน
ค่าวิทยากร
ค่าของที่ระลึก
-ค่าพาหนะ
ค่าพาหนะ
-ค่าครุภัณฑ์

500
4,500
3,000
500
รวม

13,000

4. กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน
รายการ
รายรับ
-จากโรงเรียน
-อื่น ๆ
รวม
รายจ่าย
-ค่าวัสดุ
ค่าเอกสาร
ค่าไวนิล / แผ่นพับ
-ค่าใช้สอย
-ค่าตอบแทน
ค่าวิทยากร
ค่าอาหาร/เครื่องดื่ม
ค่าของที่ระลึก
-ค่าพาหนะ
ค่าเดินทางนอกสถานที่
-ค่าครุภัณฑ์

งบประมาณ ปี 2562

6,300
6,300

300
1,000
3,000
1,500

500
รวม

6,300
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5. กิจกรรมงานสมาคมผู้ปกครองและครู
รายการ
รายรับ
-จากโรงเรียน
รวม
รายจ่าย
-ค่าวัสดุ
ค่าเอกสาร
-ค่าใช้สอย
-ค่าตอบแทน
ค่าวิทยากร
ค่าอาหาร/เครื่องดื่ม
ค่าของที่ระลึก
-ค่าพาหนะ
ค่าเดินทางนอกสถานที่
-ค่าครุภัณฑ์

งบประมาณ ปี 2562

5,000
5,000

5,000

รวม
5,000
8. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล
1.แบบการประเมินการสังเกตการเข้าร่วมกิจกรรม
2.แบบสอบถาม 3.แบบประเมินโครงการ
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 สถานศึกษากับชุมชนมีความร่วมมือในการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนหรือหน่วยงาน
9.2. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง
10. ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข
ผู้เสนอโครงการ
ผู้พิจารณาโครงการ
ลงชื่อ.........................................
ลงชื่อ........................................................
(นางสาวนวลจันทร์ สีดอกบวบ )
( นางสาวกรกช กิจบารุง)
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายกิจการนักเรียน
ผู้อนุมัติโครงการ
ลงชื่อ........................... ..............................
(เซอร์มาร์กาเร็ต รัตนาวงศ์ไชยา)
ผู้จัดการ/ผู้อานวยการ
แผนปฏิบัตกิ ารปีการศึกษา 2563 โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
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4.4 ฝ่ายธุรการ-การเงิน
ตารางที่ 4.4.1 สรุปรายจ่ายและที่มาของงบประมาณ ของงาน/โครงการ จาแนกตามหน่วยงาน ปีการศึกษา 2563

ที่

แผนงาน
ตาม
มาตรฐาน
2
2

แผนงานหน่วยงาน

1 หน่วยงานการเงินและบัญชี
1) งานจัดทาเอกสารงบประมาณการเงิน
การบัญชี
2) งานส่งเสริม สนับสนุน ประสานงานเพือ่
ให้การดาเนินงานด้านงบประมาณการเงิน
การบัญชีเกิดประสิทธิภาพ

สรุปรายรับ

สรุป
รายจ่าย

จากโรงเรียน

จากที่อื่น

รวม

น.ส. สุพรรณี

14,000

14,000

-

14,000

น.ส. สุพรรณี

500
14,500

500
14,500

-

500
14,500

28,500
28,500

28,500
28,500

-

28,500
28,500

3,200
3,200

3,200
3,200

-

3,200
3,200

3,000
3,000

3,000
3,000

-

3,000
3,000

500
500

500
500

-

500
500

49,700

49,700

ผู้รับผิดชอบ
น.ส.สุพรรณี

2

รวม

2 หน่วยงานพัสดุ
1)งานจัดซือ้ พัสดุ อุปกรณ์เพือ่ ใช้ในห้องเรียน
และห้องปฏิบตั ิการ
รวม
3 หน่วยงานธุรการและสารบรรณ
1)งานจัดทาเอกสารสารบรรณและการเข้าเล่ม
เอกสารต่าง ๆ
รวม
4 หน่วยงานทะเบียนสถิติ
1)งานจัดทาสถิตินักเรียน
รวม
5 หน่วยงานยานพาหนะ
1)งานการใช้บริการยานพาหนะ
รวม
รวมทั้งสิ้น

2

น.ส. นัยนา

2

น.ส. นัยนา

2

น.ส.สุธิดา

2

2

น.ส.นัยนา

น.ส.นัยนา

ลงชื่อ...................................................ผู้รับรอง
( นางสาวนัยนา รัชตขจรกิจ )
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายธุรการ-การเงิน

แผนปฏิบัตกิ ารปีการศึกษา 2563 โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
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ตารางที่ 4.4.2 สรุปรายรับ-รายจ่ายตามหน่วยงาน (งาน/กิจกรรม/โครงการ) ปีการศึกษา 2563
ของฝ่ายธุรการ-การเงิน
4.4.2.1 หน่วยงานการเงินและบัญชี

ที่

งาน/กิจกรรม/โครงการ

1

1) งานจัดทาเอกสารงบประมาณการเงิน
การบัญชี
2) งานส่งเสริมสนับสนุน ประสานงาน
เพื่อให้ดาเนินงานด้านงบประมาณ
การเงิน การบัญชีเกิดประสิทธิภาพ

แผนงาน
ตาม
มาตรฐาน
2

สรุปรายรับ
จากโรงเรียน จากที่อื่น

รวม

สรุป
รายจ่าย

ประเภท
งบประมาณ

14,000

14,000

14,000

พัฒนา

500

500

500

14,500

14,500

14,500

2

รวม
สรุปประเภทงบประมาณ
งบดาเนินการ -

บาท งบลงทุน

ลงชื่อ..............................................
( นางสาวสุพรรณี วุฒิไล )
ผู้เสนองาน

-

บาท

งบพัฒนา 14,500 บาท
ลงชื่อ....................................................
( นางสาวนัยนา รัชตขจรกิจ )
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายธุรการ-การเงิน

ผู้อนุมัติ ลงชื่อ...............................................
( เซอร์มาร์กาเร็ต รัตนาวงศ์ไชยา)
ผู้จัดการ / ผู้อานวยการ
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4.4.2.2 หน่วยงานพัสดุ

ที่
1

งาน/กิจกรรม/โครงการ
งานจัดซือ้ พัสดุ อุปกรณ์เพื่อใช้ใน
ห้องเรียนและห้องปฏิบตั ิการ

แผนงาน
ตาม
มาตรฐาน
2

รวม

สรุปรายรับ
จากโรงเรียน จากที่อื่น

รวม

สรุป
รายจ่าย

ประเภท
งบประมาณ

28,500

28,500

28,500

พัฒนา

28,500

28,500

28,500

สรุปประเภทงบประมาณ
งบดาเนินการ -

บาท

งบลงทุน - บาท

ลงชื่อ..............................................
( นางสาวนัยนา รัชตขจรกิจ)
ผู้เสนองาน

งบพัฒนา 28,500 บาท
ลงชื่อ....................................................
( นางสาวนัยนา รัชตขจรกิจ )
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายธุรการ-การเงิน

ผู้อนุมัติ ลงชื่อ...............................................
( เซอร์มาร์กาเร็ต รัตนาวงศ์ไชยา)
ผู้จัดการ / ผู้อานวยการ
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4.4.2.3 หน่วยงานธุรการและสารบรรณ

ที่

งาน/กิจกรรม/โครงการ

1

งานจัดทาเอกสารสารบรรณและการเข้า
เล่มเอกสารต่าง ๆ

แผนงาน
ตาม
มาตรฐาน
2

รวม

สรุปรายรับ
จากโรงเรียน จากที่อื่น

รวม

สรุป
รายจ่าย

ประเภท
งบประมาณ

3,200

3,200

3,200

พัฒนา

3,200

3,200

3,200

สรุปประเภทงบประมาณ
งบดาเนินการ -

บาท

งบลงทุน

ลงชื่อ..............................................
( นางสาวสุธิดา ตุเว )
ผู้เสนองาน

-

บาท

งบพัฒนา 3,200 บาท
ลงชื่อ....................................................
( นางสาวนัยนา รัชตขจรกิจ )
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายธุรการ-การเงิน

ผู้อนุมัติ ลงชื่อ...............................................
(เซอร์มาร์กาเร็ต รัตนาวงศ์ไชยา )
ผู้จัดการ / ผู้อานวยการ
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4.4.2.4 หน่วยงานทะเบียนสถิติ

ที่

1

งาน/กิจกรรม/โครงการ

แผนงาน
ตาม
มาตรฐาน

งานทะเบียนและสถิติ

สรุปรายรับ
จากโรงเรียน จากที่อื่น

2

รวม

รวม

สรุป
รายจ่าย

ประเภท
งบประมาณ

3,000

3,000

3,000

พัฒนา

3,000

3,000

3,000

สรุปประเภทงบประมาณ
งบดาเนินการ -

บาท

งบลงทุน -

ลงชื่อ..............................................
( นางสาวนัยนา รัชตขจรกิจ)
ผู้เสนองาน

บาท

งบพัฒนา 3,000 บาท
ลงชื่อ....................................................
( นางสาวนัยนา รัชตขจรกิจ )
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายธุรการ-การเงิน

ผู้อนุมัติ ลงชื่อ...............................................
( เซอร์มาร์กาเร็ต รัตนาวงศ์ไชยา )
ผู้จัดการ / ผู้อานวยการ
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4.4.2.5 หน่วยงานยานพาหนะ
ที่

งาน/กิจกรรม/โครงการ

1

งานการให้บริการยานพาหนะ

แผนงาน
ตาม
มาตรฐาน
2

รวม

สรุปรายรับ
จากโรงเรียน จากที่อื่น

รวม

สรุป
รายจ่าย

ประเภท
งบประมาณ

500

500

500

พัฒนา

500

500

500

สรุปประเภทงบประมาณ
งบดาเนินการ -

บาท

งบลงทุน - บาท

ลงชื่อ..............................................
( นางสาวนัยนา รัชตขจรกิจ)
ผู้เสนองาน

งบพัฒนา

500 บาท

ลงชื่อ....................................................
( นางสาวนัยนา รัชตขจรกิจ )
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายธุรการ-การเงิน

ผู้อนุมัติ ลงชื่อ...............................................
( เซอร์มาร์กาเร็ต รัตนาวงศ์ไชยา )
ผู้จัดการ / ผู้อานวยการ

แผนปฏิบัตกิ ารปีการศึกษา 2563 โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
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ลาดับที่ 1 แผนงานหน่วยงาน การเงินและบัญชี
แผนงานตามโครงสร้าง ฝ่ายธุรการ-การเงิน
แผนงานตามมาตรฐานด้าน 1 คุณภาพผู้เรียน/เด็ก
2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
3 สังคมแห่งการเรียนรู้
4 อัตลักษณ์
5 มาตรการส่งเสริม
ผู้รับผิดชอบ
นางสาวสุพรรณี วุฒิไล
ตอบสนอง
พันธกิจที่ 1
ยุทธศาสตร์ที่ 1 กลยุทธ์ที่ 1.1
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ. มาตรฐานที่ 8 ตัวบ่งชี้ที่ 8.3
ตอบสนองมาตรฐานฝ่ายการศึกษาฯ (EDBA) : มาตรฐานที่ 8 ตัวบ่งชี้ หลักที่ 8.3 ร่วม...............ประเด็น
พิจารณาที่ หลัก ร่วม..........................
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน : มาตรฐานที่...........ตัวบ่งชี้ หลักที่............ร่วม.......................
ระยะเวลา
วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย
กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)
วัตถุประสงค์
1. ขั้นวางแผน
1.เพื่อให้ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการ
1.1 จัดเตรียมข้อมูลงบประมาณตามโครงการ
ม.ค. 63
การศึกษาให้บรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้ใน
แผนงานของฝ่ายต่าง ๆ ของโรงเรียน
แผนปฏิบัติการ(8.3)
1.2 จัดเตรียมรายละเอียดการชาระค่าธรรมเนียม
เม.ย. 63
2.เพื่อให้มีแผนการใช้จา่ ยงบประมาณ
การเรียนของนักเรียนแต่ละระดับชั้น
ประจาปี ตามแผนที่วางไว้
1.3 เตรียมข้อมูลทางบัญชีของปี 2562 เพื่อโอน
พ.ค. 63
3. เพื่อให้ระบบการเงินและระบบบัญชี
ข้อมูลมาบันทึกบัญชีใหม่ของปี 2563
มีประสิทธิภาพ และสามารถตรวจสอบได้
2. ขั้นดาเนินการ
4.เพื่อให้ผู้บริหารสามารตรวจสอบและ
2.1 ภาระงานประจา
บริหารจัดการบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
1.งานการเงิน
ตลอดปีการศึกษา
5.เพื่อพร้อมรับการตรวจสอบจากหน่วยงาน
1) กาหนดรายละเอียดการชาระค่าธรรมเนียม
ตลอดปีการศึกษา
ต้นสังกัด
การเรียนของนักเรียนแต่ละระดับชั้น
2) ประกาศค่าธรรมเนียมการเรียนให้นักเรียน
พ.ค. 63
ได้รับทราบ
เป้าหมายเชิงปริมาณ
3) รับชาระค่าธรรมเนียมการเรียนและสรุป
ตลอดปีการศึกษา
1. งานการเงิน การบัญชี
รายรับประจาวันทั้งหมดนาส่งผู้บริหารรับทราบ
2. งบประมาณของโรงเรียนประจาปี
4) ดาเนินการจ่ายเงินตามแบบคาขอเบิกที่ได้รับ
ตลอดปีการศึกษา
การอนุมัติจากผู้บริหาร
5) สรุปยอดรายจ่ายจากเงินสดย่อยจามเอกสาร
ตลอดปีการศึกษา
ประกอบการเบิกและนาเสนอผู้บริหารรับทราบ
6) นาเงินสดรายรับค่าธรรมเนียมการเรียน และ
ตลอดปีการศึกษา
รายรับโรงอาหารนาฝากธนาคารทุกวันพุธ
แผนปฏิบัตกิ ารปีการศึกษา 2563 โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
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วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1.ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการ
การศึกษาให้บรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้ใน
แผนปฏิบัติการ(8.3)
2.มีแผนการใช้จา่ ยงบประมาณประจาปี
ตามแผนที่วางไว้
3. ระบบการเงินและระบบบัญชีมี
ประสิทธิภาพ และสามารถตรวจสอบได้
4.ผู้บริหารสามารตรวจสอบและบริหาร
จัดการบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
5.พร้อมรับการตรวจสอบจากหน่วยงาน
ต้นสังกัด
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. มีแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี
เพื่อการจัดสรรงบประมาณตามโครงการ
กิจกรรม ที่ฝ่ายต่าง ๆ เสนอมา
2. การดาเนินงานด้านการเงิน การบัญชี
มีประสิทธิภาพ ร้อยละ 90
3. ระบบงานการเงิน และระบบการบัญชี
มีความถูกต้องร้อยละ 100
4. โรงเรียนมีการใช้งบประมาณได้ตามแผน
ที่ตั้งไว้ ร้อยละ 90
5. ระบบการเงิน การบัญชีมีประสิทธิภาพ
ตามระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน
ร้อยละ 100
6. ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษา
ให้บรรลุเป้าหมายตามที่กาหนดไว้ในแผน
ปฏิบัติการร้อยละ 90

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
และวันศุกร์
2.งานบัญชี
1) เตรียมข้อมูลทางบัญชีของปี 2561 เพื่อโอน
ข้อมูลมาบันทึกบัญชีใหม่ของปี 2562
2) ตั้งลูกหนี้ตามจานวนนักเรียน ณ ปัจจุบัน
3) สรุปบัญชีรายรับ – รายจ่ายประจาวัน
4) จัดทาบัญชีเงินเดือนครู บุคลากร และพนักงาน
ของโรงเรียน
5) สรุปสถานะทางการเงินของโรงเรียนประจาเดือน
เพื่อนาเสนอผู้บริหารรับทราบ
6)สรุปงบดุล งบรายได้ค่าใช้จ่าย ราย 6 เดือน
และรายปี เพื่อนาเสนอต้นสังกัดตรวจสอบ
2.2 ภาระงานตาม ตบช
1.สนับสนุนให้ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการ
การศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่กาหนดไว้ในแผน
ปฏิบัติการ(8.3)
1.1 การบริหารจัดการศึกษาบรรลุตามเป้าหมาย
ที่กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ
1.2 มีการบริหารความเสี่ยง

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)

ตลอดปีการศึกษา
พ.ค. 63
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา

ตลอดปีการศึกษา

ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา

2.3 ภาระงานร่วม(วงเล็บตัวบ่งชี้ที่รับผิดชอบร่วม)
2.4 โครงการ ( ตามแผนพัฒนา )
2.5 ภาระงานตามมาตรฐานสากล
3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล
3.1 เอกสารการอนุมัติงบประมาณประจาปี
3.2 การตรวจสอบ ติดตามเอกสารการเงิน
การบัญชี
3.3 รายงานผลการนิเทศจากหน่วยงานต้นสังกัด
3.4 รายงานการตรวจบัญชีของสานักงานตรวจ
บัญชีที่ต้นสังกัดกาหนด

แผนปฏิบัตกิ ารปีการศึกษา 2563 โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
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วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย

เครื่องมือการติดตาม/ประเมินผล
1. เอกสารการอนุมัติงบประมาณของ
โรงเรียน
2. แบบนิเทศงานการเงิน การบัญชีจาก
หน่วยงานต้นสังกัด

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
3.5 ปรับปรุง แก้ไขเอกสาร การบันทึกบัญชีที่ผิด
พลาดให้สมบูรณ์
4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา
4.1 สรุปการใช้งบประมาณประจาปี
4.2 รายงานปิดบัญชีต่อคณะกรรมการ
บริหารโรงเรียน
4.3 นาผลการตรวจสอบบัญชีจากต้นสังกัด
มาปรับปรุง แก้ไขให้ถูกต้อง

แผนปฏิบัตกิ ารปีการศึกษา 2563 โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
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4.4.3 แบบแสดงประมาณค่าใช้จ่าย งาน/กิจกรรม
4.4.3.1 งาน/กิจกรรม งานจัดทาเอกสารงบประมาณการเงิน การบัญชี
แผนงานตามมาตรฐานที่ 1  2 3  4  5 
หน่วยงาน งานการเงินและบัญชี ฝ่าย ธุรการ-การเงิน
รายการ

งบประมาณ ปี 2563

รายรับ (ที่มาของงบประมาณ)
1.จากโรงเรียน

พัฒนา
14,000
14,000

รวม
รายจ่าย
1.ค่าวัสดุ
-ค่าใบสาคัญลงบัญชี
2.ค่าใช้สอย
-ค่าเข้าเล่มเอกสาร
3.ค่าตอบแทน
4.ค่าพาหนะ

13,200
500

รวม

สรุปประเภทงบประมาณ
งบดาเนินการ - บาท

ประเภท
งบประมาณ

งบลงทุน - บาท

ลงชื่อ.......................................................
( นางสาวสุพรรณี วุฒิไล )
ผู้เสนองาน

300
14,0000

งบพัฒนา 14,000 บาท
ลงชื่อ.......................................................
( นางสาวนัยนา รัชตขจรกิจ )
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายธุรการ-การเงิน

ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ.................... .....................................
(เซอร์มาร์กาเร็ต รัตนาวงศ์ไชยา)
ผู้อานวยการ

แผนปฏิบัตกิ ารปีการศึกษา 2563 โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
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4.4.3 แบบแสดงประมาณค่าใช้จ่าย งาน/กิจกรรม
4.4.3.2 งาน/กิจกรรม งานส่งเสริม สนับสนุน ประสานงานเพือ่ ให้การดาเนินงานด้าน งบประมาณ
เกิดประสิทธิภาพ
แผนงานตามมาตรฐานที่ 1  2 3  4  5 
หน่วยงาน งานการเงินและบัญชี ฝ่าย ธุรการ-การเงิน
รายการ

งบประมาณ ปี 2563

รายรับ (ที่มาของงบประมาณ)
1.จากโรงเรียน

พัฒนา
รวม

รายจ่าย
1.ค่าวัสดุ
- ค่าเอกสาร
2.ค่าใช้สอย
-ค่าหมึก
3.ค่าตอบแทน
4.ค่าพาหนะ

500
500

200
300

รวม
สรุปประเภทงบประมาณ
งบดาเนินการ - บาท

ประเภท
งบประมาณ

งบลงทุน - บาท

ลงชื่อ.......................................................
( นางสาวสุพรรณี วุฒิไล )
ผู้เสนองาน
ผู้อนุมัติ

500

งบพัฒนา 500 บาท
ลงชื่อ.......................................................
( นางสาวนัยนา รัชตขจรกิจ )
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายธุรการ-การเงิน

ลงชื่อ.................... .....................................
(เซอร์มาร์กาเร็ต รัตนาวงศ์ไชยา)
ผู้อานวยการ

แผนปฏิบัตกิ ารปีการศึกษา 2563 โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
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ลาดับที่ 2 แผนงานหน่วยงาน งานพัสดุ
แผนงานตามโครงสร้าง
แผนงานตามมาตรฐานด้าน

ฝ่าย ธุรการ-การเงิน
1  คุณภาพผู้เรียน/เด็ก
2  กระบวนการบริหารและการจัดการ
3  สังคมแห่งการเรียนรู้
4  อัตลักษณ์
5  มาตรการส่งเสริม
ผู้รับผิดชอบ
นางสาวนัยนา รัชตขจรกิจ
ตอบสนอง
พันธกิจข้อ - ยุทธศาสตร์ข้อ 5 กลยุทธ์ข้อ 5.1
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ. มาตรฐานที่ 11 ตัวบ่งชี้ที่ 11.1
ตอบสนองมาตรฐานฝ่ายการศึกษาฯ (EDBA) : มาตรฐานที่ 11 ตัวบ่งชี้ หลักที่ 11.1 ร่วม...............ประเด็น
พิจารณาที่ หลัก ร่วม..........................
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน : มาตรฐานที่...........ตัวบ่งชี้ หลักที่............ร่วม.......................

วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคาร

1. ขั้นวางแผน
1.1 สรุปการเบิกพัสดุของแต่ละห้องเรียน

เรียนมั่นคง สะอาด และปลอดภัย มีสิ่ง
อานวยความสะดวกพอเพียง อยู่ในสภาพใช้
การได้ดีสภาพแวดล้อมร่มรื่นเหมาะสมแก่

1.2 สารวจข้อมูลพัสดุที่ต้องการใช้ของแต่ละ
ห้องเรียน
1.3 แจกเอกสารการเบิกพัสดุให้ครูประจาชั้น

การเรียนรู้(11.1)
2. เพื่อให้มีสิ่งอานวยความสะดวกในการ
เรียนรู้รู้พอเพียงกับจานวนผู้เรียนและอยู่ใน

เพื่อกรอกข้อมูลการเบิก

สภาพใช้การได้ดีทุกครั้ง
3. เพื่อให้ทราบถึงความต้องการใช้พัสดุ
อุปกรณ์ของโรงเรียนในแต่ละปีการศึกษา

2.1 ภาระงานประจา
1. งานพัสดุ
1) สารวจพัสดุ อุปกรณ์ที่จาเป็นต้องใช้ใน

4. เพื่อให้การดาเนินการจัดซื้อเป็นไปตาม
ระเบียบอย่างชัดเจน
5. เพื่อให้มีการตรวจสอบได้อย่างชัดเจน
และเอื้อประโยชน์สูงสุดต่อโรงเรียน

โรงเรียน
2) จัดทาเอกสารสารวจความต้องการใช้พสั ดุ
อุปกรณ์ของแต่ละห้องเรียน
3) สารวจราคาสินค้าเพื่อนามาเปรียบเทียบ

เป้าหมายเชิงปริมาณ
1.ครูประจาชั้น 36 ห้อง

และขออนุมัติเพื่อดาเนินการจัดซื้อ
4) จัดซื้อพัสดุ และตรวจนับพัสดุ
5) จัดทาทะเบียนพัสดุอุปกรณ์ที่จัดซื้อเข้ามา

พ.ค.63
พ.ค.63

2. ครูจานวน 30 คน

6) กาหนดเวลาเพื่อให้คุณครูที่รับผิดชอบ

พ.ค.63

พ.ค.63
พ.ค.63
พ.ค.63

2. ขั้นดาเนินการ

แผนปฏิบัตกิ ารปีการศึกษา 2563 โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา

พ.ค.63
พ.ค.63
พ.ค.63
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วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

3. พนักงานจานวน 27 คน
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1. โรงเรียนมีระบบการเบิก พัสดุชัดเจน
2. ระบบการจัดซื้อพัสดุถูกต้องตาม

ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการดาเนินการเบิกพัสดุ
7) ดาเนินการสารวจความพึงพอใช้ของผู้ใช้
บริการ
8) สรุปจานวนพัสดุที่เหลือเพื่อเป็นข้อมูลในปี

ระเบียบ
3. เอกสารประกอบการเบิกซื้อพัสดุ ถูกต้อง
ครบถ้วน
4. มีระบบควบคุมการเบิกพัสดุเพื่อนาไปใช้

ต่อไป
2.2 ภาระงานตาม ตบช
1.สนับสนุนสิ่งอานวยความสะดวกในการ
เรียนรู้ พอเพียงกับจานวนผู้เรียนและอยู่ใน

ในห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ

สภาพใช้การได้ดีทุกครั้ง
2.3 ภาระงานร่วม
2.4 โครงการ (ตามแผนพัฒนา)
-

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1.ระบบงานพัสดุดาเนินการอย่างมีระบบ
และมีขั้นตอนตรงตามแผนปฏิบัติการ
2.มีการตรวจสอบการจัดซื้อพัสดุอย่าง
ชัดเจน
3. ระบบการเบิกพัสดุภายในโรงเรียน
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
4. มีเอกสารแสดงการเบิกพัสดุอย่างชัดเจน
5. ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการศึกษา
บรรลุเป้าหมายตามที่กาหนดไว้ในแผน
ปฏิบัติการของโรงเรียน
เครื่องมือการติดตาม/ประเมินผล
1.แบบประเมินการให้บริการ
2. แบบสรุปการใช้พัสดุ

3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล
3.1 ตรวจสอบ ติดตามการเบิกจ่ายพัสดุ
อุปกรณ์ที่นาไปใช้ในห้องเรียน และ ห้องปฏิบัติ
การ
3.2 สรุปจานวนพัสดุที่มีการเบิกใช้
3.3 ประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการ
3.4 ประเมินแผนงาน
4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา
4.1 สรุปแผนงาน
4.2 รายงานผลการเบิกพัสดุ
4.3 นาผลการประเมินมาปรับปรุงและ
พัฒนาในปีต่อไป

แผนปฏิบัตกิ ารปีการศึกษา 2563 โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา

ตลอดปีการศึกษา

ตลอดปีการศึกษา

ต.ค. 63
ต.ค. 63
มี.ค. 64

ต.ค. 63/มี.ค. 64
ต.ค. 63/มี.ค. 64
พ.ค. 64
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4.4.3 แบบแสดงประมาณค่าใช้จ่าย งาน/กิจกรรม
4.4.3.1 งาน/กิจกรรม จัดซื้อพัสดุ อุปกรณ์เพื่อใช้ในห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ
แผนงานตามมาตรฐานที่ 1  2 3  4  5 
หน่วยงาน งานพัสดุ ฝ่าย ธุรการ-การเงิน
รายการ

งบประมาณ ปี 2562

รายรับ (ที่มาของงบประมาณ)
1.จากโรงเรียน
รวม
รายจ่าย
1.ค่าวัสดุ
-ค่าหมึกเติมปากกาไวท์บอร์ด
-ค่าปากกาไวท์บอร์ด
-ค่าไม้กวาด
-ค่าแปรงลบกระดาน
-ค่าไม้ถูพื้น
-ค่าผ้าถูพื้น
-ค่ากระดาษ
2.ค่าใช้สอย
3.ค่าตอบแทน
4.ค่าพาหนะ

ประเภท
งบประมาณ

28,500
28,500
พัฒนา
5,500
5,800
5,900
2,200
6,100
2,000
500

500
รวม
28,500

สรุปประเภทงบประมาณ
งบดาเนินการ - บาท งบลงทุน .......................... บาท งบพัฒนา 28,500 บาท
ลงชื่อ......................................................
ลงชื่อ..........................................................
( นางสาวนัยนา รัชตขจรกิจ )
(นางสาวนัยนา รัชตขจรกิจ)
ผู้เสนองาน
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายธุรการ-การเงิน
ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ.................... .....................................
(เซอร์มาร์กาเร็ต รัตนาวงศ์ไชยา)
ผู้อานวยการ
แผนปฏิบัตกิ ารปีการศึกษา 2563 โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
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ลาดับที่ 3 แผนงานหน่วยงาน งานธุรการและสารบรรณ
แผนงานตามโครงสร้าง
แผนงานตามมาตรฐานด้าน

ฝ่าย ธุรการ-การเงิน
1  คุณภาพผู้เรียน/เด็ก
2  กระบวนการบริหารและการจัดการ
3  สังคมแห่งการเรียนรู้
4  อัตลักษณ์
5  มาตรการส่งเสริม
ผู้รับผิดชอบ
นางสาวสุธิดา ตุเว
ตอบสนอง
พันธกิจข้อ 1
ยุทธศาสตร์ข้อ 1
กลยุทธ์ข้อ 1.1
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ.
มาตรฐานที่ 8 ตัวบ่งชี้หลัก 8.5
ตอบสนองมาตรฐานฝ่ายการศึกษาฯ (EDBA) มาตรฐานที่ 8 ตัวบ่งชี้หลัก 8.5
ประเด็นพิจารณาหลัก ร่วม ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน มาตรฐานที่ - ตัวบ่งชี้ หลักที่ - ร่วม ระยะเวลา
วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย
กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)
วัตถุประสงค์
1.ขั้นวางแผน
1.ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษา
1.1 สรุปจดหมายเข้าจากหน่วยงานภายนอก
พ.ค. 63
ให้บรรลุเป้าหมายตามที่กาหนดไว้ใน
และจดหมายที่ออกจากโรงเรียน
แผนปฏิบัติการ(8.3)
1.2 เตรียมเอกสารต่าง ๆ เพื่อให้บุคลากร
พ.ค. 63
2.เพื่อให้การรับ ส่งหนังสือราชการเป็นระบบ ภายในโรงเรียน เบิกใช้ในงานต่างๆ
และสามารถตรวจสอบได้
พ.ค. 63
3.เพื่อให้งานธุรการและสารบรรณเป็นระบบ
และเอื้ออานวยต่อบุคลากรภายในโรงเรียน
2. ขั้นดาเนินการ (ภาระงานประจา/ภาระงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ร่วม/โครงการ)
4.เพื่อนักเรียน ผู้ปกครองและชุมชนพึงพอใจ 2.1 ภาระงานประจา
ผลการบริหารการจัดการศึกษา(8.5)
1.ดาเนินการติดต่อประสานงานกับหน่วย
ตลอดปีการศึกษา
5.เพื่อให้การติดต่อประสานงานภายใน
งานภาครัฐและเอกชน ตามจดหมายที่ส่งเข้า
โรงเรียนและภายนอกเป็นระบบและเกิด
ภายในโรงเรียน
ประสิทธิภาพ
2.จัดเตรียมเอกสารการเบิกสวัสดิการต่าง ๆ
ตลอดปีการศึกษา
ของบุคลากรในโรงเรียน เช่น สวัสดิการค่ารักษา
เป้าหมายเชิงปริมาณ
พยาบาล, ค่าศึกษาบุตร
ผู้บริหาร จานวน 1 คน
3. การบรรจุแต่งตั้งบุคลากรใหม่ที่ผ่านการ
พ.ค. 63
บุคลากรครู จานวน 63 คน
ประเมินและถอดถอนบุคลากรที่ลาออก
4.ดาเนินการจัดทาเอกสารขออนุญาตอยู่ใน
พ.ค. 63
ราชอาณาจักรของครูต่างชาติ
แผนปฏิบัตกิ ารปีการศึกษา 2563 โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
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วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1.การสืบค้นจดหมายเข้าจากหน่วยงาน
ภายนอกได้อย่างรวดเร็ว
2.งานด้านเอกสารสารบรรณ เป็นปัจจุบัน
พร้อมรับการตรวจสอบ
3.การปฏิบัติงานธุรการรวดเร็ว และได้รับ
ความสะดวกในการติดต่อในเรื่องต่าง ๆ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1.การรับ-ส่งจดหมายจากหน่วยงานภาย
นอกเป็นปัจจุบัน
2. งานเอกสาร สารบรรณ เป็นระบบ
และสามารถสืบค้นได้ ร้อยละ 90
3. การให้บริการบุคลากรภายในโรงเรียน
และผู้มาติดต่อได้อย่างถูกต้องและ
และรวดเร็ว ร้อยละ 90
4. ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการศึกษา
ให้บรรลุเป้าหมายตามที่กาหนดไว้ใน
แผนปฏิบัติการร้อยละ 82
เครื่องมือการติดตาม/ประเมินผล
1.ทะเบียนหนังสือเข้าและออก
2.ทะเบียนคาสั่งแต่งตั้ง จดหมายเวียน
และจดหมายออกของโรงเรียน
3.ประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ
เกี่ยวกับงานด้านเอกสารต่าง ๆ

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
5.ประสานการออกเลขจดหมายออก หมายเลข
คาสั่งแต่งตั้งของโรงเรียน
2.2 ภาระงานตาม ตบช
1.ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษา
ให้บรรลุเป้าหมายตามที่กาหนดไว้ใน
แผนปฏิบัติการ(8.3)

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)
ตลอดปีการศึกษา

ตลอดปีการศึกษา

2.3 ภาระงานร่วม
2.4 โครงการ
2.5 ภาระงานตามมาตรฐานสากล
3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล
3.1 ตรวจสอบความถูกต้องของ เอกสารที่ถูก
นาส่งจากโรงเรียน
3.2 ตรวจสอบการลงทะเบียนหนังสือเข้า
และหนังสือออก
3.3 ตรวจสอบการออกเลขคาสั่งแต่งตั้ง
เลขจดหมายเวียน และ จดหมายออก
4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา
4.1การจัดเก็บเอกสารตามหมวดหมู่
เพื่อสะดวกต่อการค้นหา
4.2 สรุปสถิติจดหมายเข้า จากหน่วยงาน
ภายนอก
4.3 สรุปสถิติจดหมายออกของโรงเรียน

แผนปฏิบัตกิ ารปีการศึกษา 2563 โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา

ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา

ตลอดปีการศึกษา
ต.ค. 63 / มี.ค. 64
ต.ค. 63 / มี.ค. 64
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4.4.3 แบบแสดงประมาณค่าใช้จ่าย งาน/กิจกรรม
4.4.3.1 งาน/กิจกรรม การจัดทาเอกสารสารบรรณและการเข้าเล่าเอกสารต่าง ๆ
แผนงานตามมาตรฐานที่ 1  2 3  4  5 
หน่วยงาน งานธุรการและสารบรรณ ฝ่าย ธุรการ-การเงิน
รายการ

งบประมาณ ปี 2560

รายรับ (ที่มาของงบประมาณ)
1.จากโรงเรียน

ประเภท
งบประมาณ
ดาเนินการ

รวม
รายจ่าย
1.ค่าวัสดุ
- ค่ากระดาษ,เอกสาร

3,200
3,200

3,000

2.ค่าใช้สอย
3.ค่าตอบแทน
4.ค่าพาหนะ
- ค่าพาหนะ
รวม

200
3,200

สรุปประเภทงบประมาณ
งบดาเนินการ..................................... บาท งบลงทุน .......................... บาท งบพัฒนา 3,200 บาท
ลงชื่อ......................................................
(นางสาวสุธิดา ตุเว )
ผู้เสนองาน

ลงชื่อ..........................................................
( นางสาวนัยนา รัชตขจรกิจ )
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายธุรการ-การเงิน
ผู้อนุมัติ

ลงชื่อ.................... .....................................
(เซอร์มาร์กาเร็ต รัตนาวงศ์ไชยา)
ผู้อานวยการ
แผนปฏิบัตกิ ารปีการศึกษา 2563 โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
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ลาดับที่ 4 แผนงานหน่วยงาน ทะเบียนสถิติ
แผนงานตามโครงสร้าง
แผนงานตามมาตรฐานด้าน

ฝ่าย ธุรการ-การเงิน
1  คุณภาพผู้เรียน/เด็ก
2  กระบวนการบริหารและการจัดการ
3  สังคมแห่งการเรียนรู้
4  อัตลักษณ์
5  มาตรการส่งเสริม
ผู้รับผิดชอบ
นางสาวนัยนา รัชตขจรกิจ
ตอบสนอง
พันธกิจข้อ 1
ยุทธศาสตร์ข้อ 1
กลยุทธ์ข้อ 1.1
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ. มาตรฐานที่ 8 ตัวบ่งชี้หลัก 8.3
ตอบสนองมาตรฐานฝ่ายการศึกษาฯ (EDBA) มาตรฐานที่ 8 ตัวบ่งชี้หลัก 8.3
ประเด็นพิจารณาหลัก ข้อ
ร่วม ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน มาตรฐานที่ - ตัวบ่งชี้ หลักที่ - ร่วม - เกณฑ์ที่.........................

วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย
วัตถุประสงค์
1.เพื่อผู้บริหารสามารถบริหารจัดการ
ศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่กาหนด
ไว้ในแผนปฏิบัติการ (8.3 )
2.เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้บริหารและผู้เกี่ยว
ข้องในการวางแผนการรับนักเรียน
เพื่อเข้ามาเรียนในโรงเรียน
3. เพื่อการกาหนดกลยุทธ์และเป้าหมาย
ในการเพิ่มจานวนนักเรียน
4. เพื่อให้สถิติจานวนนักเรียนในโรงเรียน
เป็นปัจจุบัน
เป้าหมายเชิงปริมาณ
1.จานวนนักเรียนเพิ่มขึน้ ตามประมาณการ
2.สถิติจานวนนักเรียนเป็นปัจจุบัน
ตามจานวนนักเรียน 1,330 คน
3.ระบบทะเบียนนักเรียนสามารถตรวจ
สอบประวัตินักเรียนจานวน 1,330 คน
ได้

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. ขั้นวางแผน
1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อออก
ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
1.2 ประชุมวางแผนการออกประชาสัมพันธ์
1.3 จัดเตรียมเอกสารการประชาสัมพันธ์
1.4 จัดกลุ่มออกประชาสัมพันธ์ภายนอก
โรงเรียน
1.5 ติดต่อโรงเรียนอนุบาลเพื่อขอเข้า
แนะแนวการศึกษาต่อในระดับชั้น ป.1
2.ขั้นดาเนินการ
2.1 ภาระงานประจา
1. จัดเตรียมเอกสารแผ่นพับประชาสัมพันธ์
โรงเรียน และข้อมูลต่าง ๆ ของโรงเรียน
2. ติดต่อโรงเรียนอนุบาลเพื่อขอเข้าแนะแนว
3. ออกประชาสัมพันธ์ตามสถานที่ต่าง ๆ
พร้อมแจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์
4. เปิดรับสมัครนักเรียน พร้อมยื่นใบสมัคร
5. ตรวจสอบเอกสารประกอบการสมัครเรียน

แผนปฏิบัตกิ ารปีการศึกษา 2563 โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)
พ.ค. 63
พ.ค. 63
พ.ค. 63
ก.ย. 63
ต.ค. 63

พ.ค. 63
พ.ค. 63
ก.ค. 63
ส.ค. 63
ต.ค. 63
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วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
6. นัดวันสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์

เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1.ระบบทะเบียนนักเรียนมีข้อมูลเป็น
ปัจจุบัน
2. ระบบทะเบียนนักเรียนสามารถให้
บริการกับบุคลากรภายในโรงเรียนที่ต้อง
การใช้ประวัตินักเรียน
3. บุคลากรภายในโรงเรียนสามารถพิมพ์
ชื่อนักเรียนที่อยู่ในห้องเรียนเพื่อนาไปใช้
ทาเอกสารต่าง ๆ ของโรงเรียนได้
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1.จานวนนักเรียนเพิ่มขึน้ จากยอด
ประมาณการ
เครื่องมือการติดตาม/ประเมินผล
1.เอกสารประกอบการสมัครเรียน
ครบถ้วน
2.ประวัตินักเรียนในระบบทะเบียน
นักเรียนเป็นปัจจุบัน และสามารถตรวจ
สอบได้

7. นัดวันมอบตัวเข้าเรียน
8. กรอกข้อมูลนักเรียนที่ผ่านการสอบเข้า
ระบบทะเบียนนักเรียน พร้อมออกเลข
ประจาตัวให้กับนักเรียนทุกคน
9. สรุปสถิตินักเรียน ณ วันที่ 10 มิ.ย.
10. นาเอกสารทั้งหมดให้งานทะเบียน
เพื่อเก็บเอกสารต่อไป
2.2 ภาระงานตาม ตบช
1. ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษา
ให้บรรลุเป้าหมายตามที่กาหนดไว้ใน
แผนปฏิบัติการ
2.ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องร่วมกันกาหนด
กลยุทธ์และเป้าหมายในการบริหารความ
เสี่ยง

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)
ต.ค. 63
ต.ค. 63
มี.ค.64

พ.ค. 64
พ.ค.64

พ.ค. 63

พ.ค. 63

2.3 ภาระงานร่วม
2.4 โครงการ ( ตามแผนพัฒนา )
2.5 ภาระงานตามมาตรฐานสากล
3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล
3.1 ตรวจสอบเอกสารการสมัครเข้าเรียน
ครบตามที่กาหนด

แผนปฏิบัตกิ ารปีการศึกษา 2563 โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา

ต.ค. 63
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วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
3.2 ตรวจสอบความถูกต้อง ชื่อ – นามสกุล
และประวัติต่าง ๆ ของนักเรียนในระบบ
ทะเบียนนักเรียน
3.2 ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนตามห้องเรียน
เพื่อขอรับเงินอุดหนุน
3.3 สถิตินักเรียนของโรงเรียนเป็นปัจจุบัน
4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา
4.1 สรุปสถิตินักเรียน
4.2 รายงานจานวนนักเรียนเพื่อขอรับ
เงินอุดหนุนของโรงเรียน
4.3 นาสถิตินักเรียนเพื่อเป็นข้อมูลในการ
รับนักเรียนในปีการศึกษาต่อไป

แผนปฏิบัตกิ ารปีการศึกษา 2563 โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)
ต.ค. 63

พ.ค. 63
พ.ค. 63

ตลอดปีการศึกษา
พ.ค. 63
ตลอดปีการศึกษา
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4.4.4 แบบแสดงประมาณค่าใช้จ่าย งาน/กิจกรรม
4.4.4.1 งาน/กิจกรรม งานทะเบียนและสถิติ
แผนงานตามมาตรฐานที่ 1 2  3  4  5 
หน่วยงาน ทะเบียนสถิติ
ฝ่าย ธุรการ-การเงิน
รายการ

งบประมาณ ปี 2562

รายรับ (ที่มาของงบประมาณ)
1.จากโรงเรียน

ประเภท
งบประมาณ
พัฒนา

3,000
3,000

รวม
รายจ่าย
1.ค่าวัสดุ
- ค่าอักษรทาสถิตินักเรียน

3,000

2.ค่าใช้สอย
3.ค่าตอบแทน
4.ค่าพาหนะ
รวม

3,000

สรุปประเภทงบประมาณ
งบดาเนินการ - บาท งบลงทุน - บาท งบพัฒนา 3,000 บาท
ลงชื่อ........................................................
( นางสาวนัยนา รัชตขจรกิจ )

ผู้เสนองาน

ลงชื่อ.........................................................
( นางสาวนัยนา รัชตขจรกิจ )
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายธุรการ-การเงิน

ผู้อนุมัติ ลงชื่อ.................. .......................................
(เซอร์มาร์กาเร็ต รัตนาวงศ์ไชยา)
ผู้อานวยการ

แผนปฏิบัตกิ ารปีการศึกษา 2563 โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
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ลาดับที่ 5 แผนงานหน่วยงาน งานยานพาหนะ
แผนงานตามโครงสร้าง
ฝ่ายธุรการ-การเงิน
แผนงานตามมาตรฐานด้าน

1 คุณภาพผู้เรียน2 การจัดการศึกษา 3สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
4  อัตลักษณ์ (จิตตาภิบาล)
5 มาตรการส่งเสริม
ผู้รับผิดชอบ
นางสาวนัยนา รัชตขจรกิจ
ตอบสนอง
พันธกิจที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ - กลยุทธ์ที่ ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ. มาตรฐานที่ 8 ตัวบ่งชี้หลัก 8.3

ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา EDBAมาตรฐานที่ 8 ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ หลัก 8.3 ร่วม…….
ประเด็นการพิจารณา/เกณฑ์ย่อยที่ หลัก …………………. ร่วม ………………………….
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน : มาตรฐานที่...........ตัวบ่งชี้หลักที่............ร่วม...................
เกณฑ์ที่.................................................................................................
วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ระบบการขอใช้ยานพาหนะใน
โรงเรียนเป็นระบบ
2. เพื่อให้การดูแลรักษา การซ่อมแซม
เป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
3. เพื่อจัดสรรยานพาหนะให้ตรงตามคา
ขอใช้ยานพาหนะของบุคลากรภายใน
โรงเรียน
4. เพื่อให้ยานพาหนะในโรงเรียน พร้อม
ใช้งาน
เป้าหมายเชิงปริมาณ
1. ผู้บริหาร
2. บุคลากรครูจานวน 63 คน

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

1. ขั้นวางแผน
1. สารวจยานพาหนะในโรงเรียน
2. จัดเตรียมเอกสารขอใช้ยานพาหนะของ
โรงเรียน
3. สารวจความพร้อมของยานพาหนะก่อน
ให้บริการ
4. ตรวจสอบระยะเวลาประกันภัยรถ และ
เอกสารการต่อทะเบียนรถ

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)

พ.ค. 63
พ.ค. 63
พ.ค. 63
พ.ค. 63

2. ขั้นดาเนินการ
2.1 ภาระงานประจา
1. จัดทาเอกสารการขอใช้ยานพาหนะ
2. สารวจยานพาหนะทุกคันภายในโรงเรียน
3. ทาทะเบียนคุมยานพาหนะของโรงเรียน
4. จัดสรรยานพาหนะตามคาขอใช้บริการ
ที่ได้รับการอนุมัติจากผู้บริหาร
5. ลงบันทึกการขอใช้บริการยานพาหนะ
เพื่อพร้อมรับการตรวจสอบ

แผนปฏิบัตกิ ารปีการศึกษา 2563 โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา

พ.ค. 63
พ.ค. 63
พ.ค. 63
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
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วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

เป้าหมายเชิงปริมาณ
1. สถิติการใช้ยานพาหนะเป็นปัจจุบัน
2. ระบบการขอใช้ยานพาหนะเป็นระบบ
3. การจัดสรรยานพาหนะให้ตรงตาม
คาขอของบุคลากร

6. นาเอกสารการตรวจสภาพยานพาหนะให้
พนักงานที่ดูแลยานพาหนะนาไปตรวจสภาพ
ตามวัน เวลา
7. ติดต่อต่อประกันรถ เมื่อถึงกาหนดการต่อ
ประกันภัย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. บุคลากร ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร้อยละ 85
พึงพอใจในการใช้บริการ

2.3 ภาระงานร่วม
-

เครื่องมือการติดตาม/ประเมินผล

2.4 โครงการ ( ตามแผนพัฒนา )
-

1. แบบสรุปการขอใช้ยานพาหนะ
2. แบบประเมินความพึงพอใจของบุคลากร
และผู้เกี่ยวข้อง

2.5 ภาระงานตามมาตรฐานสากล
-

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)
พ.ค. 63, ต.ค. 63

พ.ค. 63, ต.ค. 63

3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล
3.1ตรวจสอบเอกสารการขอใช้ยานพาหนะ

ตลอดปีการศึกษา

เพื่อจัดสรรยานพาหนะให้ตามคาร้องขอ
3.2 การประเมินผลแบบประเมินความพึง

พ.ค. 63, ต.ค. 63

พอใจของผู้รับบริการ
4.ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุงพัฒนา
4.1 สรุปคาขอใช้ยานพาหนะเสนอให้ผู้บริหาร

พ.ค. 63, ต.ค. 63

รับทราบในแต่ละเดือน
4.2 สรุปการบารุงรักษา และการซ่อมแซม
เพื่อเป็นข้อมูลต่อไป
แผนปฏิบัตกิ ารปีการศึกษา 2563 โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา

พ.ค. 63, ต.ค. 63
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4.4.4 แบบแสดงประมาณค่าใช้จ่าย งาน/กิจกรรม
4.6.4.1 งาน/กิจกรรม งานการให้บริการยานพาหนะ
แผนงานตามมาตรฐานที่ 1 234 5
หน่วยงาน งานประชาสัมพันธ์
ฝ่าย มาตรฐานคุณภาพา
รายการ

งบประมาณ ปี 2563

รายรับ (ที่มาของงบประมาณ)
1.จากโรงเรียน

ประเภท
งบประมาณ
ดาเนินการ

500
500

รวม
รายจ่าย
1.ค่าวัสดุ
-ค่ากระดาษ
2.ค่าใช้สอย

500

3.ค่าตอบแทน
4.ค่าพาหนะ
-ค่ารถ
รวม
สรุปประเภทงบประมาณ
งบดาเนินการ - บาท

งบลงทุน - บาท

ลงชื่อ........................................................
( นางสาวนัยนา รัชตขจรกิจ )

ผู้เสนองาน

500

งบพัฒนา 500 บาท
ลงชื่อ....................................... ...................
( นางสาวนัยนา รัชตขจรกิจ )
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายธุรการ-การเงิน

ผู้อนุมัติ ลงชื่อ.................. .......................................
(เซอร์มาร์กาเร็ต รัตนาวงศ์ไชยา)
ผู้อานวยการ

แผนปฏิบัตกิ ารปีการศึกษา 2563 โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา

327

แผนปฏิบัตกิ ารปีการศึกษา 2563 โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา

328

4.5 ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
ตารางที่ 4.5 สรุปรายรับ-รายจ่ายตามหน่วยงาน (งาน/กิจกรรม/โครงการ) ปีการศึกษา 2562
ของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

4.5..2.1 หน่วยงาน สรรหา
ที่

งาน / กิจกรรม / โครงการ

1

งานสรรหา

แผนงาน
ตาม
มาตรฐาน

รายรับ (ที่มาของงบประมาณ)
จากที่อื่น

จาก
โรงเรียน

รวม

300

300

300

300

2

รวม

สรุปรายจ่าย

สรุปประเภทงบประมาณ
งบดาเนินการ 300 บาท

งบลงทุน …....................... บาท

ลงชื่อ ..............................................
(นางดวงกมล แสงอุไร)
ผู้เสนองาน

งบพัฒนา …....................... บาท
ลงชื่อ ..........................................
(นางดวงกมล แสงอุไร)
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
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ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ .............................................
(เซอร์มาร์กาเร็ต รัตนาวงศ์ไชยา)
ผู้จัดการ/ ผู้อานวยการ
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4.5.2.2 หน่วยงาน พัฒนาบุคลากร
ที่

งาน / กิจกรรม / โครงการ

แผนงาน
ตาม
มาตรฐาน
2

1

รายรับ (ที่มาของงบประมาณ)
จากที่อื่น

จาก
โรงเรียน
9,800

รวม

สรุปรายจ่าย

ประเภท
งบประมาณ

9,800
ดาเนินการ

1.โครงการส่งเสริม
จรรยาบรรณและวิชาชีพครู
- กิจกรรมธรรมมะสัญจร
- กิจกรรมคุณธรรมวิชาชีพครู
- กิจกรรมการอบรมหน้า
เสาธง
- กิจกรรม ซ.ศ. พอเพียง

โครงการส่งเสริมและพัฒนา
2 ศักยภาพครูและบุคลากร
-กิจกรรมอบรมภายนอก
-กิจกรรมอบรมภายใน
-กิจกรรมอบรมคุณค่าพระวรสาร
3 โครงการปันยิ้มสร้างสุขให้สังคม

2

210,000 210,000
ดาเนินการ

2

รวม

13,000

13,000

323,800 323,800

สรุปประเภทงบประมาณ
งบดาเนินการ

323,800 บาท

งบลงทุน …....................... บาท

ลงชื่อ ................... ...........................
(นางดวงกมล แสงอุไร)
ผู้เสนองาน

งบพัฒนา …....................... บาท

ลงชื่อ ....................... ...................
(นางดวงกมล แสงอุไร)
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ .............................................
(เซอร์มาร์กาเร็ต รัตนาวงศ์ไชยา)
ผู้จัดการ /ผู้อานวยการ
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4.5.2.3 หน่วยงาน สวัสดิการ
ที่

งาน / กิจกรรม / โครงการ

แผนงาน
ตาม
มาตรฐาน

รายรับ (ที่มาของงบประมาณ)
สรุปรายจ่าย

ประเภท
งบประมาณ

1 -กิจกรรมสังสรรค์วันคริสต

2

จาก
โรงเรียน
70,000

2 -กิจกรรมวันครู

2

80,000

80,000

ดาเนินการ

3 -กิจกรรมมอบความสุขแด่

2

23,000

23,000

ดาเนินการ

4 1)โครงการสุขภาพดีมีสุข

2

134,000

134,000

ดาเนินการ

24,000

24,000

ดาเนินการ

331,000

331,000

มาส/วันขึ้นปีใหม่

เพื่อนครู

จากที่อื่น

รวม
70,000

ดาเนินการ

-กิจกรรมตรวจสุขภาพ
-กิจกรรมวันศุกร์สดใสกับใจ
เป็นสุข
2)โครงการโลกทัศน์สู่การ
เรียนรู้
รวม
สรุปประเภทงบประมาณ
งบดาเนินการ 331,000 บาท

งบลงทุน …....................... บาท

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

งบพัฒนา ..................................บาท
ลงชื่อ ..................... .....................
(นางดวงกมล แสงอุไร)
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ ................ .............................
(เซอร์มาร์กาเร็ต รัตนาวงศ์ไชยา)
ผู้จัดการ/ผู้อานวยการ
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4.5.2.4 หน่วยงาน ประเมินบุคลากร
ที่

งาน / กิจกรรม / โครงการ

1

งานประเมินบุคลากร

แผนงาน
ตาม
มาตรฐาน

รายรับ (ที่มาของงบประมาณ)
จากที่อื่น

2

รวม

จาก
โรงเรียน

รวม

500

500

500

500

สรุป
รายจ่าย

ประเภท
งบประมาณ
ดาเนินการ

สรุปประเภทงบประมาณ
งบดาเนินการ 500 บาท

งบลงทุน …....................... บาท

ลงชื่อ ..............................................
(นางดวงกมล แสงอุไร)
ผู้เสนองาน

งบพัฒนา …....................... บาท
ลงชื่อ ..........................................
(นางดวงกมล แสงอุไร)
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ .............................................
(เซอร์มาร์กาเร็ต รัตนาวงศ์ไชยา)
ผู้จัดการ/ ผู้อานวยการ
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ลาดับที่ 1 แผนงานหน่วยงาน งานสรรหา
แผนงานตามโครงสร้าง
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
แผนงานตามมาตรฐานด้าน 1  คุณภาพผู้เรียน/เด็ก
2  กระบวนการบริหารและการจัดการ
3  สังคมแห่งการเรียนรู้
4  อัตลักษณ์
5  มาตรการส่งเสริม
ผู้รบั ผิดชอบ
นางดวงกมล แสงอุไร
ตอบสนอง
พันธกิจข้อ..............ยุทธศาสตร์ข้อ..................... กลยุทธ์ข้อ.............................
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ. 1  คุณภาพผู้เรียน/เด็ก 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ
3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ/การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสาคัญ
ตอบสนองมาตรฐานฝ่ายการศึกษาฯ (EDBA) มาตรฐานที่ ……………… ตัวบ่งชี้หลัก…..……………. ร่วม…………………
ประเด็นพิจารณาหลัก...................... ร่วม.............................
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน มาตรฐานที่.....................ตัวบ่งชี้หลักที่....................... ร่วม....................
ระยะเวลา
วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย
กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)
วัตถุประสงค์
1 ขั้นวางแผน
1. เพื่อวางแผนการจัดสรรบุคลากรโดย
มี.ค.62
1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดกิจกรรม
กาหนดอัตรากาลังบุคลากรตามสายงาน
1.2 ประชุมคณะกรรมการการจัดกิจกรรม
มี.ค.62
และสาขาวิชาที่ต้องการ
1.3 ประชุมชี้แจงการดาเนินงาน
มี.ค.62
เป้าหมายเชิงปริมาณ
บุคลากรครู จานวน 65 คน
2. ขั้นดาเนินการ (ภาระงานประจา/ภาระงาน
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
ร่วม/โครงการ)
2.1 ภาระงานประจา
1. วางแผนการจัดสรรบุคลากรโดย
1) สารวจบุคลากรในแต่ละกลุ่มสาระที่ต้องการ
กาหนดอัตรากาลังบุคลากรตามสายงาน
เม.ย.62
และสาขาวิชาที่ต้องการ
2) สรรหาบุคลากรตรงตามสายงาน
เม.ย.62
3) แจกแบบแสดงเจตจานงให้บุคลากร
เม.ย.62
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ทุกคนได้กรอกข้อมูล
4) นาแบบสารวจของบุคลากรทุกคนมา
1. บุคลากรร้อยละ 100 ได้สอนตรงตาม
เม.ย.62
สายงานและสาขาวิชาที่ต้องการ
จัดสรรตามกลุ่มสาระ
5) จัดสรรบุคลากรตามหน้าที่ของสายงาน
เม.ย.62
2.2 ภาระงานตามตัวบ่งชี้ (หลัก)
1.
2.3 ภาระงานตามตัวบ่งชี้ (ร่วม)
1.
2.4 โครงการ (เพื่อพัฒนา ปรับปรุง)
1.
2.5 ภาระงานตามมาตรฐานสากล
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วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย
เครื่องมือการติดตาม/ประเมินผล
1 ใบแสดงเจตจานง
2 ใบสมัครครู
3 แบบประเมินการเรียนการสอน

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล
3.1 ประเมินผลจากการปฏิบัติหน้าที่ใน
การเรียนการสอน
4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา
4.1 สรุปผลจากการปฏิบัติหน้าที่ใน
การเรียนการสอน
4.2 จัดทารายงานผลการดาเนินงานของ
หน่วยงาน
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มี.ค.63

มี.ค.63
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4.1.3 แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่าย งาน/กิจกรรม

4.1.3.1 งาน/กิจกรรม งานเอกสารแบบแสดงเจตจานง/การรับสมัคร
แผนงานตามมาตรฐานที่ 1 

2

หน่วยงาน งานสรรหา

3

4

5

ฝ่าย ทรัพยากรมนุษย์

รายการ

งบประมาณ ปี 2562

รายรับ
1.จากโรงเรียน
2.อื่น ๆ

300
รวม

300

รายจ่าย
1.ค่าวัสดุ
- กระดาษ
- น้าหมึก
2.ค่าใช้สอย
3.ค่าตอบแทน
4.ค่าพาหนะ

100
200

รวม
ลงชื่อ…...................................................

300
ลงชื่อ …..................................................

( นางดวงกมล แสงอุไร )

(นางดวงกมล แสงอุไร )

ผู้เสนองาน

ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
อนุมัติ

ลงชื่อ …....................................................................
( เซอร์มาร์กาเร็ต รัตนาวงศ์ไชยา )
ผู้จัดการ/ผู้อานวยการ
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ลาดับที่ 2 แผนงานหน่วยงาน งานพัฒนาบุคลากร
แผนงานตามโครงสร้าง
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
แผนงานตามมาตรฐานด้าน 1  คุณภาพผู้เรียน/เด็ก
2  กระบวนการบริหารและการจัดการ
3  สังคมแห่งการเรียนรู้
4  อัตลักษณ์
5  มาตรการส่งเสริม
ผู้รบั ผิดชอบ
นางดวงกมล แสงอุไร
ตอบสนอง
พันธกิจข้อ - .ยุทธศาสตร์ข้อ - กลยุทธ์ข้อ ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ. 1  คุณภาพผู้เรียน/เด็ก 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ
3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ/การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสาคัญ
ตอบสนองมาตรฐานฝ่ายการศึกษาฯ (EDBA) มาตรฐานที่ 7 , 13 ตัวบ่งชี้หลัก 7.7.2 , 7.8.1 , 13.2 ร่วม ประเด็นพิจารณาหลัก - ร่วม 7.8
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน มาตรฐานที่ - ตัวบ่งชี้หลักที่ - ร่วม ระยะเวลา
วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย
กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)
วัตถุประสงค์
1 ขั้นวางแผน
1.เพื่อจัดให้บุคลากรมีการประเมินผล
1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร
มี.ค.63
การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและสมาชิก
1.2 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร
มี.ค 63
ที่ดีของสถานศึกษา
1.3ประชุมชี้แจงการดาเนินงานพัฒนา
มี.ค 63
2.เพื่อพัฒนาบุคลากรโดยการจัด
บุคลากร
การอบรม สัมมนา เพื่อเพิ่มพูนความรู้และ
1.4 จัดทาเอกสารที่เกี่ยวกับการพัฒนา
เม.ย. 63
ประสบการณ์(7.7.2)
บุคลากร
2. ขั้นดาเนินการ
3. เพื่ออบรมบุคลากรด้านคุณธรรม
2.1 ภาระงานประจา
จริยธรรม การปฏิบัติตนและบุคลิกภาพ
1.ครูประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็น
แก่บุคคลตามมาตรฐานวิชาชีพครู
สมาชิกที่ดีของสถานศึกษา
(7.7.2), (13.2)
2. พัฒนาบุคลากรโดยจัดการอบรม สัมมนา
4.เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีผลงาน
ดีเด่น (7.8.1)
เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์
5.เพื่อจัดให้บุคลากรมีการประเมินผล
3.อบรมบุคลากรด้านคุณธรรมจริยธรรม การ
ปฏิบัติตนและบุคลิกภาพแก่บุคลากรตาม
การปฏิบัติงานของตนเองและ
มาตรฐานวิชาชีพครู
เพื่อนร่วมงาน (7.8.1)
4. จัดอบรมสัมมนาให้ความรู้แก่บุคลากร
5. ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมด้านคุณธรรม
จริยธรรม การปฏิบัติงาน และบุคลิกภาพให้
เป็นไปตามคู่มือครูและมาตรฐานวิชาชีพ
6.ส่งเสริมให้บุคลากรมีผลงานดีเด่น
เป้าหมายเชิงปริมาณ

7.จัดให้บุคลากรมีการประเมินผลการปฏิบัติ-

บุคลากรครู จานวน 65 คน

งานของตนเอง
แผนปฏิบัตกิ ารปีการศึกษา 2563 โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
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กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

8.มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากร

1.จัดให้บุคลากรมีการประเมินผลการ

ภายในชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง

ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและ

สถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับ

สมาชิกที่ดีของสถานศึกษา

ครอบครัวชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง
9.กิจกรรมส่งเสริมจัดการความรู้สู่การ

2.พัฒนาบุคลากรโดยการจัดการ
อบรมสัมมนา เพื่อเพิ่มพูนความรู้และ

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)

พัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้
พัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้

ประสบการณ์
3. อบรมบุคลากรด้านคุณธรรม
จริยธรรม การปฏิบัติตนและบุคลิกภาพ
แก่บุคคลตามมาตรฐานวิชาชีพครู
4.ส่งเสริมให้บุคลากรมีผลงานดีเด่น
5.จัดให้บุคลากรมีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของตนเองและเพื่อนร่วมงาน
6.จัดการเรียนการสอนตามวิชา
ที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลา เต็ม
ความสามารถ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ครูร้อยละ 100 ประพฤติตนเป็นแบบ
อย่างที่ดี และเป็นสมาชิกที่ดีของสถาน
ศึกษา
2. ครูร้อยละ 100 ได้เข้ารับการ
อบรมและสัมมนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้และ
ประสบการณ์
3. ครูร้อยละ 100 ได้เข้ารับการอบรมและ
สัมมนาด้านคุณธรรมและจริยธรรม การ
ปฏิบัติตนและบุคลิกภาพแก่บุคคลตาม
มาตรฐานวิชาชีพครู
4. ครูร้อยละ 90 มีผลงานดีเด่น.
5. ครูร้อยละ 100 มีการประเมินผลงาน
ตนเองและเพื่อนร่วมงาน

2.2 ภาระงานตามตัวบ่งชี้ (หลัก)
1. ครูได้รับการเพิ่มพูนความรู้/ประสบการณ์
(7.7.2)
2. ครูเป็นคนดี มีความสามารถ (7.8.1)
3. การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน (8.3.3)
4. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากร
ภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษา
กับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง
(13.2)

2.3 ภาระงานตามตัวบ่งชี้ (ร่วม)
1. ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับ
มอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ
(7.8)
2.4 โครงการ (เพื่อพัฒนา ปรับปรุง)
1. โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพครูและ
บุคลากร
2. โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตาม
มาตรฐานวิชาชีพ
1) กิจกรรมคุณธรรมนาชีวิต
2) กิจกรรมธรรมสัญจร
3) กิจกรรมอบรมหน้าเสาธง
4) กิจกรรม ซ.ศ. พอเพียง

แผนปฏิบัตกิ ารปีการศึกษา 2563 โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
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6.ครูร้อยละ 100 มีการจัดการเรียน
การสอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมายเต็ม
เวลา

เครื่องมือการติดตาม/ประเมินผล
1. แบบสรุปการพัฒนาตนเอง
ในการอบรมสัมมนา
2. แฟ้มสะสมผลงาน
3.แบบประเมินการประเมินตนเอง

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)

2.5 ภาระงานตามมาตรฐานสากล

3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล
3.1 ตรวจสอบ ติดตาม การดาเนินงาน
ตามแผน
3.2 ประเมินผลโครงการ
4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา
4.1 สรุปผลจากแบบสรุปการพัฒนาตนเอง
4.2 สรุปผลจากแบบประเมินตนเอง
4.3 สรุปผลจากแฟ้มสะสมผลงาน

แผนปฏิบัตกิ ารปีการศึกษา 2563 โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา

สิ้นสุดโครงการ

ทุกปลายภาค
เรียน
ทุกปลายภาค
เรียน
ทุกปลายภาค
เรียน
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แผนงานตามโครงสร้าง
แผนงานตามมาตรฐานด้าน

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
1  คุณภาพผู้เรียน/เด็ก 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ
3  สังคมแห่งการเรียนรู้ 4  อัตลักษณ์ 5  มาตรการส่งเสริม

ชื่อโครงการ
ส่งเสริมจรรยาบรรณและวิชาชีพครู
ลักษณะโครงการ
 ประจา  ต่อเนื่อง
 ใหม่
หน่วยงาน
พัฒนาบุคลากร
ผู้รบั ผิดชอบ
นางดวงกมล แสงอุไร
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ. 1  คุณภาพผู้เรียน/เด็ก 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ
3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ/การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสาคัญ
ตอบสนอง
พันธกิจข้อ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 6 กลยุทธ์ที่ 6.1
ตอบสนองมาตรฐานฝ่ายการศึกษาฯ (EDBA) มาตรฐานที่ 7 ตัวบ่งชี้ ( ทางตรง ) 7.8 (ทางอ้อม) ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน มาตรฐานที่ ตัวบ่งชี้ 1.หลักการและเหตุผล
จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2555 มาตรา 6การ
จัดการศึกษาต้องเป็นไป เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายจิตใจ สติปัญญาความรู้ และคุณธรรม
มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการดารงชีวิต สามารถอยู่ ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และจากเกณฑ์มาตรฐาน
วิ ช าชี พ ครู ข องคุ รุ ส ภา พ.ศ.2537 มาตรฐานที่ 8 กล่ า วถึ ง การปฏิ บั ติ ต นเป็ น อย่ า งที่ ดี แ ก่ ผู้เ รี ย น ภายใต้ ก าร
เปลี่ยนแปลงในกระแสโลกาภิวั ฒน์ ที่ป รับ เปลี่ย นอย่างรวดเร็ ว จ าเป็นต้องมีการเปลี่ ยนแปลงสิ่ง ต่า งๆ ด้วยการ
เสริมสร้างศักยภาพของครู โดยการสร้างฐานความรู้ให้เป็นภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆได้อย่างเท่าทัน ควบคู่ไป
กับคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้ได้รับการพัฒนาจิตใจ สร้างจิตสานึกในองค์กรมีความประพฤติ และการปฏิบัติตนอยู่ใน
กรอบของศีลธรรมและจริยธรรม สามารถนาหลักของศาสนามาใช้ในการเรียนการสอน และในชีวิตประจาวันการอยู่
ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขก่อให้เกิดความรักและความสามัคคีในองค์กร
ดังนั้นทางฝ่ายบุคคลจึงได้จัดทาโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามมาตรฐานวิชาชีพเพื่อ ให้ครูประพฤติ
ตนเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึ กษา คนดี มีคุณธรรม และจริยธรรมในความเป็นครู และ
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
2.วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้ครูประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา(7.8 )
2.2 เพื่อให้ครูเป็นคนดี มีคุณธรรม และจริยธรรมในความเป็นครู(7.8 )
2.3 เพื่อให้ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล(7.8 )
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
ครูจานวน 65 คนได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามมาตรฐานวิชาชีพ
3.2 เชิงคุณภาพ
1. ครูประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา
2. ครูเป็นคนดีมีคุณธรรมและจริยธรรมในความเป็นครูอย่างมีประสิทธิภาพ
3. ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
3.3 ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ครูร้อยละ 86 ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา
2. ครูร้อยละ 86 เป็นคนดีมีคุณธรรมและจริยธรรมในความเป็นครูอย่างมีประสิทธิภาพ
3. ครูร้อยละ 86 ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
แผนปฏิบัตกิ ารปีการศึกษา 2563 โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
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4. ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
กิจกรรม
1)กิจกรรมธรรมมะสัญจร
1. ขั้นเตรียมการ
1.1 ดาเนินการเพื่ออนุมัติ
1.2 ประชุมบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
2. ขั้นดาเนินการ/กิจกรรมที่จัด
2.1 ติดต่อสถานที่ ที่จะดาเนินการ
2.2 กาหนดวันเวลา
2.3 ประชาสัมพันธ์ให้คุณครูทราบ
2.4 ดาเนินการทาบุญตามสถานที่ที่กาหนด
2)กิจกรรมคุณธรรมนาชีวิต
1. ขั้นเตรียมการ
1.1 ดาเนินการเพื่ออนุมัติ
1.2 ประชุมบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
2. ขั้นดาเนินการ/กิจกรรมที่จัด
2.1 ประชาสัมพันธ์ให้คุณครูทราบเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติกิจกรรม
2.2 คุณครูแต่ละท่านไปปฏิบัติตนในด้านคุณธรรม
จริยธรรมตามแต่ศาสนาที่ตนนับถือ
2.3 เก็บรูปภาพและบันทึกการปฏิบัติตน
3)กิจกรรมอบรมหน้าเสาธง
1. ขั้นเตรียมการ
1.2 ประชุมบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
2. ขั้นดาเนินการ/กิจกรรมที่จัด
2.1 ประชาสัมพันธ์ให้คุณครูทราบ
2.2 ติดตามรายชื่อครูที่อบรมตามวันเวลาที่กาหนด
2.3 ครูดาเนินการอบรมหน้าเสาธง
2.4 เก็บรูปภาพและบันทึกการปฏิบัติตน
3.ดาเนินการตามกิจกรรม
4)กิจกรรม ซ.ศ. พอเพียง
1. ขั้นเตรียมการ
1.1 ประชุมคณะกรรมการ
1.2 แต่งตั้งคณะกรรมผู้รับผิดชอบ
1.3 แบ่งหน้าที่รับผิดชอบ
2. ขั้นดาเนินการ/กิจกรรมที่จัด
2.1 ประชาสัมพันธ์ให้คุณครูทราบ

ระยะเวลา

ผู้รบั ผิดชอบ
นางดวงกมล แสงอุไร

พ.ค. 62
พ.ค. 62
ก.ค. 62
ก.ค. 62
ส.ค. 62
พ.ย. 62
นางดวงกมล แสงอุไร
พ.ค. 62
พ.ค. 62
มิ.ย. 62
มิ.ย.62-ม.ค. 63

นางวันดี พ่วงจาด

นางวันดี พ่วงจาด
พ.ค. 62
พ.ค. 62

พ.ค. 62
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กิจกรรม
2.2 แจกบันทึกครู ซ.ศ. ให้กับบุคลากรครูทุกคน
2.3 ส่งบันทึกทุกสิ้นเดือน
3. ขั้นติดตามและประเมินผล
3.1 ติดตามและประเมินผลกิจกรรม
3.2 แบบประเมินกิจกรรม

ระยะเวลา
มิ.ย.62-ก.พ. 63

ผู้รบั ผิดชอบ

ก.พ. 63
ก.พ. 63

5. สถานที่ดาเนินงาน
โรงเรียนซางตาครู้สศึกษาและหน่วยงานภายนอก
6. ระยะเวลาในการดาเนินงาน เม.ย. 62 – มี.ค. 63
7. งบประมาณ
1.ธรรมะสัญจร
รายการ

งบประมาณ ปี 2562

รายรับ
-จากโรงเรียน

8,000
8,000

รวม
รายจ่าย
-ค่าวัสดุ
-ค่าใช้สอย
-ค่าอาหาร
-ค่าตอบแทน

2,000
6,000

-ค่าพาหนะ
-ค่าครุภณ
ั ฑ์
รวม

8,000

2 คุณธรรมวิชาชีพครู
รายการ

งบประมาณ ปี 2562

รายรับ
-จากโรงเรียน
-อื่น ๆ

200
รวม

รายจ่าย
-ค่าวัสดุ
-ค่ากระดาษ
-ค่าน้าหมึก
-ค่าเข้าเล่ม

200

200
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รายการ

งบประมาณ ปี 2562

-ค่าใช้สอย
-ค่าตอบแทน
-ค่าพาหนะ
-ค่าครุภณ
ั ฑ์
รวม

200

3.กิจกรรมอบรมหน้าเสาธง
รายการ

งบประมาณ ปี 2562

รายรับ
-จากโรงเรียน
-อื่น ๆ

200
รวม

200

รายจ่าย
-ค่าวัสดุ
-ค่ากระดาษ
-ค่าน้าหมึก
-ค่าใช้สอย
-ค่าตอบแทน
-ค่าพาหนะ
-ค่าครุภณ
ั ฑ์

100
100

รวม

200

5. กิจกรรม ซ.ศ. พอเพียง
รายการ

งบประมาณ ปี 2562

รายรับ
-จากโรงเรียน
-อื่น ๆ

1,400
รวม

รายจ่าย
-ค่าวัสดุ
-ค่ากระดาษ
-ค่าน้าหมึก
-ค่าเข้าเล่ม

1,400
600
700
100
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รายการ

งบประมาณ ปี 2562

-ค่าใช้สอย
-ค่าตอบแทน
-ค่าพาหนะ
-ค่าครุภณ
ั ฑ์
รวม

1,400

8. เครือ่ งมือการติดตามและประเมินผล
1.แบบประเมินโครงการ
2.แบบประเมินความพึงพอใจของบุคลากรครู
3.แบบสอบถามจากการปฏิบัติกิจกรรมของบุคลากรครู
9. ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
ครูทุกคนมีคุณธรรม และจริยธรรม
10. ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
ผู้เสนอโครงการ

ผูพ้ ิจารณาโครงการ

ลงชื่อ................................................
( นางดวงกมล แสงอุไร)
ผู้เสนองาน

ลงชื่อ.............................................
( นางดวงกมล แสงอุไร )
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
ผู้อนุมัติ

ลงชื่อ......................................................
(เซอร์มาร์กาเร็ต รัตนาวงศ์ไชยา)
ผู้จัดการ / ผู้อานวยการ
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แผนงานตามโครงสร้าง
แผนงานตามมาตรฐานด้าน

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
1  คุณภาพผู้เรียน/เด็ก 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ
3  สังคมแห่งการเรียนรู้ 4  อัตลักษณ์ 5  มาตรการส่งเสริม

ชื่อโครงการ
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร
ลักษณะโครงการ
 ประจา  ต่อเนื่อง
 ใหม่
หน่วยงาน
พัฒนาบุคลากร
ผู้รบั ผิดชอบ
นางดวงกมล แสงอุไร
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ. 1  คุณภาพผู้เรียน/เด็ก 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ
3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ/การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสาคัญ
ตอบสนอง
พันธกิจข้อ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 7 กลยุทธ์ที่ 7.1
ตอบสนองมาตรฐานฝ่ายการศึกษาฯ (EDBA) มาตรฐานที่ 7 ตัวบ่งชี้ ( ทางตรง ) 7.7 , 7.8 (ทางอ้อม) ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน มาตรฐานที่ ตัวบ่งชี้ 1. หลักการและเหตุผล
การที่สถานศึกษาจะจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามนโยบายในการปฏิรูปการศึกษานั้น สิ่งที่เป็นหัวใจสาคัญ
คือการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นสาคัญที่สุดและบุคคลที่สามารถทาให้การศึกษาเกิดประสิทธิภาพและ
เกิดประโยชน์สูงสุดคือครูผู้ส อนเพราะครูผู้สอนเป็นตัวกาหนดประสิทธิภาพของนักเรียน ภารกิจหลักที่สาคัญของ
สถานศึกษาคือการดาเนิ น การให้ มีการจั ดกระบวนการเรีย นรู้ใ นสถานศึกษาให้ส ามารถสร้า งเสริม นัก เรี ย นให้ มี
พัฒนาการทุกด้าน
ดังนั้นฝ่ายบุคคล จึงได้จัดทาโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรขึ้น เพื่อให้บรรลุผลตาม
นโยบายของการจัดการศึกษาภายในโรงเรียน ฝ่ายบุคคลจึงได้จัดการอบรมพัฒนาบุคลากรด้านเทคนิคการจัดการเรียน
การสอนและการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ถือว่าเป็นยุทธศาสตร์สาคัญควบคู่กับการปฏิรูป
การเรียนรู้และแผนพัฒนาโรงเรียน ที่มุ่งส่งเสริมให้ครูผู้สอนได้รับการพัฒนาเป็นครูมืออาชีพ อย่ างจริงจัง เพื่อให้
บุคลากรครูมีการพัฒนาในวิชาชีพได้รับการเพิ่มพูนประสบการณ์ ตลอดจนประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และเป็น
สมาชิกที่ดีของสถานศึกษา
2.วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้บุคลากรครูผู้สอนเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
2.2 เพื่อให้บุคลากรครูผู้สอนเกิดความรู้ความเข้าใจการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
2.3 เพื่อให้บุคลากรครูพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบและใช้ผลในการปรับการสอน(7.7)
2.4 เพื่อให้บุคลากรครูและบุคลากรสนับสนุนได้รับการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ (7.7.2)
2.5 เพื่อให้บุคลากรครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา(7.8)
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
บุคลากรครูและบุคลากรสนับสนุนจานวน 65 คน
3.2 เชิงคุณภาพ
1. บุคลากรครูผู้สอนเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
2. บุคลากรครูผู้สอน เกิดความรู้ความเข้าใจการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
3. บุคลากรครูผู้สอน มีพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบและใช้ผลในการปรับการสอน
(7.7)
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4. บุคลากรครูและบุคลากรสนับสนุน ได้รับการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ (7.7.2)
5. บุคลากรครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา(7.8)
3.3 ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. บุคลากรครูผู้สอนร้อยละ 86 เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ
2. บุคลากรครูผู้สอนร้อยละ 86 เกิดความรู้ความเข้าใจการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ
3. บุคลากรครูผู้สอนร้อยละ 86 มีพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบและใช้ผลในการปรับการ
สอน
4. บุคลากรครูและบุคลากรสนับสนุนร้อยละ 86 ได้รับการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์
5. บุคลากรครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา (7.8)
4. ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
กิจกรรม
ระยะเวลา
ผู้รบั ผิดชอบ
1) กิจกรรมอบรมภายนอก
นางดวงกมล แสงอุไร
1. ขั้นเตรียมการ
1.1 ดาเนินการเพื่ออนุมัติ
พ.ค. 62
1.2 ประชุมบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
1.3 ชี้แจงให้คุณครูรับทราบ
2. ขั้นดาเนินการ/กิจกรรมที่จัด
2.1การอบรมภายนอกโรงเรียน
มี.ค. 62
2.1.1 ติดต่อวิทยากร
มิ.ย. 62
2.1.2 กาหนดวันเวลาที่อบรม
มิ.ย. 62
3. ขั้นติดตามและประเมินผล
ตลอดปีการศึกษา
3.1 แบบบันทึกการอบรม
3.2 สรุปรายงานการอบรม
2) กิจกรรมอบรมภายใน
นางดวงกมล แสงอุไร
1. ขั้นเตรียมการ
1.1 ดาเนินการเพื่ออนุมัติ
พ.ค. 62
1.2 ประชุมบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
1.3 ชี้แจงให้คุณครูรับทราบ
2. ขั้นดาเนินการ/กิจกรรมที่จัด
นางดวงกมล แสงอุไร
2.1การอบรมภายในโรงเรียน
มี.ค. 62
2.1.1 ติดต่อวิทยากร
มิ.ย. 62
2.1.2 กาหนดวันเวลาที่อบรม
มิ.ย. 62
3. ขั้นติดตามและประเมินผล
ตลอดปีการศึกษา
3.1 แบบบันทึกการอบรม
3.2 สรุปรายงานการอบรม
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กิจกรรม
ระยะเวลา
ผู้รบั ผิดชอบ
3) กิจกรรมอบรมคุณค่าพระวรสาร
นางดวงกมล แสงอุไร
1. ขั้นเตรียมการ
1.1 ดาเนินการเพื่ออนุมัติ
พ.ค. 62
1.2 ประชุมบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
1.3 ชี้แจงให้คุณครูรับทราบ
2. ขั้นดาเนินการ/กิจกรรมที่จัด
2.1การอบรมคุณค่าพระวรสาร
มี.ค. 62
2.1.1 ติดต่อวิทยากร
มิ.ย. 62
2.1.2 กาหนดวันเวลาที่อบรม
มิ.ย. 62
3. ขั้นติดตามและประเมินผล
ตลอดปีการศึกษา
3.1 แบบบันทึกการอบรม
3.2 สรุปรายงานการอบรม
5. สถานที่ดาเนินงาน
โรงเรียนซางตาครู้สศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6. ระยะเวลาในการดาเนินงาน
พ.ค.62 – มี.ค.63
7. งบประมาณ
1.กิจกรรมอบรมภายนอก
รายการ

งบประมาณ ปี 2562

รายรับ
-จากโรงเรียน

110,000
110,000

รวม
รายจ่าย
-ค่าวัสดุ
-ค่าใช้สอย
-ค่าลงทะเบียน
-ค่าตอบแทน
-ค่าพาหนะ
-ค่าครุภณ
ั ฑ์

100,000
10,000
รวม

110,000

2.กิจกรรมอบรมภายใน
รายการ

งบประมาณ ปี 2562

รายรับ
-จากโรงเรียน
-อื่น ๆ

40,000
รวม
แผนปฏิบัตกิ ารปีการศึกษา 2563 โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา

40,000

347

รายการ

งบประมาณ ปี 2562

รายจ่าย
ค่าวัสดุ
-ค่าจัดทาเอกสาร
-ค่าอุปกรณ์
-ค่าวุฒิบัตร
ค่าใช้สอย
-ค่าของที่ระลึก
-ค่าอาหาร
ค่าตอบแทน
-ค่าวิทยากร
ค่าพาหนะ

3,000
2,000
2,000
4,000
9,000
20,000
รวม

40,000

3.กิจกรรมอบรมคุณค่าพระวรสารเขต 3
รายการ

งบประมาณ ปี 2562

รายรับ
-จากโรงเรียน
รวม
รายจ่าย
-ค่าวัสดุ
-ค่าใช้สอย
-ค่าอาหาร
-ค่าตอบแทน
-ค่าพาหนะ
-ค่ารถ
-ค่าครุภณ
ั ฑ์

60,000
60,000

36,000
24,000
รวม

60,000

8. เครือ่ งมือการติดตามและประเมินผล
1.แบบบันทึกการอบรม
2.แบบประเมินโครงการ
9. ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
1. บุคลากรครูมีการพัฒนาการในเรื่องการเรียนการสอนและแผนการจัดการเรียนรู้ที่ถูกต้อง
2. บุคลากรครูมีการพัฒนาการจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้เกิดการ เรียนรู้
3. บุคลาครูและบุคลากรสนับสนุนได้รับการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์
10. ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข
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..........................................................................................................................................................
ผู้เสนอโครงการ
ผู้พิจารณาโครงการ
ลงชื่อ.....................................................
ลงชื่อ................ ..........................................
(นางดวงกมล แสงอุไร)
(นางดวงกมล แสงอุไร)
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
ผู้อนุมัติโครงการ
ลงชื่อ......................................................
(เซอร์มาร์กาเร็ต รัตนาวงศ์ไชยา)
ผู้จัดการ / ผู้อานวยการ
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แผนงานตามโครงสร้าง
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
แผนงานตามมาตรฐานด้าน 1  คุณภาพผู้เรียน/เด็ก
2  กระบวนการบริหารและการจัดการ
3  สังคมแห่งการเรียนรู้ 4  อัตลักษณ์ 5  มาตรการส่งเสริม
ชื่อโครงการ
ปันรอยยิ้ม สร้างสุขให้สังคม
ลักษณะโครงการ
 ประจา  ต่อเนื่อง
 ใหม่
หน่วยงาน
พัฒนาบุคลากร
ผู้รบั ผิดชอบ
นางดวงกมล แสงอุไร
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ. 1  คุณภาพผู้เรียน/เด็ก 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ
3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ/การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสาคัญ
ตอบสนอง พันธกิจข้อ 4 ยุทธศาสตร์ข้อ 6 กลยุทธ์ข้อ 6.1
ตอบสนองมาตรฐานฝ่ายการศึกษาฯ (EDBA) มาตรฐานที่ 7 ตัวบ่งชี้ (ทางตรง) 7.8 (ทางอ้อม) ………………
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน มาตรฐานที่ ………….....................…….ตัวบ่งชี้ ……………................................
1. หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบันยังมีผู้ด้อยโอกาสจานวนมากในสังคมไทย เช่น เด็กกาพร้า คนพิการ คนชราที่ถูกทอดทิ้ง เป็น
ต้น กลุ่มคนเหล่านี้มีทุกเพศ ทุกวัย ซึ่งล้วนแล้วแต่มีปัญหาและความยากลาบากที่แตกต่างกันไป แต่สิ่งหนึ่งที่
บุคคลเหล่านี้ต้องการเหมือนกัน คือ ความช่วยเหลือจากสังคม ซึ่งนอกเหนือจากปัจจัยในการดารงชีวิตที่เท่า
เทียมกับบุคคลอื่นแล้ว สิ่งสาคัญอีกสิ่งหนึ่ง คือ โอกาสที่จะได้ใช้ชีวิตในสังคมอย่างเท่าเทียมกับบุคคลอื่น ซึ่ง
สังคมจะต้องให้ความเข้าใจและยอมรับกลุ่มบุคคลผู้ด้อยโอกาส
ดังนั้น ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ จึงได้จัดโครงการปันรอยยิ้มสร้างสุขให้สังคมขึ้น เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งใน
การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส เพื่อให้บุคคลกลุ่มนี้ ได้ใช้ชีวิตในสังคมอย่างเข้มแข็งได้ด้วยตนเอง และมีศักดิ์ศรี
เท่าเทียมกับบุคคลอื่นในสังคม
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือ ส่งเสริมโอกาสทางสังคม และให้ความเข้าใจ แก่ผู้ด้อยโอกาส
2. เพื่อให้ครูที่ร่วมโครงการมีแนวคิดและจิตสานึกเพื่อสังคม
3. เพื่อให้ครูที่ร่วมโครงการนาประสบการณ์และทักษะที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจาวันได้ตาม
โอกาส
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
ครูจานวน 65 คน
3.2 เชิงคุณภาพ
1. ครูมีจิตสาธารณะในการช่วยเหลือสังคม
2. ครูเป็นผู้มีความเมตตากรุณา โอบอ้อมอารี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และไม่เห็นแก่ตัว
3.3 ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ครู ร้อยละ 83 มีสุขภาวะและจิตสังคมที่ดี
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4. ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
กิจกรรม
1. ขั้นเตรียมการ
- ประชุมวางแผน
- ศึกษาข้อมูล และสถานที่
-จัดทาคาสั่งแต่งตั้ง
-เสนอเพื่อขออนุมัติ
2. ขั้นดาเนินการ/กิจกรรมที่จัด
-ติดต่อสถานที่
-จัดเตรียมสิ่งของเพื่อนาไปบริจาค
-ติดต่อยานพาหนะ
-กาหนดบุคลากร เวลา สถานที่
-นาของไปบริจาคและให้กาลังใจผู้ด้อยโอกาส
3. ขั้นติดตามและประเมินผล
-ประเมินจากผลตอบรับ
-จากการสัมภาษณ์และสอบถาม
-จากการรายงานของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ระยะเวลา

ผู้รบั ผิดชอบ
นางดวงกมล แสงอุไร

พ.ค. 62
พ.ค. 62
ส.ค. 62
ส.ค. 62
ก.ย. 62
ก.ย. 62
พ.ย. 62
พ.ย. 62
ม.ค. 63
ก.พ. 63
ก.พ. 63

5. สถานที่ดาเนินงาน
..บ้านพักคนชรา
6. ระยะเวลาในการดาเนินงาน พ.ค. 62 – ก.พ. 63
7. งบประมาณ
รายการ
รายรับ
-จากโรงเรียน
รวม
รายจ่าย
1. ค่าวัสดุ
2. ค่าใช้สอย
ซื้อของ
3. ค่าตอบแทน
4. ค่าพาหนะ
ค่าเช่าพาหนะ

งบประมาณปี 2562
13,000
13,000

10,000

รวม
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8. เครือ่ งมือการติดตามและประเมินผล
1. แบบประเมินโครงการ
2. แบบสอบถามการเข้าร่วมโครงการ
9. ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
1. ครูเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือ ส่งเสริมโอกาสทางสังคม และให้ความเข้าใจ แก่ผู้ด้อยโอกาส
2. ครูที่ร่วมโครงการมีแนวคิดและจิตสานึกเพื่อสังคม
3. ครูที่ร่วมโครงการนาประสบการณ์และทักษะที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจาวันได้ตามโอกาส
10. ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข
ระยะเวลา
ผู้เสนอโครงการ
ลงชื่อ...................... ..............................
(นางดวงกมล แสงอุไร)
ผู้เสนองาน

ผู้พิจารณาโครงการ
ลงชื่อ.....................................................
(นางดวงกมล แสงอุไร)
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
ผู้อนุมัติโครงการ
ลงชื่อ.....................................................
(เซอร์มาร์กาเร็ต รัตนาวงศ์ไชยา)
ผู้จัดการ / ผู้อานวยการ
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ลาดับที่ 3 แผนงานหน่วยงาน งานสวัสดิการ
แผนงานตามโครงสร้าง
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
แผนงานตามมาตรฐานด้าน 1  คุณภาพผู้เรียน/เด็ก
2  กระบวนการบริหารและการจัดการ
3  สังคมแห่งการเรียนรู้
4  อัตลักษณ์
5  มาตรการส่งเสริม
ผู้รบั ผิดชอบ
นางวันดี พ่วงจาด
ตอบสนอง
พันธกิจข้อ..............ยุทธศาสตร์ข้อ..................... กลยุทธ์ข้อ.............................
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ. 1  คุณภาพผู้เรียน/เด็ก 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ
3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ/การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสาคัญ
ตอบสนองมาตรฐานฝ่ายการศึกษาฯ (EDBA) มาตรฐานที่ - ตัวบ่งชี้หลัก ร่วม ประเด็นพิจารณาหลัก - ร่วม ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน มาตรฐานที่ - ตัวบ่งชี้หลักที่ - ร่วม ระยะเวลา
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)
วัตถุประสงค์
1.ขั้นวางแผน
มี.ค.62
1. เพื่อจัดสวัสดิการที่เหมาะสมให้แก่บุคลากร
1.1แต่งตั้งคณะกรรมการ
ในโอกาสต่างๆ
2. เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศที่ดีในการทางาน

1.2ประชุมคณะกรรมการ
1.3ประชุมชี้แจงการดาเนินงาน

มี.ค.62
มี.ค.62

ร่วมกันมีความรักสามัคคีในหมู่คณะ
2. ขั้นดาเนินการ(ภาระงานประจา/ภาระงาน
เป้าหมายเชิงปริมาณ
ครูจานวน 65 คนและพนักงานจานวน 27คน

ร่วม/โครงการ)
2.1 ภาระงานประจา

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

1.วางแผนการจัดสวัสดิการต่างๆให้แก่
บุคลากร

1. จัดสวัสดิการที่เหมาะสมให้แก่บุคลากร
ในโอกาสต่างๆ

2.ดาเนินการจัดสวัสดิการให้แก่บุคลากร
3.งานสร้างขวัญและกาลังใจ

ตลอดปีการศึกษา
ต.ค.62

2. เสริมสร้างบรรยากาศที่ดีในการทางาน
ร่วมกันมีความรักสามัคคีในหมู่คณะ

4.โครงการโลกทัศน์สู่การเรียนรู้

ปลายปีการศึกษา

2.2 ภาระงานตามตัวบ่งชี้ (หลัก)
ตัวชี้วัดความสาเร็จ

2.3 ภาระงานตามตัวบ่งชี้ (ร่วม )

1. ครูและพนักงานร้อยละ100 ได้รับการจัด
สวัสดิการต่างๆ

1.
2.4 โครงการ (เพื่อพัฒนา ปรับปรุง)

2. ครูและพนักงานร้อยละ100มีการทางานร่วมกัน
มีความรักสามัคคีในหมู่คณะมีบรรยากาศที่ดี

1.
2.5 ภาระงานตามมาตรฐานสากล
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วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

2. ครูและพนักงานร้อยละ100มีการทางานร่วมกัน

2.5 ภาระงานตามมาตรฐานสากล

มีความรักสามัคคีในหมู่คณะมีบรรยากาศที่ดี

3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล
3.1 ตรวจสอบ ติดตาม การดาเนินงาน
ตามแผน
3.2 ประเมินผลโครงการ
4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา

เครื่องมือการติดตาม/ประเมินผล
1.แบบสรุปการประเมินโครงการของบุคลากรครู

4.1 สรุปผลจากแบบประเมินโครงการ
4.2 สรุปผลจากแบบสอบถาม

2.แบบประเมินความพึงพอใจของบุคลากรครู

4.2 สรุปผลจากแบบสอบถาม

มี.ค. 63

4.1.3.4 งาน/กิจกรรม มอบความสุขแด่เพื่อนครู
แผนงานตามมาตรฐานที่ 1  2 3  4  5 
หน่วยงาน งานสวัสดิการ ฝ่าย ทรัพยากรมนุษย์
รายการ

งบประมาณ ปี 2561

รายรับ (ที่มาของงบประมาณ)
1.จากโรงเรียน
รวม
รายจ่าย
1.ค่าวัสดุ
2.ค่าใช้สอย
-ค่าของขวัญ
-ค่ากระดาษทาการ์ด

23,000
23,000

20,000
3,000

3.ค่าตอบแทน
4.ค่าพาหนะ
รวม

แผนปฏิบัตกิ ารปีการศึกษา 2563 โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา

23,000

354

สรุปประเภทงบประมาณ
งบดาเนินการ 23,000 บาท
งบลงทุน ...................... บาท
งบพัฒนา .......................... บาท
ลงชื่อ..................... .... ..............................
ลงชื่อ......... .............. ................................
(นางวันดี พ่วงจาด)
( นางดวงกมล แสงอุไร )
ผู้เสนองาน
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ......................................................
(เซอร์มาร์กาเร็ต รัตนาวงศ์ไชยา)
ผู้จัดการ / ผู้อานวยการ
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แผนงานตามโครงสร้าง
แผนงานตามมาตรฐานด้าน

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
1  คุณภาพผู้เรียน/เด็ก 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ
3  สังคมแห่งการเรียนรู้ 4  อัตลักษณ์ 5  มาตรการส่งเสริม

ชื่อโครงการ
วันครู
ลักษณะโครงการ
 ประจา  ต่อเนื่อง
 ใหม่
หน่วยงาน
งานสวัสดิการ
ผู้รบั ผิดชอบ
นางวันดี พ่วงจาด
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ. 1  คุณภาพผู้เรียน/เด็ก 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ
3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ/การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสาคัญ
ตอบสนอง
พันธกิจข้อ - .ยุทธศาสตร์ข้อ 8 กลยุทธ์ข้อ 6.1
ตอบสนองมาตรฐานฝ่ายการศึกษาฯ (EDBA) มาตรฐานที่ 7 ตัวบ่งชี้ (ทางตรง) - (ทางอ้อม) ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน มาตรฐานที่ ตัวบ่งชี้ 1. หลักการและเหตุผล
จากมติของคณะรัฐมนตรีเมื่อวัน ที่ 21 พฤศจิกายน 2599 ให้วันที่ 16 มกราคม ซึ่งเป็นวันประกาศ
พระราชบัญญัติครู พุทธศักราช 2488 ในราชกิจจานุเบกษา เป็นวันครู และให้กระทรวงศึกษาธิการสั่งให้เด็กและครู
หยุดในวันดังกล่าวได้ คุรุสภาตามพระราชบัญญัติครู พุทธศักราช 2488 จึงได้เริ่มจัดงานวันครูขึ้นในปีแรกตั้งแต่วันที่
16 มกราคม 2500 เป็นต้นมา และเมื่อมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พุทธศักราช
2546 ให้มีคุรุสภาเป็นสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา คุรุสภาตามพระราชบัญญัตินี้ได้จัดงานวันครูต่อเนื่องมา
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์จึงได้จัดโครงการวันครู เป็นการเชิดชูเกียรติครู ระลึกถึงพระคุณของครู ตลอดจน
สร้างความสัมพันธ์อันดีและความรักความสามัคคีในหมู่คณะครูภายในองค์กร
2.วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อระลึกถึงพระคุณของครู
2.2 เพื่อส่งเสริมเชิดชูเกียรติครู
2.2 เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีและความรักความสามัคคีในหมู่คณะครูภายในองค์กร
3. เป้าหมาย
3.1เชิงปริมาณ
จานวนครู 65 คน
3.2เชิงคุณภาพ
1.บุคลากรครูได้รับการระลึกถึงและเชิดชูเกียรติ
2.สร้างสัมพันธ์อันดีและความรักความสามัคคีในหมู่คณะครูภายในองค์กร
3.3ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1.บุคลากรร้อยละ 96 ได้รับการระลึกถึงและการเชิดชูเกียรติพระคุณครู
2.บุคลากรร้อยละ 96 สร้างความสัมพันธ์อันดีและมีความรักความสามัคคีในหมู่คณะครูภายในองค์กร
4. ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
กิจกรรม
ระยะเวลา
ผู้รบั ผิดชอบ
1. ขั้นเตรียมการ
นางวันดี พ่วงจาด
1.1 ประชุมวางแผน
เม.ย.62
1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
2. ขั้นดาเนินการ/กิจกรรมที่จัด
2.1 กาหนดวันเวลาและสถานที
พ.ค.62
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กิจกรรม
2.2 ดาเนินการตามโครงการ
3. ขั้นติดตามและประเมินผล
3.2 ติดตามและประเมินผลตามโครงการ
3.2 แบบประเมิน

ระยะเวลา

ผู้รบั ผิดชอบ

ก.พ. 63

5. สถานที่ดาเนินงาน
โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
6. ระยะเวลาในการดาเนินงาน
เมษายา 2562 – กุมภาพันธ์ 2563
7. งบประมาณ
รายการ

งบประมาณ ปี 2562

รายรับ
-จากโรงเรียน
-อื่น ๆ

80,000
รวม

รายจ่าย
-ค่าวัสดุ
-ค่าใช้สอย
-ค่าดอกไม้
-ค่าของขวัญ
-ค่าโล่
-ค่าอาหาร
-ค่าตอบแทน
-ค่าพาหนะ
-ค่าพาหนะ
-ค่าครุภณ
ั ฑ์

80,000

8,000
45,000
5,000
22,000

รวม
8. เครือ่ งมือการติดตามและประเมินผล
1. แบบประเมินความประเมินความพึงพอใจของบุคลากรครู
9. ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
1.บุคลากรครูได้รับการระลึกถึงและเชิดชูเกียรติ
2.เกิดสัมพันธ์อันดีและความรักความสามัคคีในหมู่คณะครูภายในองค์กร
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10. ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
ผู้เสนอโครงการ
ลงชื่อ.................... .. ...............................
(นางวันดี พ่วงจาด)

ผู้พิจารณาโครงการ
ลงชื่อ.............. ............................................
(นางดวงกมล แสงอุไร)
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

ผู้อนุมัติโครงการ
ลงชื่อ......................................................
(เซอร์มาร์กาเร็ต รัตนาวงศ์ไชยา)
ผู้จัดการ / ผู้อานวยการ
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แผนงานตามโครงสร้าง
แผนงานตามมาตรฐานด้าน

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
1  คุณภาพผู้เรียน/เด็ก 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ
3  สังคมแห่งการเรียนรู้ 4  อัตลักษณ์ 5  มาตรการส่งเสริม

ชื่อโครงการ
วันคริสต์มาส
ลักษณะโครงการ
 ประจา  ต่อเนื่อง
 ใหม่
หน่วยงาน
งานสวัสดิการ
ผู้รบั ผิดชอบ
นางวันดี พ่วงจาด
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ. 1  คุณภาพผู้เรียน/เด็ก 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ
3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ/การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสาคั ญ
ตอบสนอง
พันธกิจข้อ - .ยุทธศาสตร์ข้อ 8 กลยุทธ์ข้อ 6.1
ตอบสนองมาตรฐานฝ่ายการศึกษาฯ (EDBA) มาตรฐานที่ 7 ตัวบ่งชี้ (ทางตรง) - (ทางอ้อม) ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน มาตรฐานที่ ตัวบ่งชี้ 1. หลักการและเหตุผล
โรงเรียนซางตาครู้สศึกษาเป็นโรงเรียนคาทอลิกที่มีวัฒนธรรม ประเพณีทางศาสนาที่เป็นธรรมเนียมปฏิบัติ
ทุกปีในวันที่ 25 ธันวาคมของทุกปีถือเป็นประเพณีที่สาคัญสาหรับชาวคริสต์ ซึ่งเป็นการฉลองการประสูติของพระเยซู
เจ้า พระองค์เป็นผู้ประทานความชื่นชมความยินดี ความรัก ความสามัคคีและสันติลงมาสู่ชาวโลก
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์จึงได้จัดโครงการวันคริสต์มาส เพื่อเป็นการเรียนรู้ประวัติความเป็นมาของวันคริสต์มาส
เรียนรู้ศาสนพิธีตามวัฒนธรรม ประเพณีของชาวคริสต์ที่ถูกต้องและได้ร่วมแสดงความชื่นชมความยินดี ความรัก ความ
สามัคคีและสันติลงมาสู่ชาวโลก
2.วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้นักเรียนได้ทราบถึงประวัติความเป็นมาของวันคริสต์มาส
2.2 เพื่อเปิดโอกาสให้ได้แสดงความสามารถเนื่องในเทศกาลรื่นเริง
2.2 เพื่อเฉลิมแลองเนื่องในเทศกาลวันคริสต์มาส
3. เป้าหมาย
3.1เชิงปริมาณ
จานวนครู 65 คน
3.2เชิงคุณภาพ
1.บุคลากรครูและนักเรียนได้ทราบถึงประวัติความเป็นมาของวันคริสต์มาส
2. นักเรียนได้แสดงความสามารถเนื่องในเทศกาลรื่นเริง
3.บุคลากรครูและนักเรียนได้ร่วมเฉลิมแลองเนื่องในเทศกาลวันคริสต์มาส
3.3ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1.บุคลากรและนักเรียนร้อยละ 96 ได้ทราบถึงประวัติความเป็นมาของวันคริสต์มาส
2 นักเรียนร้อยละ 96 ได้แสดงความสามารถเนื่องในเทศกาลรื่นเริง
3.บุคลากรและนักเรียนร้อยละ 96 ร่วมเฉลิมแลองเนื่องในเทศกาลวันคริสต์มาส
4. ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
กิจกรรม
ระยะเวลา
ผู้รบั ผิดชอบ
1. ขั้นเตรียมการ
นางวันดี พ่วงจาด
1.1 ประชุมวางแผน
เม.ย.62
1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
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กิจกรรม
2. ขั้นดาเนินการ/กิจกรรมที่จัด
2.1 กาหนดวันเวลาและสถานที
2.2 ดาเนินการตามโครงการ
3. ขั้นติดตามและประเมินผล
3.2 ติดตามและประเมินผลตามโครงการ
3.2 แบบประเมิน

ระยะเวลา

ผู้รบั ผิดชอบ

พ.ค.62
ธ.ค 62
ม.ค. 63

5. สถานที่ดาเนินงาน
โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
6. ระยะเวลาในการดาเนินงาน
เมษายน 2562 – มกราคม 2563
7. งบประมาณ
รายการ

งบประมาณ ปี 2562

รายรับ
-จากโรงเรียน
-อื่น ๆ

70,000
รวม

รายจ่าย
-ค่าวัสดุ
-ค่าใช้สอย
-ค่าของขวัญ
-ค่าอาหาร
-ค่าตอบแทน
-ค่าพาหนะ
-ค่าพาหนะ
-ค่าครุภณ
ั ฑ์

70,000

45,000
35,000

รวม

70,000

8. เครือ่ งมือการติดตามและประเมินผล
1. แบบประเมินความประเมินความพึงพอใจของบุคลากรครู
9. ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
1.บุคลากรและนักเรียน ได้ทราบถึงประวัติความเป็นมาของวันคริสต์มาส
2 นักเรียนได้แสดงความสามารถเนื่องในเทศกาลรื่นเริง
3.บุคลากรและนักเรียนได้ร่วมเฉลิมแลองเนื่องในเทศกาลวันคริสต์มาส
10. ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข
.........................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
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ผู้เสนอโครงการ
ลงชื่อ.................... .. ...............................
(นางวันดี พ่วงจาด)

ผู้พิจารณาโครงการ
ลงชื่อ.............. ............................................
(นางดวงกมล แสงอุไร)
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

ผู้อนุมัติโครงการ
ลงชื่อ......................................................
(เซอร์มาร์กาเร็ต รัตนาวงศ์ไชยา)
ผู้จัดการ / ผู้อานวยการ
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แผนงานตามโครงสร้าง
แผนงานตามมาตรฐานด้าน

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
1  คุณภาพผู้เรียน/เด็ก 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ
3  สังคมแห่งการเรียนรู้ 4  อัตลักษณ์ 5  มาตรการส่งเสริม

ชื่อโครงการ
โลกทัศน์สู่การเรียนรู้
ลักษณะโครงการ
 ประจา  ต่อเนื่อง
 ใหม่
หน่วยงาน
งานสวัสดิการ
ผู้รบั ผิดชอบ
นางวันดี พ่วงจาด
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ. 1  คุณภาพผู้เรียน/เด็ก 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ
3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ/การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสาคัญ
ตอบสนอง
พันธกิจข้อ - .ยุทธศาสตร์ข้อ 8 กลยุทธ์ข้อ 6.1
ตอบสนองมาตรฐานฝ่ายการศึกษาฯ (EDBA) มาตรฐานที่ 7 ตัวบ่งชี้ (ทางตรง) - (ทางอ้อม) ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน มาตรฐานที่ ตัวบ่งชี้ 1. หลักการและเหตุผล
จากกลยุทธ์ของโรงเรียนข้อที่ 8 พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพสามารถปฏิบัติหน้าที่ตามภาระงานได้อย่า งมี
ประสิทธิภาพ โดยให้บุคลากรได้มีโอกาสแสวงหาความรู้ ประสบการณ์ใหม่ๆจากภายนอกองค์กรเพื่อพัฒนาครูให้มี
องค์ความรู้ในสาระการเรียนรู้ที่ส อน มีเทคนิคและหลักจิตวิทยาในการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนเ รียนรู้อย่า งมี
ความสุขอีกทั้งการเปิดโลกทัศน์ทางการศึกษาให้กับผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถนาประสบการณ์ที่
ได้รับมาปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนางานให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นและเพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีและสร้า ง
วิสัยทัศน์ให้กับบุคลากรของโรงเรียน
ฝ่ายบุคคลจึงได้จัดโครงการโลกทัศน์สู่การเรียนรู้ เป็นการเพิ่มพูนความรู้ เพื่อสานสายใยสัมพันธ์ระหว่าง
ครูและเป็นการเสริมสร้างขวัญและกาลังใจในชีวิตความเป็นครูให้มากขึ้น
2.วัตถุประสงค์
2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรได้เพิ่มพูนความรู้
2.2 เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีและความรักความสามัคคีในหมู่คณะภายในองค์กร
3. เป้าหมาย
3.1เชิงปริมาณ
จานวนครู 65 คน จานวนพนักงาน 27 คน
3.2เชิงคุณภาพ
1.บุคลากรครูมีเพิ่มพูนความรู้
2.บุคลากรสัมพันธ์อันดีและความรักความสามัคคีในหมู่คณะภายในองค์กร
3.3ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1.บุคลากรร้อยละ 96 มีการเพิ่มพูนความรู้
2.บุคลากรร้อยละ 96 มีความสัมพันธ์อันดีและมีความรักความสามัคคีในหมู่คณะภายในองค์กร
4. ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
กิจกรรม
ระยะเวลา
ผู้รบั ผิดชอบ
1. ขั้นเตรียมการ
นางวันดี พ่วงจาด
1.1 ประชุมวางแผน
เม.ย.62
1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
2. ขั้นดาเนินการ/กิจกรรมที่จัด
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กิจกรรม
2.1ติดต่อประสานงานกับวิทยากร
2.2 กาหนดวันเวลาและสถานที
2.3 ดาเนินการตามโครงการ
3. ขั้นติดตามและประเมินผล
3.2 ติดตามและประเมินผลตามโครงการ
3.2 แบบประเมิน
5. สถานที่ดาเนินงาน
...........
6. ระยะเวลาในการดาเนินงาน
7. งบประมาณ

ระยะเวลา
พ.ค.62

ผู้รบั ผิดชอบ

มี.ค.63

ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563

รายการ

งบประมาณ ปี 2562

รายรับ
-จากโรงเรียน
-อื่น ๆ

240,000
รวม

รายจ่าย
-ค่าวัสดุ
-ค่าใช้สอย
-ค่าที่พัก
-ค่าอาหาร
-ค่าตอบแทน
-ค่าพาหนะ
-ค่าพาหนะ
-ค่าครุภณ
ั ฑ์

240,000

700,000
800,000
90,000
รวม

240,000

8. เครือ่ งมือการติดตามและประเมินผล
1. แบบประเมินความประเมินความพึงพอใจของบุคลากรครู
9. ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
1. บุคลากรมีความรัก ความสามัคคีและร่วมมือกันในการพัฒนาองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. บุคลากรมีขวัญและกาลังใจรักและสามัคคีกันในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ
10. ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข
.........................................................................................................................................................................................
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ผู้เสนอโครงการ
ลงชื่อ.................... .. ...............................
(นางวันดี พ่วงจาด)

ผู้พิจารณาโครงการ
ลงชื่อ.............. ............................................
(นางดวงกมล แสงอุไร)
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

ผู้อนุมัติโครงการ
ลงชื่อ......................................................
(เซอร์มาร์กาเร็ต รัตนาวงศ์ไชยา)
ผู้จัดการ / ผู้อานวยการ
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แผนงานตามโครงสร้าง
แผนงานตามมาตรฐานด้าน

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
1  คุณภาพผู้เรียน/เด็ก 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ
3  สังคมแห่งการเรียนรู้ 4  อัตลักษณ์ 5  มาตรการส่งเสริม
ชื่อโครงการ
สุขภาพดีมีสุข
ลักษณะโครงการ
 ประจา  ต่อเนื่อง
 ใหม่
หน่วยงาน
งานสวัสดิการ
ผู้รบั ผิดชอบ
นางบุษรา ผุดผ่อง
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ. 1  คุณภาพผู้เรียน/เด็ก 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ
3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ/การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสาคัญ
ตอบสนอง
พันธกิจข้อ - .ยุทธศาสตร์ข้อ 8 กลยุทธ์ข้อ 6.1
ตอบสนองมาตรฐานฝ่ายการศึกษาฯ (EDBA) มาตรฐานที่ - ตัวบ่งชี้ (ทางตรง) - (ทางอ้อม) ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน มาตรฐานที่ ตัวบ่งชี้ 1. หลักการและเหตุผล
การพัฒนางานและพัฒนาคนให้ได้ดีและมีประสิทธิภาพนั้น จะอาศัยแต่เทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่างเดียวไม่ได้
จะต้องอาศัยความพร้อมของสุขภาพกาย สุขภาพใจของบุคลากรด้วย ถ้าสุขภาพกาย สุขภาพใจพร้อมที่จะปฏิบัติงาน
แล้ว จะทาให้ทุกอย่างสามารถปฏิบัติงานผ่านไปด้วยดี ซึ่งการออกกาลังกายจะให้ผลดีต่อสุขภาพร่างกายและจิตใจ อีก
ทั้งเป็นการปลูกฝังมิตรภาพอันดีของสมาชิกในองค์กร
ดังนั้นฝ่ายทรัพ ยากรมนุษย์จึงได้จัดโครงการวันศุกร์ส ดใสกับใจเป็นสุขขึ้น เพื่อสุขภาพที่ดีทั้งทางด้าน
ร่างกายและจิตใจ ตลอดจนเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะภายในองค์กรอีกด้วย
2.วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้บุคลากรบุคลากรในโรงเรียนมีสุขภาพ สุขนิสัยและออกกาลังกายสม่าเสมอ
2.2 เพื่อให้บุคลากรครูมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงและมีสุขภาพจิตที่ดี
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
จานวนครู 65 คน เข้าร่วมโครงการ
3.2 เชิงคุณภาพ
1.บุคลากรครูมีสุขภาพกายสุขภาพใจ ที่ดี
2.บุคลากรมีความรักความสามัคคีในหมู่คณะภายในองค์กร
3.3ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1.บุคลากรร้อยละ85มีสุขภาพกายสุขภาพใจ ที่ดี
2.บุคลากรร้อยละ 86 มีความรักความสามัคคีในหมู่คณะภายในองค์กร
4. ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
กิจกรรม
ระยะเวลา
ผู้รบั ผิดชอบ
1) กิจกรรมตรวจสุขภาพ
1. ขั้นเตรียมการ
นางบุษรา ผุดผ่อง
1.1 ประชุมวางแผน
เม.ย.62
1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
2. ขั้นดาเนินการ/กิจกรรมที่จัด
2.1ติดต่อประสานงานกับโรงพยาบาล
พ.ค.62
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กิจกรรม
2.2 กาหนดวันเวลาและสถานที
2.3 ดาเนินการตามกิจกรรม
3. ขั้นติดตามและประเมินผล
3.2 ติดตามและประเมินผลตามกิจกรรม
3.2 แบบประเมินกิจกรรม
2) กิจกรรมวันศุกร์สดใสกับใจเป็นสุข
1. ขั้นเตรียมการ
1.1 ประชุมวางแผน
1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
2. ขั้นดาเนินการ/กิจกรรมที่จัด
2.1ติดต่อประสานงานผู้นาในการออกกาลังกาย
2.2 กาหนดวันเวลาและสถานที
2.3 ดาเนินการตามโครงการ
3. ขั้นติดตามและประเมินผล
3.2 ติดตามและประเมินผลตามโครงการ
3.2 แบบประเมิน

ระยะเวลา

ผู้รบั ผิดชอบ

มี.ค.63
นางบุษรา ผุดผ่อง
เม.ย.62
พ.ค.62

มี.ค.63

5. สถานที่ดาเนินงาน
โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
6. ระยะเวลาในการดาเนินงาน
มิถุนายน 2562 – กุมภาพันธ์ 2563
7. งบประมาณ
1. กิจกรรมตรวจสุขภาพ
รายการ

งบประมาณ ปี 2562

รายรับ
-จากโรงเรียน
-อื่น ๆ

114,000
รวม

รายจ่าย
-ค่าวัสดุ
-ค่าใช้สอย
-ค่าที่พัก
-ค่าอาหาร
-ค่าตรวจสุขภาพ
-ค่าตอบแทน
-ค่าพาหนะ
-ค่าพาหนะ
-ค่าครุภณ
ั ฑ์

114,000

40,000
101,000

รวม
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2. กิจกรรมวันศุกร์สดใสกับใจเป็นศุกร์
รายการ

งบประมาณ ปี 2562

รายรับ
-จากโรงเรียน
-อื่น ๆ

20,000
รวม

รายจ่าย
-ค่าวัสดุ
-ค่าใช้สอย
-ค่าที่พัก
-ค่าอาหาร
-ค่าตอบแทน
-ค่าพาหนะ
-ค่าพาหนะ
-ค่าครุภณ
ั ฑ์

20,000

20,000

รวม

20,000

8. เครือ่ งมือการติดตามและประเมินผล
1. แบบประเมินความประเมินความพึงพอใจของบุคลากรครู
9. ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
1. บุคลากรครูมีสุขภาพกายสุขภาพใจ ที่ดี
2.บุคลากรครูมีความรักความสามัคคีในหมู่คณะภายในองค์กร
10. ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข
.........................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
ผู้เสนอโครงการ
ลงชื่อ.... .................. ...............................
(นางบุษรา ผุดผ่อง)

ผู้พิจารณาโครงการ
ลงชื่อ................ ..........................................
(นางดวงกมล แสงอุไร)
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

ผู้อนุมัติโครงการ
ลงชื่อ......................................................
(เซอร์มาร์กาเร็ต รัตนาวงศ์ไชยา)
ผู้จัดการ / ผู้อานวยการ
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ลาดับที่ 4 แผนงานหน่วยงาน งานประเมินบุคลากร
แผนงานตามโครงสร้าง
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
แผนงานตามมาตรฐานด้าน 1  คุณภาพผู้เรียน/เด็ก
2  กระบวนการบริหารและการจัดการ
3  สังคมแห่งการเรียนรู้ 4  อัตลักษณ์
5  มาตรการส่งเสริม
ผู้รบั ผิดชอบ
นางดวงกมล แสงอุไร
ตอบสนอง
พันธกิจข้อ - ยุทธศาสตร์ข้อ - กลยุทธ์ข้อ ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ. 1  คุณภาพผู้เรียน/เด็ก 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ
3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ/การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสาคัญ
ตอบสนองมาตรฐานฝ่ายการศึกษาฯ (EDBA) มาตรฐานที่ - ตัวบ่งชี้หลัก - ร่วม ประเด็นพิจารณาหลัก ร่วม ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน มาตรฐานที่ - ตัวบ่งชี้หลักที่ - ร่วม วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)

1. ใช้เป็นเครื่องมือในการจัดสรรทรัพยากร
2. สร้างแรงจูงใจและให้รางวัลตอบแทน

1.ขั้นวางแผน
1.1แต่งตั้งคณะกรรมการ
1.2ประชุมคณะกรรมการ

มี.ค.62
มี.ค.62

3. รักษาความเป็นธรรมภายใน

1.3ประชุมชี้แจงการดาเนินงาน

มี.ค.62

เป้าหมายเชิงปริมาณ
ครูจานวน 65คนและพนักงานจานวน 27คน

2. ขั้นดาเนินการ(ภาระงานประจา/ภาระงาน
ร่วม/โครงการ)

เม.ย.63

2.1 ภาระงานประจา
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1. โรงเรียนมีเครื่องมือประเมินบุคลากรที่มี
ประสิทธิภาพ
2. บุคลากรมีแรงจูงใจในการทางาน
3. เสริมสร้างความเป็นธรรมในองค์กร

2.2 ภาระงานตามตัวบ่งชี้ (หลัก)

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

2.3 ภาระงานตามตัวบ่งชี้ (ร่วม)

1. โรงเรียนมีเครื่องมือประเมินบุคลากรที่มี
ประสิทธิภาพคิดเป็นร้อยละ 85

2.4 โครงการ (เพื่อพัฒนา ปรับปรุง)
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วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

2. บุคลากรร้อยละ 85 มีแรงจูงใจในการทางาน
3. องค์กรเสริมสร้างความเป็นธรรมร้อยละ 85

2.5 ภาระงานตามมาตรฐานสากล
3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล
3.1 ตรวจสอบ ติดตาม การดาเนินงาน
ตามแผน
3.2 ประเมินผลโครงการ

เครื่องมือการติดตาม/ประเมินผล
1.แบบสรุปการประเมินโครงการของบุคลากรครู

4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา
4.1 สรุปผลจากแบบประเมินโครงการ

2.แบบประเมินความพึงพอใจของบุคลากรครู

4.2 สรุปผลจากแบบสอบถาม

มี.ค. 63

4.1.3 แบบแสดงประมาณค่าใช้จ่าย งาน/กิจกรรม
4.1.3.5 งาน/กิจกรรม งานประเมินบุคลากร
แผนงานตามมาตรฐานที่ 1  2 3  4  5 
หน่วยงาน งานประเมินบุคลากร
ฝ่าย ทรัพยากรมนุษย์
รายการ

งบประมาณ ปี 2562

รายรับ (ที่มาของงบประมาณ)
1.จากโรงเรียน
2.อื่น ๆ

500
รวม

รายจ่าย
1.ค่าวัสดุ
- ค่าเอกสาร
2.ค่าใช้สอย

500
500

3.ค่าตอบแทน
4.ค่าพาหนะ
รวม
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สรุปประเภทงบประมาณ
งบดาเนินการ 500 บาท งบลงทุน .......................... บาท งบพัฒนา .......................... บาท
ลงชื่อ......................... ..............................
ลงชื่อ................. ...... ................................
(นางดวงกมล แสงอุไร )
( นางดวงกมล แสงอุไร )
ผู้เสนองาน
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ....................................................
(เซอร์มาร์กาเร็ต รัตนาวงศ์ไชยา)
ผู้จัดการ / ผู้อานวยการ
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4.6 ฝ่ายมาตรฐานคุณภาพ
ตารางที่ 4.6.1 สรุปรายจ่ายและที่มาของงบประมาณ ของงาน/โครงการ จาแนกตามหน่วยงาน ปีการศึกษา 2562

ที่

แผนงานหน่วยงาน

1 หน่วยงานนโยบายและแผน
1) งานจัดทาคู่มือบริหารสถานศึกษา
2) โครงการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพตาม
เกณฑ์ TQA
3)โครงการร่วมปลูกจิตสานึกธรรมาภิบาล
รวม
2 หน่วยงานมาตรฐานคุณภาพ
1) งานจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพ
( ฉบับปรับปรุง)
2) งานพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
3) งานตรวจสอบคุณภาพภายใน
4) งานจัดทาแผนปฏิบตั ิการ
5) งานจัดทารายงานประเมินคุณภาพภายใน
รวม
3 หน่วยงานสารสนเทศ
1)งานจัดทาสารสนเทศของโรงเรียน
รวม
4 หน่วยงานวิจัยและพัฒนา
1)งานสารวจความพึงพอใจในการบริหาร
2)งานจัดทางานวิจัยด้านการบริหารจัดการ
รวม
5 หน่วยงานประชาสัมพันธ์
รวม
รวมทั้งสิ้น

แผนงาน
ตาม
มาตรฐาน
2
2
2
2
2

ผู้รับผิดชอบ
นางจริน
นางจริน
นางจริน
นิยมจ้อย
นางจริน

2
2
2
2
2

นางจริน
นางจริน
นิยมจ้อย
นางจริน
นางจริน
นางจริน
นางจริน

2
2

นางสาวสุกัญญา
นางสาวสุกัญญา

2
2
2

นางพัฒนา
นางพัฒนา
นางพัฒนา

2

นางสาวปนัสยา

สรุป
รายจ่าย

สรุปรายรับ
จากโรงเรียน

จากที่อื่น

รวม

2,500
2,000

2,500
2,000

2,500
2,000

2,000
6,500

2,000
6,500

2,000
6,500

1,500

1,500

1,500

1,000
1,500
2,000
4,500
10,500

1,000
1,500
2,000
4,500
10,500

1,000
1,500
2,000
4,500
10,500

4,000
4,000

4,000
4,000

4,000
4,000

2,000
2,000
4,000
15,000
15,000

2,000
2,000
4,000
15,000
15,000

2,000
2,000
4,000
15,000
15,000

40,000

40,000

40,000

ลงชื่อ...................................................ผู้รบั รอง
(นางจริน นิยมจ้อย )
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายมาตรฐานคุณภาพ
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ตารางที่ 4.6.2 สรุปรายรับ-รายจ่ายตามหน่วยงาน (งาน/กิจกรรม/โครงการ) ปีการศึกษา 2562
ของฝ่ายมาตรฐานคุณภาพ
4.6.2.1 หน่วยงานนโยบายและแผน
ที่
1

งาน/กิจกรรม/โครงการ
1) งานจัดทาคู่มือบริหารสถานศึกษา
2) โครงการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพ
ตามเกณฑ์ TQA
3)โครงการร่วมปลูกจิตสานึกธรรมาภิ
บาล

แผนงาน
ตาม
มาตรฐาน
2
2
2

รวม

สรุปรายรับ
จากโรงเรียน จากที่อื่น

รวม

สรุป
รายจ่าย

ประเภท
งบประมาณ

2,500
2,000

2,500
2,000

2,500
2,000

พัฒนา

2,000

2,000

2,000

4,500

4,500

4,500

สรุปประเภทงบประมาณ
งบดาเนินการ -

บาท งบลงทุน

ลงชื่อ..............................................
( นางจริน นิยมจ้อย)
ผูเ้ สนองาน

-

บาท

งบพัฒนา 4,500 บาท
ลงชื่อ....................................................
( นางจริน นิยมจ้อย )
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายมาตรฐานคุณภาพ

ผู้อนุมัติ ลงชื่อ...............................................
( เซอร์มาร์กาเร็ต รัตนาวงศ์ไชยา)
ผู้จัดการ / ผู้อานวยการ
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4.6.2.2 หน่วยงานมาตรฐานคุณภาพ

ที่

งาน/กิจกรรม/โครงการ

1

งานจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพ
( ฉบับปรับปรุง)
งานพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
งานตรวจสอบคุณภาพภายใน

2
3
4
5

แผนงาน
ตาม
มาตรฐาน
2
2
2
2
2

งานจัดทาแผนปฏิบตั ิการ
งานจัดทารายงานประเมินคุณภาพ
ภายใน

รวม

สรุปรายรับ
จากโรงเรียน จากที่อื่น

รวม

สรุป
รายจ่าย

ประเภท
งบประมาณ

1,500

1,500

1,500

พัฒนา

1,000
1,500
2,000
4,500

1,000
1,500
2,000
4,500

1,000
1,500
2,000
4,500

10,500

10,500

10,500

สรุปประเภทงบประมาณ
งบดาเนินการ -

บาท

งบลงทุน - บาท

ลงชื่อ..............................................
( นางจริน นิยมจ้อย)
ผูเ้ สนองาน

งบพัฒนา 10,500 บาท
ลงชื่อ....................................................
( นางจริน นิยมจ้อย )
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายมาตรฐานคุณภาพ

ผู้อนุมัติ ลงชื่อ...............................................
( เซอร์มาร์กาเร็ต รัตนาวงศ์ไชยา)
ผู้จัดการ / ผู้อานวยการ
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4.6.2.3 หน่วยงานสารสนเทศ
ที่

งาน/กิจกรรม/โครงการ

1

งานจัดทาสารสนเทศของโรงเรียน

แผนงาน
ตาม
มาตรฐาน
2

รวม

สรุปรายรับ
จากโรงเรียน จากที่อื่น

รวม

สรุป
รายจ่าย

ประเภท
งบประมาณ

4,000

4,000

4,000

ดาเนินการ

4,000

4,000

4,000

สรุปประเภทงบประมาณ
งบดาเนินการ 4,000

บาท งบลงทุน

ณุศภัฒค์ชญา โกมารพิมพ์
ลงชื่อ..............................................
( นางสาวสุกัญญา โกมารพิมพ์ )
ผูเ้ สนองาน

-

บาท

งบพัฒนา -

บาท

ลงชื่อ....................................................
( นางจริน นิยมจ้อย )
ผู้ช่วยผูอ้ านวยการฝ่ายมาตรฐานคุณภาพ

ผู้อนุมัติ ลงชื่อ...............................................
(เซอร์มาร์กาเร็ต รัตนาวงศ์ไชยา )
ผู้จัดการ / ผูอ้ านวยการ
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4.6.2.4 หน่วยงานวิจัยและพัฒนา
ที่

งาน/กิจกรรม/โครงการ

1
2

งานสารวจความพึงพอใจในการบริหาร
งานจัดทางานวิจัยด้านการบริหาร
จัดการ

แผนงาน
ตาม
มาตรฐาน
2
2

สรุปรายรับ
จากโรงเรียน จากที่อื่น
2,000
2,000

รวม

รวม

สรุป
รายจ่าย

ประเภท
งบประมาณ

2,000
2,000

2,000
2,000

พัฒนา

4,000

4,000

สรุปประเภทงบประมาณ
งบดาเนินการ -

บาท

งบลงทุน -

พัฒนา โปร่งมะณี
ลงชื่อ..............................................
( นางพัฒนา โปร่งมะณี )
ผูเ้ สนองาน

บาท

งบพัฒนา 4,000 บาท
ลงชื่อ....................................................
( นางจริน นิยมจ้อย )
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายมาตรฐานคุณภาพ

ผู้อนุมัติ ลงชื่อ...............................................
( เซอร์มาร์กาเร็ต รัตนาวงศ์ไชยา )
ผู้จัดการ / ผู้อานวยการ
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4.6.2.5 หน่วยงานประชาสัมพันธ์
ที่
1

งาน/กิจกรรม/โครงการ
งานประชาสัมพันธ์

แผนงาน
ตาม
มาตรฐาน
2

รวม

สรุปรายรับ
จากโรงเรียน จากที่อื่น

รวม

สรุป
รายจ่าย

15,000

15,000

15,000

15,000

15,000

15,000

สรุปประเภทงบประมาณ
งบดาเนินการ 15,000

บาท งบลงทุน - บาท

ลงชื่อ..............................................
( นางสาวปนัสยา ใจเอื้อย )
ผู้เสนองาน

งบพัฒนา

- บาท

ลงชื่อ....................................................
( นางจริน นิยมจ้อย )
ผู้ช่วยผูอ้ านวยการฝ่ายมาตรฐานคุณภาพ

ผู้อนุมัติ ลงชื่อ...............................................
( เซอร์มาร์กาเร็ต รัตนาวงศ์ไชยา )
ผู้จัดการ / ผู้อานวยการ

แผนปฏิบัตกิ ารปีการศึกษา 2563 โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา

ประเภท
งบประมาณ
ดาเนินการ

376

ลาดับที่ 1 แผนงานหน่วยงาน นโยบายและแผน
แผนงานตามโครงสร้าง ฝ่ายมาตรฐานคุณภาพ
แผนงานตามมาตรฐานด้าน 1 คุณภาพผู้เรียน/เด็ก
2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
3 สังคมแห่งการเรียนรู้
4 อัตลักษณ์
5 มาตรการส่งเสริม
ผู้รบั ผิดชอบ
นางจริน นิยมจ้อย
ตอบสนอง
พันธกิจที่ 1
ยุทธศาสตร์ที่ 1 กลยุทธ์ที่ 1.1
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ. 1  คุณภาพของผู้เรียน/เด็ก 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ
3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ/การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสาคัญ
ตอบสนองมาตรฐานฝ่ายการศึกษาฯ (EDBA) : มาตรฐานที่ 8,9 ตัวบ่งชี้ หลักที่ 8.1-8.2, 8.4,8.6, 9.1-9.2 ร่วม
...............ประเด็นพิจารณาที่ หลัก 8.3.2 , 9.1.1 ร่วม..........................
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน : มาตรฐานที่...........ตัวบ่งชี้ หลักที่............ร่วม.......................
ระยะเวลา
วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย
กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)
วัตถุประสงค์
1. ขั้นวางแผน
1.เพื่อให้ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นาและ
1.1 กาหนดโครงสร้างการบริหารจัดการ
พ.ค. 62
ความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน(8.1)
1.2 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเพื่อการพัฒนางาน
พ.ค. 62
2.เพื่อให้ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมี
1.3 ร่วมศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประสิทธิผล
พ.ค. 62
ส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือ
ยั่งยืน
ผลการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและ
การจัดการ(8.2)
2. ขั้นดาเนินการ
3.เพื่อให้ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนา
2.1 ภาระงานประจา
ศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจาย
1.พัฒนาระบบบริหารจัดการ
พ.ค. 62
อานาจ(8.4)
1) การกาหนดโครงสร้างการบริหารจัดการ
พ.ค. 62
4.เพื่อสร้างความพึงพอใจแก่นักเรียน ชุมชน
2) การนาระบบเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนา
ตลอดปีการศึกษา
ผู้ปกครอง ในผลการบริหารจัดการศึกษา
เพื่อการบริหารจัดการ
(8.5)
2.นาหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหาร
ตลอดปีการศึกษา
5.ผู้บริหารให้คาแนะนา คาปรึกษาทาง
จัดการ
วิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษาเต็ม
3. ประสานความร่วมมือเพื่อให้เกิด
ตลอดปีการศึกษา
ศักยภาพและเต็มเวลา(8.6)
ประสิทธิภาพที่ดีต่อสถานศึกษา
6.คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติ
- หน่วยงานภายใน
หน้าที่ตามที่ระเบียบกาหนด ( 9.1 )
- หน่วยงานภายนอก
7.เพื่อให้คณะกรรมการสถานศึกษากากับ
4. การจัดทาคู่มือบริหารสถานศึกษา
มิ.ย. 62
ติดตาม ดูแล ขับเคลื่อนการดาเนินงานของ
2.2 ภาระงานตาม ตบช.
สถานศึกษาให้บรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมาย
1.ส่งเสริม สนับสนุนผู้บริหารในการพัฒนา
ตลอดปีการศึกษา
(9.2)
ภาวะผู้นา วิสัยทัศน์ เพื่อนามาพัฒนาผู้เรียน
(8.1)
เป้าหมายเชิงปริมาณ
1) การแสดงทิศทางการพัฒนาสถานศึกษา
1.ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
2. การส่งเสริมการบริหารแบบมีส่วนร่วมของ
ตลอดปีการศึกษา
2.คู่มือการบริหารสถานศึกษา
ผู้บริหาร ( 8.2)
3. การใช้ข้อมูลผลการประเมินเป็นฐานคิดใน
ตลอดปีการศึกษา
แผนปฏิบัตกิ ารปีการศึกษา 2563 โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
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เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1.ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นาและ
ความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน(8.1)
2.ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม
และใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือผลการวิจัย
เป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ
(8.2)
3.ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอานาจ
(8.4)
4.เพื่อสร้างความพึงพอใจแก่นักเรียน ชุมชน
ผู้ปกครอง ในผลการบริหารจัดการศึกษา
5.ผู้บริหารให้คาแนะนา คาปรึกษาทาง
วิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษาเต็ม
ศักยภาพและเต็มเวลา(8.6)
5.คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติ
หน้าที่ตามที่ระเบียบกาหนด ( 9.1 )
6.เพื่อให้คณะกรรมการสถานศึกษากากับ
ติดตาม ดูแล ขับเคลื่อนการดาเนินงานของ
สถานศึกษาให้บรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมาย
(9.2)
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1.สถานศึกษามีดาเนินการอย่างมีส่วนร่วม
ของบุคลากร ร้อยละ 82
2.บุคลากร ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร้อยละ 82 พึง
พอใจในการบริหารจัดการ
3.สถานศึกษามีรายงานสรุปผลการ
ดาเนินการที่สนับสนุนส่งเสริมผู้เรียนที่
บรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ปรัชญาและ
จุดเน้นของสถานศึกษาร้อยละ 82
4.ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม
และใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือผลการวิจัย
เป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ
5.มีการจัดการบริหารความเสี่ยง
6.ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษา
ให้บรรลุเป้าหมายตามที่กาหนดไว้

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
การปรับปรุงคุณภาพการศึกษา
4. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร
เพื่อพร้อมรับการกระจายอานาจ ( 8.4 )
5. การสนับสนุนให้ผู้บริหารได้เสนอแนะคา
ปรึกษาทางวิชาการและการบริหารจัดการ
เต็มศักยภาพและเต็มเวลา ( 8.6 )
6. การส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะกรรมการ
สถานศึกษาปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระเบียบได้
กาหนด (9.1 )
1) การกาหนดนโยบาย แนวทางการดาเนิน
งานให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ผู้เรียน
เอกลักษณ์สถานศึกษา
2) การพิจารณาการให้ความเห็นชอบ
หลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการท้องถิ่น
3) การกากับ ติดตามและสนับสนุนในการ
ปฏิบัติงานตามแผนที่กาหนด
4) การบริหารจัดการประชุมไม่น้อยกว่า
4 ครั้ง/ปี มีกรรมการเข้าประชุมไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 70
5) การนาผลการประเมินไปปรับปรุง
คุณภาพการศึกษา
7. การกากับ ติดตาม ดูแลและขับเคลื่อนการ
ดาเนินงานให้บรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมาย
1) การมีส่วนร่วมในการกาหนดอัตลักษณ์
นโยบายและแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
2) การกากับ ติดตามการดาเนินงานตาม
แผนพัฒนาการจัดการศึกษา
3) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ข้อเสนอแนะในการ
จัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม กระบวนการ
รู้ แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น
2.3 ภาระงานร่วม (วงเล็บตัวบ่งชีที่รับผิดชอบร่วม)
2.4 โครงการ ( ตามแผนพัฒนา )
1) โครงการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพตามเกณฑ์
TQA
3)โครงการร่วมปลูกจิตสานึกธรรมาภิบาล
2.5 ภาระงานตามมาตรฐานสากล
1.การให้ความรู้เรื่องมาตรฐาน TQAทั้ง 7 หมวด

แผนปฏิบัตกิ ารปีการศึกษา 2563 โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา

ตลอดปีการศึกษา

ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
ธ.ค.61 / มิ.ย.62
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ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)
มิ.ย.62
มิ.ย. 62

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

7.ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอานาจ
8.ผู้เรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผล
บริหารการจัดการศึกษา ร้อยละ 82
9.ผู้บริหารให้คาแนะนา คาปรึกษาทางวิชา
การและเอาใจใส่การจัดการศึกษาเต็ม
ศักยภาพ
10.คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติ
หน้าที่ตามที่ระเบียบกาหนดร้อยละ 82
11.คณะกรรมการสถานศึกษากากับติดตาม
ดูแล และขับเคลื่อนการดาเนินงานของ
ให้บรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมายร้อยละ 90

2. การกาหนดเกณฑ์เพื่อการดาเนินการ
3. การจัดทาคู่มือการบริหารด้วยระบบคุณภาพ
TQA
4.การกากับ ติดตามประเมินผล

เครื่องมือการติดตาม/ประเมินผล
1.แบบสรุปผลการจัดทาแผนงาน โครงการ
2.แบบรายงานผลการดาเนินงาน
3.แบบประเมินความพึงพอใจของบุคลากร
ผู้เรียน ผู้ปกครอง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา
4.1 สรุปผลการดาเนินงาน
4.2 จัดทารายงานผลการดาเนินงาน
ต่อคณะกรรมการสถานศึกษา
4.3 นาผลการประเมินมาปรับปรุงและ
พัฒนาใน ปีการศึกษาต่อไป

3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล
3.1 ตรวจสอบ ติดตามการดาเนินงานตาม
ระบบการบริหารจัดการ
3.2 ปรับปรุง แก้ไข การดาเนินงานที่ยังไม่
สมบูรณ์
3.3 ประเมินผลการบริหารจัดการ
3.4 ประเมินผลโครงการ

ภาคเรียนละ 1 ครั้ง

เดือนละ 1 ครั้ง
ตลอดปีการศึกษา
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง
ต.ค. 62/ มี.ค.63

ต.ค. 62/ มี.ค.63
ต.ค. 62/ มี.ค.63
พ.ค. 63

4.6.3 แบบแสดงประมาณค่าใช้จ่าย งาน/กิจกรรม
4.6.3.1 งาน/กิจกรรม งานจัดทาคู่มือบริหารสถานศึกษา
แผนงานตามมาตรฐานที่ 1  2 3  4  5 
หน่วยงาน งานนโยบายและแผน ฝ่าย มาตรฐานคุณภาพ
รายการ

งบประมาณ ปี 2562

รายรับ (ที่มาของงบประมาณ)
1.จากโรงเรียน
2.อื่น ๆ

2,500
รวม

รายจ่าย
1.ค่าวัสดุ
-ค่ากระดาษ

2,500
1,000

แผนปฏิบัตกิ ารปีการศึกษา 2563 โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา

ประเภท
งบประมาณ
พัฒนา
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รายการ

งบประมาณ ปี 2562

2.ค่าใช้สอย
-ค่าเข้าเล่มเอกสาร
3.ค่าตอบแทน

1,200

4.ค่าพาหนะ

300
2,500

รวม
สรุปประเภทงบประมาณ
งบดาเนินการ - บาท

ประเภท
งบประมาณ

งบลงทุน - บาท

ลงชื่อ.......................................................
( นางจริน นิยมจ้อย )
ผู้เสนองาน

งบพัฒนา 2500 บาท
ลงชื่อ.......................................................
( นางจริน นิยมจ้อย )
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายมาตรฐานคุณภาพ

ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ.................... .....................................
(เซอร์มาร์กาเร็ต รัตนาวงศ์ไชยา)
ผู้จัดการ/ผู้อานวยการ

แผนปฏิบัตกิ ารปีการศึกษา 2563 โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
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4.6.4 โครงการของหน่วยงานในฝ่ายมาตรฐานคุณภาพ
แผนงานตามโครงสร้าง
ฝ่ายมาตรฐานคุณภาพ
แผนงานตามมาตรฐาน
แผนงานด้านคุณภาพผู้เรียน  แผนงานด้านการจัดการศึกษา
 แผนงานด้านสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
 แผนงานด้านอัตลักษณ์(จิตตาภิบาล)  แผนงานด้านมาตรการส่งเสริม
ชื่อโครงการ
ร่วมปลูกจิตสานึกธรรมาภิบาล
ลักษณะโครงการ
ประจา
ต่อเนือ่ ง
ใหม่
หน่วยงาน
นโยบายและแผน
ผู้รบั ผิดชอบ
นางจริน นิยมจ้อย
ตอบสนอง
พันธกิจที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 กลยุทธ์ที่ 1.2
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา EDBA : มาตรฐานที่ 8 , 9 ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ หลักที่ 8.1-8.2, 8.4,8.6, 9.1-9.2
ร่วม - ประเด็นการพิจารณา/เกณฑ์ยอ่ ยที่ หลัก8.3.2 , 9.1.1ร่วม ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน : มาตรฐานที่ ……………….ตัวบ่งชีห้ ลักที…่ ………………….. ร่วม
…………………..... เกณฑ์…………………………………………………
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
ฝ่ายมาตรฐานคุณภาพ ได้มีการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ จึงได้
ประชุมเพื่อร่วมกันกาหนดแนวทางและแสวงหาความร่วมมือในการร่วมกันขับเคลื่อนโครงการหรือกิจกรรมที่ส่งเสริม
การปลูกจิตสานึกธรรมาภิบาลขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับสังคมไทยซึ่งหันมาให้ความสาคั ญในการต่อต้านการทุจริตมาก
ขึ้น โดย เด็กๆซึ่งเป็นอนาคตของชาติจะมีบทบาทหน้าที่สาคัญในการพัฒนาสังคมโดยรวมของประเทศไทย
ฝ่ายมาตรฐานคุณภาพ ได้เล็งเห็นความสาคัญในเรื่องนี้โดยเห็นว่าควรเริ่มต้นด้วยการปลูกฝังสร้างจิตสานึก
ค่านิยมคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาธิบาลและปฏิบัติตามรอยเบื้องพระยุคลบาทพระบทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่
พระราชทานแนวทางเป็นหลักในการดาเนินชีวิต ฝ่ายบริหารทั่วไปจึงได้จัดทาโครงการร่วมปลูกจิตสานึกธรรมาภิ
บาล เพื่อให้บุคคลากรครูผู้สอนเกิดความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมาภิบาลเพื่อให้บุคคลากรครูผู้สอนเกิดความรู้ความ
เข้าใจในหลักธรรมาภิบาล และปลูกจิตสานึกให้ผู้เรียนประพฤติและปฏิบัติตนโดยใช้หลักธรรมาภิบาลโดยมีหลักธรร
มาภิบาล 6 องค์ประกอบดังนี้ 1 หลักนิติธรรม 2 หลักคุณธรรม 3 หลักการโปร่งใส 4 หลักมีส่วนร่วม 5 หลัก
สานึกรับผิดชอบ 6 หลักความคุ้มค่า
2.วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้ครูผู้สอนเกิดความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมาภิบาล
2.เพื่อให้ครูปลูกจิตสานึกให้ผู้เรียนประพฤติและปฏิบัติตนโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
บุคลากรครู และบุคลากรสนับสนุน จานวน 67 คน
3.2 เชิงคุณภาพ
บุคลากรครูและบุคลากรสนับสนุนมีความเข้าใจในเรื่องธรรมาภิบาลและนาไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่
ประจาวัน
3.3 ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. บุคลากรครูและบุคลากรสนับสนุน ร้อยละ 83 มีความรู้ความเข้าใจ ประพฤติและปฏิบัติตนโดยใช้ใน
หลักธรรมาภิบาล
4. ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
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กิจกรรม

ระยะเวลา

1. ขั้นเตรียมการ
-ประชุมชี้แจงเพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน
-ประชาสัมพันธ์
-สร้างความตระหนัก
2. ขั้นดาเนินการ/กิจกรรมที่จัด
-จัดทาคู่มือการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
-สร้างความเข้าใจพร้อมชี้แจงแนวทางปฏิบัติ
-กากับ ติดตามเป็นระยะๆ
-มอบรางวัลสายชั้นที่ปฏิบัติเป็นเลิศ
3. ขั้นติดตามและประเมินผล
-จัดทาแบบประเมิน
-แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน
-ประเมินและรายงานผล

พ.ค.62
พ.ค.62
พ.ค.62

ผู้รบั ผิดชอบ
นางจริน นิยมจ้อย
นางจริน นิยมจ้อย
นางจริน นิยมจ้อย

พ.ค.62
พ.ค.62
ตลอดปี
1เทอม/ครั้ง

นางจริน นิยมจ้อย
นางจริน นิยมจ้อย
หัวหน้าสายชั้น
นางจริน นิยมจ้อย

ก.ย.62
ต.ค.62
ต.ค.62

นางจริน นิยมจ้อย
นางจริน นิยมจ้อย
คณะกรรมการ

5. สถานที่ดาเนินงาน
โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
6. ระยะเวลาในการดาเนินงาน
ตลอดปีการศึกษา
7. งบประมาณ
งบประมาณ
ปี 2562

รายการ
รายรับ
-จากโรงเรียน
-อื่น ๆ

2,000
รวม

รายจ่าย
-ค่าวัสดุ
ค่ากระดาษ
ค่าเทปกาวทาสันหนังสือคู่มือ
ค่าแม๊ก
-ค่าใช้สอย
ค่าเข้าเล่มที่ร้านเพื่อเคลือบปกสติ๊กเกอร์
-ค่าตอบแทน
-ค่าพาหนะ
รวม
8. เครือ่ งมือการติดตามและประเมินผล
1. คู่มือการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
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2. รางวัลสายชั้นที่ปฏิบัติเป็นเลิศ
3. แบบสอบถาม
4. แบบประเมิน
9. ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
1.บุคลากรครูและบุคลากรสายสนับสนุนมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องธรรมาภิบาลและนาไปใช้ในการปฏิบัติ
หน้าที่ประจาวัน
10. ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข
..........................................................................................................................................................
ผู้เสนอโครงการ
ผู้พิจารณาโครงการ
ลงชื่อ.......................................................
( นางจริน นิยมจ้อย )
ผู้เสนองาน

ลงชื่อ.......................................................
( นางจริน นิยมจ้อย )
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายมาตรฐานคุณภาพ

ผู้อนุมัติโครงการ
ลงชื่อ................. ........................................
(เซอร์มาร์กาเร็ต รัตนาวงศ์ไชยา)
ผู้จัดการ/ผู้อานวยการ
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4.6.4 โครงการของหน่วยงานในฝ่ายมาตรฐานคุณภาพ
แผนงานตามโครงสร้าง
ฝ่ายมาตรฐานคุณภาพ
แผนงานตามมาตรฐาน
แผนงานด้านคุณภาพผู้เรียน  แผนงานด้านการจัดการศึกษา
 แผนงานด้านสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
 แผนงานด้านอัตลักษณ์(จิตตาภิบาล)  แผนงานด้านมาตรการส่งเสริม
ชื่อโครงการ
พัฒนาระบบบริหารคุณภาพตามเกณฑ์ TQA
ลักษณะโครงการ
ประจา
ต่อเนือ่ ง
ใหม่
หน่วยงาน
นโยบายและแผน
ผู้รบั ผิดชอบ
นางจริน นิยมจ้อย
ตอบสนอง
พันธกิจที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 กลยุทธ์ที่ 1.1
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา EDBA : มาตรฐานที่ 8 , 9 ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ หลักที่ 8.1-8.2, 8.4,8.6, 9.1-9.2
ร่วม - ประเด็นการพิจารณา/เกณฑ์ยอ่ ยที่ หลัก8.3.2 , 9.1.1ร่วม ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน : มาตรฐานที่ ……………….ตัวบ่งชีห้ ลักที…่ ………………….. ร่วม
…………………..... เกณฑ์…………………………………………………
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
ตามแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา พ.ศ. 2562-2564 ( ฉบับปรับปรุง ) ยุทธศาสตร์ข้อที่ 1 พัฒนา
ระบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์ TQA เป็นการพัฒนาการบริหารจัดการของโรงเรียนตามเกณฑ์
TQA ซึ่งเป็นนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัดคือ ฝ่ายการศึก ษา อัครสังฆมณฑล กรุงเทพฯ โดยมุ่งเน้นการบริ หาร
จัดการที่เป็นเลิศและมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในองค์กร โดยมีเป้าหมายการส่งเสริมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ที่ดีมีคุณภาพตามเกณฑ์ 7 หมวด ได้แก่ 1 การนาองค์กร 2 การวางแผนเชิงกลยุทธ์ 3. การมุ่งเน้นนักเรียนและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 4.การวัด วิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 5.การมุ่งเน้นบุคลากร 6.การจัดการกระบวนการ และ 7
ผลลัพธ์จากการดาเนินการ เป็นการพัฒนาโครงสร้างและระบบการทางานให้สอดคล้องกัน ยืดหยุ่นได้ตามลักษณะ
งาน ลดการซ้าซ้อน ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และมีการยึดประสิทธิภาพของการพัฒนาระบบการบริหารขององค์กรใน
ทุกฝ่ายของการทางาน ตลอดจนส่งเสริมให้บุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ฝ่ายมาตรฐานคุณภาพจึงได้จัดให้มีโครงการพัฒนาระบบคุณภาพตามเกณฑ์ TQA เพื่อมุ่งให้เกิดการพัฒนา
ปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานประจาอย่างต่อเนื่อง
2.วัตถุประสงค์
1. .เพื่อวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
2.
3.
4.

เพื่อการบริหารจัดการ เกิดความคล่องตัวมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เพื่อให้สถานศึกษามีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่กาหนดไว้ตรงกับวัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาชาติและ
สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนท้องถิ่นอย่างชัดเจน
เพื่อบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศที่มคี วามถูกต้องครบถ้วนทันสมัยนาไปประยุกต์ใช้ได้และดาเนินการอย่างเป็น
ระบบ

3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
บุคลากรครู และบุคลากรสนับสนุน จานวน 67 คน
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3.2 เชิงคุณภาพ
บุคลากรครูและบุคลากรสนับสนุนมีความเข้าใจในเรื่องระบบคุณภาพตามเกณฑ์ TQAและนาไปใช้ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ประจาวัน
3.3 ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. บุคลากรครูและบุคลากรสนับสนุน ร้อยละ 83 มีความรู้ความเข้าใจ มีส่วนร่วมในการพัฒนาการบริหาร
จัดการของโรงเรียนด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์ TQA
4. ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
กิจกรรม
ระยะเวลา
ผู้รบั ผิดชอบ
1. ขั้นเตรียมการ
-ประชุมชี้แจงเพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน
พ.ค.62
นางจริน นิยมจ้อย
-ประชาสัมพันธ์
พ.ค.62
นางจริน นิยมจ้อย
-สร้างความตระหนัก
พ.ค.62
นางจริน นิยมจ้อย
2. ขั้นดาเนินการ/กิจกรรมที่จัด
-จัดทาคู่มือการพัฒนาการบริหารด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์ TQA
พ.ค.62
นางจริน นิยมจ้อย
-สร้างความเข้าใจพร้อมชี้แจงแนวทางปฏิบัติ
พ.ค.62
นางจริน นิยมจ้อย
-กากับ ติดตามเป็นระยะๆ
ตลอดปี
หัวหน้าสายชั้น
3. ขั้นติดตามและประเมินผล
-จัดทาแบบประเมิน
ก.ย.62
นางจริน นิยมจ้อย
-แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน
ต.ค.62
นางจริน นิยมจ้อย
-ประเมินและรายงานผล
ต.ค.62
คณะกรรมการ
5. สถานที่ดาเนินงาน
โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
6. ระยะเวลาในการดาเนินงาน
ตลอดปีการศึกษา
7. งบประมาณ
งบประมาณ
ปี 2562

รายการ
รายรับ
-จากโรงเรียน
-อื่น ๆ

2,000
รวม

รายจ่าย
-ค่าวัสดุ
ค่ากระดาษ
ค่าเทปกาวทาสันหนังสือคู่มือ
ค่าแม๊ก
-ค่าใช้สอย
ค่าเข้าเล่มที่ร้านเพื่อเคลือบปกสติ๊กเกอร์
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รายการ

งบประมาณ
ปี 2562

-ค่าตอบแทน
-ค่าพาหนะ

2,000

รวม
8. เครือ่ งมือการติดตามและประเมินผล
1. คู่มือการพัฒนาการบริหารด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์ TQA
2. แบบสอบถาม
3. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์ TQA
9. ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
1.บุคลากรครูและบุคลากรสายสนับสนุนมีความรู้ ความเข้าใจในระบบคุณภาพตามเกณฑ์ TQAและนาไปใช้
ในการปฏิบัติหน้าที่ประจาวัน
10. ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข
ผู้เสนอโครงการ
ผู้พิจารณาโครงการ
ลงชื่อ.......................................................
ลงชื่อ.......................................................
( นางจริน นิยมจ้อย )
( นางจริน นิยมจ้อย )
ผู้เสนองาน
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายมาตรฐาน
ผู้อนุมัติโครงการ
ลงชื่อ................. ........................................
(เซอร์มาร์กาเร็ต รัตนาวงศ์ไชยา)
ผู้จัดการ/ผู้อานวยการ

แผนปฏิบัตกิ ารปีการศึกษา 2563 โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา

386

ลาดับที่ 2 แผนงานหน่วยงาน งานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
แผนงานตามโครงสร้าง
แผนงานตามมาตรฐานด้าน

ฝ่าย มาตรฐานคุณภาพ
1  คุณภาพผู้เรียน/เด็ก
2  กระบวนการบริหารและการจัดการ
3  สังคมแห่งการเรียนรู้
4  อัตลักษณ์
5  มาตรการส่งเสริม
ผู้รบั ผิดชอบ
นางจริน นิยมจ้อย
ตอบสนอง
พันธกิจข้อ 1
ยุทธศาสตร์ข้อ 1
กลยุทธ์ข้อ 1.1
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ.
1  คุณภาพผู้เรียน/เด็ก 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ
3กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ/การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสาคัญ
ตอบสนองมาตรฐานฝ่ายการศึกษาฯ (EDBA) มาตรฐานที่ 12 ตัวบ่งชี้หลัก 12.4 , 12.5 , 12.6
ร่วม…………………ประเด็นพิจารณาหลัก 12.4 ( 1-3 ) , 12.5 (1),12.6 (1-3)
ร่วม 14.1
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน มาตรฐานที่ - ตัวบ่งชี้ หลักที่ - ร่วม -

วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย
วัตถุประสงค์
1.เพื่อวางแผนระบบประกันคุณภาพใน
สถานศึกษาตาม กฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2561
2. เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ
3. เพื่อดาเนินการประกันคุณภาพภายในตาม
กฎกระทรวง พ.ศ. 2561 ร่วมกับทุกฝ่าย
4.เพื่อกากับ ติดตามระบบประกันคุณภาพ
ภายใน ตามกฎกระทรวง พ.ศ. 2561
5.เพื่อจัดทารายงานประเมินคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา และนาเสนอต่อคณะ
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน
6.เพื่อเผยแพร่รายงานประเมินคุณภาพ
ภายในแก่ผู้เกี่ยวข้อง ตามช่องทางต่างๆ
7.เพื่อติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพ
ภายในตาม มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา (12.4 )
8.เพื่อนาผลการประเมินคุณภาพทั้งภายใน
และภายนอกไปใช้ในการวางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ( 12.5)
เป้าหมายเชิงปริมาณ
1.ระบบประกันคุณภาพในสถานศึกษาตาม
กฎกระทรวงพ.ศ. 2561

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. ขั้นวางแผน
1.1 แต่งตั้งกรรมการเพื่อกาหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา
1.2 แต่งตั้งกรรมการจัดทาแผนปฏิบัติการ
1.3แต่งตั้งผู้รับผิดชอบมาตรฐานและ
ผู้ตรวจสอบคุณภาพภายใน
1.4 ประชุมชี้แจงเพื่อเตรียมการดาเนินงาน
2. ขั้นดาเนินการ (ภาระงานประจา/ภาระงาน
ร่วม/โครงการ)
2.1 ภาระงานประจา
1.กาหนดมาตรฐานและตัวบ่งชี้ เกณฑ์ของ
สถานศึกษา
2.จัดทาสรุปงาน/กิจกรรมในแผนพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา
3.กากับ ติดตามบุคลากรผู้เกี่ยวข้องและ
ผู้เรียนได้ปฏิบัติตามกลยุทธ์โครงการหรือ
กิจกรรมที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา
ของโรงเรียนคุณภาพงาน เพื่อผลสัมฤทธิ์ที่ดี
ในการตรวจสอบ
4.ประเมินและนาผลมาพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานและตัวบ่งชี้อย่างต่อเนื่อง
ของโรงเรียนคุณภาพงาน เพื่อผลสัมฤทธิ์ที่ดี

แผนปฏิบัตกิ ารปีการศึกษา 2563 โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)
พ.ค.62
พ.ค.62
พ.ค.62
มิ.ย.62

พ.ค.62
พ.ค.62
ตลอดปีการศึกษา

ภาคเรียนละ 1 ครั้ง
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วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย
2.มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
3.รายงานประเมินคุณภาพภายใน
4.คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินฯ
5.ปฏิทินติดตามงานระบบประกันคุณภาพ
6. คู่มือการประกันคุณภาพภายในของ
7. สารสนเทศผลการดาเนินงานตาม
มาตรฐาน
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1.นาผลประเมินการปฏิบัติงานของหน้าที่
ของผู้อานวยการโดยคณะกรรมการ
สถานศึกษา
2.นาผลการประกันคุณภาพภายใน และ
ภายนอก มาพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอน
3.ปฏิบัติงานตามรายงานผลการประเมิน
ตนเองและการนาผลการประเมินไปใช้ใน
การพัฒนาสถานศึกษา
4.นาผลประเมินตนเองของสถานศึกษา
ผลการประเมินภายใน(IQA) โดยต้นสังกัด
และผลการประเมินภายนอก(EQA) โดย
สมศ. ไปใช้ปรับปรุงคุณภาพการศึกษา
5.กาหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
6.จัดทาและดาเนินการตามแผนพัฒนาการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
7.ติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
8.นาผลการประเมินคุณภาพทั้งภายใน
และภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
9.จัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานการ
ประเมินคุณภาพภายใน
ตัวชี้วัดความสาเร็จ

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ในการตรวจสอบ
5.จัดทารายงานประจาปีที่ครอบคลุมและ
เผยแพร่สู่สาธารณะ
6.คัดกรองข้อมูลสารสนเทศจากการประเมิน
ภายในเพื่อนาไปใช้ในการพัฒนา
7.ประชาสัมพันธ์แบ่งปันเรื่องการประเมินแก่
คณะครู ผู้รับผิดชอบมาตรฐานและผู้ประเมิน
8.ดาเนินการเพื่อเตรียมรับการประเมิน
ภายนอกเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
9.ดาเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพ
10.ศึกษา วิเคราะห์ เป้าหมายวิสัยทัศน์
ปรัชญาและจุดเน้นของสถานศึกษา
11.จัดทาแผนปฏิบัติการที่มีแผนงานโครงการ
ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการของการจัด
การศึกษา
12.การดาเนินการตามแผนงานโครงการ
ครบถ้วน
13.บุคลากร ผู้เรียนและผู้เกี่ยวข้องร่วมมือกัน
ในการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการของ
สถานศึกษาอย่างเป็นระบบ
14.ประเมินและนาผลมาพัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษาต่อไป
2.2 ภาระงานตาม ตบช
1.ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษา
ให้บรรลุเป้าหมายตามที่กาหนดไว้ใน
แผนปฏิบัติการ(8.3)
1) การดาเนินงานของผู้อานวยการ ข้อ 2
ผลประเมินการปฏิบัติงานของหน้าที่ของ
ผู้อานวยการโดยคณะกรรมการ
สถานศึกษา(8.3.1)
2) การดาเนินงานของผู้อานวยการ ข้อ 4
การนาผลการประกันคุณภาพภายในและ
ภายนอกมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
3) การดาเนินงานของผู้อานวยการ ข้อ 5
การปฏิบัติงานตามรายงานผลการประเมิน
ตนเองและการนาผลการประเมินไปใช้ในการ

แผนปฏิบัตกิ ารปีการศึกษา 2563 โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา

ระยะเวลา
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1.นาผลประเมินการปฏิบัติงานของหน้าที่
ของผู้อานวยการโดยคณะกรรมการ
สถานศึกษา
2.นาผลการประกันคุณภาพภายใน และ
ภายนอก มาพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนร้อยละ 88
3.ปฏิบัติงานตามรายงานผลการประเมิน
ตนเองและการนาผลการประเมินไปใช้ใน
การพัฒนาสถานศึกษาร้อยละ 88
4.นาผลประเมินตนเองของสถานศึกษา
ผลการประเมินภายใน(IQA) โดยต้นสังกัด
และผลการประเมินภายนอก(EQA) โดย
สมศ. ไปใช้ปรับปรุงคุณภาพการศึกษา
ร้อยละ 88
5.กาหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
6.จัดทาและดาเนินการตามแผนพัฒนาการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ร้อยละ 88
7.ติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาร้อยละ 88
8.นาผลการประเมินคุณภาพทั้งภายใน
และภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
9.จัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานการ
ประเมินคุณภาพภายในร้อยละ 88
เครื่องมือการติดตาม/ประเมินผล
-แบบตรวจสอบคุณภาพตามตัวบ่งชี้และ
มาตรฐาน
-แบบรายงานผลการดาเนินงานและการ
ปรับปรุง
-รายงานประจาปี ( ANNUAL REPORT)
-รายงานพัฒนาคุณภาพ( SAR )
-แบบรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพ
ภายในของแต่ละมาตรฐาน

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
พัฒนาสถานศึกษา(8.3.1)
2.คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติ
หน้าที่ตามที่ระเบียบกาหนด(9.1)
1) การดาเนินงานของคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้อ 5 มีการนาผล
ประเมินตนเองของสถานศึกษา ผลการ
ประเมินภายใน(IQA) โดยต้นสังกัด และผล
การประเมินภายนอก(EQA) โดย สมศ. ไปใช้
ปรับปรุงคุณภาพการศึกษา (9.1.1)
3. กาหนดมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา(12.1)
1)การจัดทามาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา สถานศึกษามีมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาที่เกิดจาก
การศึกษาวิเคราะห์มาตรฐานและตัวบ่งชี้
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศใช้
มาตรฐานและตัวบ่งชี้สะท้อนอัตลักษณ์และ
มาตรการส่งเสริมของสถานศึกษาที่เด่นชัด
โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สถานศึกษา รวมทั้งมีการประกาศค่า
เป้าหมายแต่ละมาตรฐานและตัวบ่งชี้ให้กลุ่ม
ผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกรับทราบ
ทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย
2)ความชัดเจนของมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ทุกมาตรฐานและตัวบ่งชี้มีการ
กาหนดค่าเป้าหมายความสาเร็จได้เหมาะสม
4.จัดทาและดาเนินการตามแผนพัฒนาการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
(12.2)
1)ศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหา และความ
ต้องการจาเป็นของสถานศึกษา และกาหนด
วิสัยทัศน์พันธกิจ และเป้าหมายด้านต่างๆ
โดยมีจุดเน้นที่คุณภาพผู้เรียนสะท้อน
คุณภาพความสาเร็จที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม
โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
2)กาหนดวิธีการดาเนินงานโครงการ กิจกรรม
ทุกโครงการ กิจกรรมสอดคล้องกับมาตรฐาน

แผนปฏิบัตกิ ารปีการศึกษา 2563 โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)

พ.ค. 62

389

วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย
-แบบบันทึกการประกันคุณภาพภายใน
-แผนปฏิบัติการประจาปี
-แบบรายงานผลการดาเนินงานของฝ่าย
ต่างๆ
-แบบประเมินความพึงพอใจของบุคลากร
ผู้เรียน ผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
-แบบกากับ ติดตาม ประเมินผล

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
การศึกษาของสถานศึกษา
3)ใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นจาก
ทั้งภายในและภายนอกที่ให้การสนับสนุนทาง
วิชาการ
4)กาหนดบทบาทหน้าที่ให้บุคลากรของ
สถานศึกษา ผู้เรียน ผู้ปกครอง องค์กร
หน่วยงาน ชุมชน และท้องถิ่น และดาเนินงาน
ตามที่กาหนดไว้ครบถ้วน
5)กาหนดการใช้งบประมาณและทรัพยากร
อย่างคุ้มค่า สอดคล้องกับเป้าหมายทุก
โครงการ กิจกรรม
6) จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีที่สอดคล้อง
กับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาติที่ชัดเจน
7) กาหนดปฏิทินการนาแผนปฏิบัติการ
ประจาปีไปสู่การปฏิบัติ
8) เสนอแผนพัฒนาการจัดการศึกษา และ
แผนปฏิบัติการประจาปีต่อคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และหรือ
คณะกรรมการสถานศึกษา และหรือ
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษาให้ความ
เห็นชอบ
9)นาแผนปฏิบัติการประจาปีแต่ละปีสู่การ
ปฏิบัติ ตามกรอบระยะเวลา ที่โครงการ
กิจกรรมกาหนดไว้
10)กากับ ติดตาม ประเมินผล และรายงาน
ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจาปี
5.ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา(12.4)
6.นาผลการประเมินคุณภาพ
ทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา(12.5)
7.จัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานการ
ประเมินคุณภาพภายใน (12.6)
2.3ภาระงานร่วม
1. จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน
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วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)

บรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และ
จุดเน้นของสถานศึกษา(14.1)
2.4 โครงการ
2.5 ภาระตามมาตรฐานสากล
3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล
3.1 ตรวจสอบ ติดตามการดาเนินงานตาม
มาตรฐานและตัวบ่งชี้
3.2 ปรับปรุง แก้ไข การดาเนินงานที่ยังไม่
สมบูรณ์
3.3 ประเมินผลการสรุปงาน/กิจกรรม/
โครงการในแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
พ.ศ.2562-2564
3.4 ตรวจสอบ ติดตามการดาเนินงานตาม
แผน
4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา
4.1 สรุปผลการตรวจสอบคุณภาพในแต่ละ
มาตรฐานและตัวบ่งชี้
4.2 จัดทารายงานผลการดาเนินงานของ
มาตรฐานในรูปแบบของรายงานประจาปี
4.3 นาผลการประเมินมาปรับปรุงและ
พัฒนาในปีการศึกษาต่อไป
4.4 จัดทารายงานผลการดาเนินงาน
4.5 นาผลการประเมินมาปรับปรุงและ
พัฒนาใน ปีการศึกษาต่อไป
4.5 นาผลการประเมินมาปรับปรุงและ
พัฒนาใน ปีการศึกษาต่อไป

แผนปฏิบัตกิ ารปีการศึกษา 2563 โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา

ภาคเรียนละ 1 ครั้ง
ตลอดปีการศึกษา
มี.ค. 63

ปลายปี
การศึกษา
หลังจากที่
กิจกรรม
โครงการ
ดาเนินการเสร็จ
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4.6.3 แบบแสดงประมาณค่าใช้จ่าย งาน/กิจกรรม
4.6.3.1 งาน/กิจกรรม จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
แผนงานตามมาตรฐานที่ 1  2 3  4  5 
หน่วยงาน งานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ฝ่าย มาตรฐานคุณภาพการศึกษา
รายการ

งบประมาณ ปี 2562

รายรับ (ที่มาของงบประมาณ)
1.จากโรงเรียน
รวม
รายจ่าย
1.ค่าวัสดุ
-ค่ากระดาษ
2.ค่าใช้สอย
-ค่าจ้างทาเอกสารทาเล่ม
3.ค่าตอบแทน
4.ค่าพาหนะ
-ค่าพาหนะ

1,500
1,500

ประเภท
งบประมาณ
พัฒนา

500
800

รวม

200
1,500

สรุปประเภทงบประมาณ
งบดาเนินการ - บาท งบลงทุน .......................... บาท งบพัฒนา 1,500 บาท
ลงชื่อ......................................................
ลงชื่อ..........................................................
( นางจริน นิยมจ้อย )
(นางจริน นิยมจ้อย)
ผู้เสนองาน
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายมาตรฐานคุณภาพ
ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ.......................................................
(เซอร์มาร์กาเร็ต รัตนาวงศ์ไชยา)
ผู้จัดการ/ผู้อานวยการ
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4.6.3.2 งาน/กิจกรรม พัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษา
แผนงานตามมาตรฐานที่ 1  2 3  4  5 
หน่วยงาน งานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ฝ่าย มาตรฐานคุณภาพการศึกษา
รายการ

งบประมาณ ปี 2562

รายรับ (ที่มาของงบประมาณ)
1.จากโรงเรียน
2.อื่น ๆ

ประเภท
งบประมาณ
ดาเนินการ

1,000
รวม

รายจ่าย
1.ค่าวัสดุ
- ค่าเอกสารติดตาม ,ค่าแฟ้มงาน
2.ค่าใช้สอย

1,000
1,000

3.ค่าตอบแทน
4.ค่าพาหนะ
รวม

1,000

สรุปประเภทงบประมาณ
งบดาเนินการ - บาท งบลงทุน - บาท งบพัฒนา 1,000 บาท
ลงชื่อ......................................................
ลงชื่.................................................
( นางจริน นิยมจ้อย )
(นางจริน นิยมจ้อย)
ผู้เสนองาน
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายมาตรฐานคุณภาพ
ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ.................... .....................................
(เซอร์มาร์กาเร็ต รัตนาวงศ์ไชยา)
ผู้จัดการ/ผู้อานวยการ
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4.6.3.3 งาน/กิจกรรม ตรวจสอบคุณภาพภายใน
แผนงานตามมาตรฐานที่ 1  2 3  4  5 
หน่วยงาน งานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ฝ่าย มาตรฐานคุณภาพการศึกษา
รายการ

งบประมาณ ปี 2562

รายรับ (ที่มาของงบประมาณ)
1.จากโรงเรียน

ประเภท
งบประมาณ
พัฒนา

1,500
1,500

รวม
รายจ่าย
1.ค่าวัสดุ
- ค่าเอกสารติดตาม,ค่าแฟ้มงาน
2.ค่าใช้สอย

1,500

3.ค่าตอบแทน
4.ค่าพาหนะ
รวม
สรุปประเภทงบประมาณ
งบดาเนินการ -

1,500

บาท งบลงทุน - บาท งบพัฒนา 1,500 บาท

ลงชื่อ......................................................
( นางจริน นิยมจ้อย )
ผู้เสนองาน
ผู้อนุมัติ

ลงชื่อ..............................................
(นางจริน นิยมจ้อย)
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายมาตรฐานคุณภาพ

ลงชื่อ.................... .....................................
(เซอร์มาร์กาเร็ต รัตนาวงศ์ไชยา)
ผู้จัดการ/ผู้อานวยการ
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4.6.3.4 งาน/กิจกรรม การจัดทาแผนปฏิบัติการ
แผนงานตามมาตรฐานที่ 1  2 3  4  5 
หน่วยงาน งานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ฝ่าย มาตรฐานคุณภาพการศึกษา
รายการ

งบประมาณ ปี 2562

รายรับ (ที่มาของงบประมาณ)
1.จากโรงเรียน

ประเภท
งบประมาณ
พัฒนา

2,000
2,000

รวม
รายจ่าย
1.ค่าวัสดุ
- ค่าเอกสาร

1,500

2.ค่าใช้สอย
- ค่าถ่ายเอกสาร,ค่าจ้างเข้าเล่ม
3.ค่าตอบแทน

500

4.ค่าพาหนะ
-

2,000

รวม

สรุปประเภทงบประมาณ
งบดาเนินการ - บาท งบลงทุน - บาท งบพัฒนา 2,000บาท
ลงชื่อ......................................................
( นางจริน นิยมจ้อย )
ผู้เสนองาน

ลงชื่อ

....................................................
(นางจริน นิยมจ้อย)
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายมาตรฐานคุณภาพ

ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ........................................................
(เซอร์มาร์กาเร็ต รัตนาวงศ์ไชยา)
ผู้จัดการ/ผู้อานวยการ
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4.6.3.5 งาน/กิจกรรม การจัดทารายงานประเมินคุณภาพภายใน
แผนงานตามมาตรฐานที่ 1  2 3  4  5 
หน่วยงาน งานประกันคุณภาพการศึกษา ฝ่าย มาตรฐานคุณภาพการศึกษา
รายการ

งบประมาณ ปี 2562

รายรับ (ที่มาของงบประมาณ)
1.จากโรงเรียน

ประเภท
งบประมาณ
พัฒนา

รวม
รายจ่าย
1.ค่าวัสดุ
- ค่ากระดาษ,เทปติดสันปก,ค่าซีดี,ค่ากล่อง
ใส่ซีดี
2.ค่าใช้สอย
- ค่าถ่ายเอกสารเข้าเล่ม
3.ค่าตอบแทน
4.ค่าพาหนะ
- ค่าพาหนะ
รวม

4,500
1,000
1,000
3,300

200
4,500

สรุปประเภทงบประมาณ
งบดาเนินการ - บาท งบลงทุน - บาท งบพัฒนา 4,500 บาท
ลงชื่อ......................................................
ลงชือ่
....................................................
( นางจริน นิยมจ้อย )
(นางจริน นิยมจ้อย)
ผู้เสนองาน
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายมาตรฐานคุณภาพ
ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ.................... .....................................
(เซอร์มาร์กาเร็ต รัตนาวงศ์ไชยา)
ผู้จัดการ/ผู้อานวยการ

แผนปฏิบัตกิ ารปีการศึกษา 2563 โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา

396

ลาดับที่ 3 แผนงานหน่วยงาน สารสนเทศ
แผนงานตามโครงสร้าง
แผนงานตามมาตรฐานด้าน

ฝ่าย มาตรฐานคุณภาพ
1  คุณภาพผู้เรียน/เด็ก
2  กระบวนการบริหารและการจัดการ
3  สังคมแห่งการเรียนรู้
4  อัตลักษณ์
5  มาตรการส่งเสริม
ผู้รบั ผิดชอบ
นางจริน นิยมจ้อย
ตอบสนอง
พันธกิจข้อ 1
ยุทธศาสตร์ข้อ 1
กลยุทธ์ข้อ 1.1
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ.
1  คุณภาพผู้เรียน/เด็ก 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ
3กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ/การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสาคัญ
ตอบสนองมาตรฐานฝ่ายการศึกษาฯ (EDBA) มาตรฐานที่ 8, 12 ตัวบ่งชี้หลัก 8.3,8.5,12.3 ร่วม 8.1,9.2
ประเด็นพิจารณาหลัก ร่วม ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน มาตรฐานที่ - ตัวบ่งชี้ หลักที่ - ร่วม ระยะเวลา
วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย
กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)
วัตถุประสงค์
1.ขั้นวางแผน
1.จัดระบบฐานข้อมูลสารสนเทศที่เป็น
1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการด้านงาน
พ.ค. 62
ปัจจุบัน(Regular Data Monitoring)
สารสนเทศ
และตรวจสอบได้(8.3.1ข้อ1)
1.2 ประชุมคณะกรรมการดาเนินการด้านงาน
พ.ค. 62
2.สอบถามความพึงพอใจของผู้เรียน
สารสนเทศ
ผู้ปกครองชุมชนต่อผลการจัดการศึกษา
1.3 ประชุมชี้แจงกับหน่วยงานต่างๆ
พ.ค. 62
ของสถานศึกษา(8.5)
3.การทาจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ และใช้
2. ขั้นดาเนินการ (ภาระงานประจา/ภาระงาน
สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนา
ร่วม/โครงการ)
คุณภาพสถานศึกษา(12.3)
2.1 ภาระงานประจา
1.ศึกษาข้อมูลระบบสารสนเทศพื้นฐานของ
พ.ค.62
สถานศึกษาสารสนเทศเกี่ยวกับผู้เรียนและ
เป้าหมายเชิงปริมาณ
เพื่อการบริหารจัดการ
1. ระบบสารสนเทศพื้นฐานของ
2.วางแผนการจัดทาระบบงานสารสนเทศ
พ.ค.62
สถานศึกษา
3.ดาเนินการจัดทาข้อมูลระบบสารสนเทศ
ตลอดปีการศึกษา
2. เครือข่าย INTERNET
และเผยแพร่ผ่านทางเครือข่าย INTERNET
4.จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์สาหรับระบบงาน
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
สารสนเทศ
1.จัดระบบฐานข้อมูลสารสนเทศที่เป็น
5.พัฒนาระบบเครือข่าย INTERNET
ปัจจุบัน(Regular Data Monitoring)
6.จัดทาเล่มรายงานผลสารสนเทศของ
ตลอดปีการศึกษา
และตรวจสอบได้
สถานศึกษา
2.สอบถามความพึงพอใจของผู้เรียน
7.ทาการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล
มี.ค.63
ผู้ปกครองชุมชนต่อผลการจัดการศึกษา
สารสนเทศต่างๆ เพื่อนามาใช้ในการวาง
ของสถานศึกษา
แผนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
แผนปฏิบัตกิ ารปีการศึกษา 2563 โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
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วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย
3.การทาจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ และใช้
สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1.จัดระบบฐานข้อมูลสารสนเทศที่เป็น
ปัจจุบัน(Regular Data Monitoring) และ
ตรวจสอบได้
2.สอบถามความพึงพอใจของผู้เรียน
ผู้ปกครองชุมชนต่อผลการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาร้อยละ 88
3.การทาจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ และใช้
สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษาร้อยละ 88
เครื่องมือการติดตาม/ประเมินผล
-แบบบันทึกข้อมูลงานของฝ่ายต่างๆ
-เอกสารการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศเพื่อ
การบริหารและประชาสัมพันธ์ทาง
เครือข่าย INTERNET
-เอกสารการทะเบียนการเข้าใช้ล็อกอินใน
การในการใช้เครือข่าย
(Authentication Wifi)
-แบบประเมินความพึงพอใจผู้เรียน และ
ผู้ปกครอง/ชุมชน
-รายงานสารสนเทศ

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)

2.2 ภาระงานตาม ตบช
1.ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษา
ให้บรรลุเป้าหมายตามที่กาหนดไว้ใน
แผนปฏิบัติการ(8.3)
1)มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศที่เป็น
ปัจจุบัน(Regular Data Monitoring) และ
ตรวจสอบได้
2. นักเรียน ผู้ปกครอง และ ชุมชนพึงพอใจผล
การบริหารการจัด การศึกษา (8.5)
3.จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศ
ในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา(12.3)
2.3 ภาระงานร่วม
1.ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นาและความคิด
ริเริ่มที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน(8.1)
2. คณะกรรมการสถานศึกษา กากับติดตาม
ดูแลและขับเคลื่อนการดาเนินงานของ
สถานศึกษาให้บรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมาย
(9.2)
2.4 โครงการ
2.5 ภาระงานตามมาตรฐานสากล
3.1 ตรวจสอบ ติดตามการดาเนินงานตาม
3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล
3.1 ตรวจสอบ ติดตามการดาเนินงานตาม
วัตถุประสงค์
3.2 ปรับปรุง แก้ไข การดาเนินงานที่ยังไม่
สมบูรณ์
3.3 ประเมินผลการสรุปงาน/กิจกรรม/
3.4 ตรวจสอบ ติดตามการดาเนินงานตาม
แผน
4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา
4.1 สรุปผลการประเมินงานสารสนเทศ
4.2 จัดทาเล่มรายงานสารสนเทศของโรงเรียน
4.3 นาผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนา
ในปีการศึกษาต่อไป

แผนปฏิบัตกิ ารปีการศึกษา 2563 โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
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4.6.3.1 งาน/กิจกรรม จัดทาเล่มสารสนเทศ
แผนงานตามมาตรฐานที่ 1  2 3  4  5 
หน่วยงาน งานสารสนเทศ ฝ่าย มาตรฐานคุณภาพการศึกษา
รายการ

งบประมาณ ปี 2560

รายรับ (ที่มาของงบประมาณ)
1.จากโรงเรียน
2.อื่น ๆ

ประเภท
งบประมาณ
ดาเนินการ

4,000
รวม

รายจ่าย
1.ค่าวัสดุ
- ค่ากระดาษ,เอกสาร

4,000
1,000

2.ค่าใช้สอย
- ค่าจ้างทาเอกสารเล่มสารสนเทศ
3.ค่าตอบแทน

2,800

4.ค่าพาหนะ
- ค่าพาหนะ
รวม

200
4,000

สรุปประเภทงบประมาณ
งบดาเนินการ 4,000 บาท งบลงทุน .......................... บาท งบพัฒนา .......................... บาท
ลงชื่อ......................................................
(นางสาวณุศภัฒค์ชญา โกมารพิมพ์)
ผู้เสนองาน

ลงชื่อ..........................................................
( นางจริน นิยมจ้อย )
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายมาตรฐานคุณภาพ
ผู้อนุมัติ

ลงชื่อ.................... .....................................
(เซอร์มาร์กาเร็ต รัตนาวงศ์ไชยา)
ผู้อานวยการ
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ลาดับที่ 4 แผนงานหน่วยงาน วิจัยและพัฒนา
แผนงานตามโครงสร้าง
แผนงานตามมาตรฐานด้าน

ฝ่าย มาตรฐานคุณภาพ
1  คุณภาพผู้เรียน/เด็ก
2  กระบวนการบริหารและการจัดการ
3  สังคมแห่งการเรียนรู้
4  อัตลักษณ์
5  มาตรการส่งเสริม
ผู้รบั ผิดชอบ
นางพัฒนา โปร่งมะณี
ตอบสนอง
พันธกิจข้อ 1
ยุทธศาสตร์ข้อ 1
กลยุทธ์ข้อ 1.1
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ.
1  คุณภาพผู้เรียน/เด็ก 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ
3กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ/การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสาคัญ
ตอบสนองมาตรฐานฝ่ายการศึกษาฯ (EDBA) มาตรฐานที่ 7 ตัวบ่งชี้หลัก 7.3 ประเด็นพิจารณาหลัก 7.3.2
ข้อ 1,2 ร่วม ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน มาตรฐานที่ - ตัวบ่งชี้ หลักที่ - ร่วม - เกณฑ์ท.ี่ ........................

วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ครูรู้นโยบายเกี่ยวกับการวิจัยของ
โรงเรียน
2.เพื่อให้มีผลงานวิจัยของโรงเรียนด้านการ
บริหารจัดการ
3. เพื่อให้ผลงานวิจัยของบุคลากรและของ
โรงเรียนได้รับการเผยแพร่
4. เพื่อให้ครูมีการศึกษา วิจัยและ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตน
รับผิดชอบและใช้ผลในการปรับการสอน
เป้าหมายเชิงปริมาณ
1.ผลงานการวิจัยของโรงเรียนจานวน 1
ฉบับ
2.ผลงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่.
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1. ครูรับทราบนโยบายเกี่ยวกับการวิจัย
ด้านการบริหารจัดการ
2. ผลงานวิจัยของโรงเรียนได้รับการ
เผยแพร่อย่างมีระบบ
3.คุณภาพด้านการบริหารจัดการได้รับ
การพัฒนา

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. ขั้นวางแผน
1.1 ประชุมเพื่อกาหนดหัวข้อการวิจัย
1.2 เสนอหัวข้อวิจัยให้ผู้บริหารพิจารณา
1.3 วางแผนการทาวิจัยด้านการบริหาร
2. ขั้นดาเนินการ (ภาระงานประจา/ภาระ
งานร่วม/โครงการ)
2.1 ภาระงานประจา
1.งานวิจัยของโรงเรียน
1) วางเค้าโครงงานวิจัย
2) ศึกษาความเป็นมาและความสาคัญ
ของปัญหา
3) ศึกษาเอกสารทีเกี่ยวข้องกับงานวิจัย
4) วิธีดาเนินการวิจัยโดยใช้เครื่องมือที่
สร้างขึ้น
5) เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล
และบันทึกผลการวิเคราะห์ข้อมูล
6) สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล
2. เผยแพร่ผลงานการวิจัยสู่ภายนอก
2.2 ภาระงานตาม ตบช.
1. ฝ่ายมาตรฐานคุณภาพวิจัยและนาผลมา
พัฒนาการบริหารจัดการ
2.3 ภาระงานร่วม
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วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

2.4 โครงการ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
2.5 ภาระงานตามมาตรฐานสากล
1. ครูร้อยละ 95 รับทราบนโยบายเกี่ยวกับ
การวิจัยของโรงเรียน
2. โรงเรียน มีผลงานวิจัยใน
3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล
ชั้นเรียน
3.1 ตรวจสอบติดตามการทาวิจัยในชั้นเรียน
3. ผลงานวิจัยของโรงเรียน ร้อยละ 80
3.2 ปรับปรุงแก้ไขงานวิจัยที่ยังไม่สมบูรณ์
ได้รับการเผยแพร่อย่างเป็นระบบ
3.3 ประเมินผลการทาวิจัย
4.ครูร้อยละ 80 นาผลการศึกษาวิจัยมา
พัฒนาการเรียนรู้
4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา
4.1 สรุปผลงานวิจัยภาพรวม
เครื่องมือการติดตาม/ประเมินผล
4.2 จัดทารายงานผลการวิจัย
1. แบบบันทึกผลงานวิจัยของครู
4.3 นาผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนา
2. แบบสรุปผลงานการวิจัยของครู
ในปีการศึกษาต่อไป

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)

4.คณะกรรมการฯนาผลการศึกษาวิจัยมา
พัฒนาการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ

แผนปฏิบัตกิ ารปีการศึกษา 2563 โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
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4.6.4 แบบแสดงประมาณค่าใช้จ่าย งาน/กิจกรรม
4.6.4.1 งาน/กิจกรรม สารวจความพึงพอใจในการบริหาร
แผนงานตามมาตรฐานที่ 1 2  3  4  5 
หน่วยงาน วิจัยและพัฒนา
ฝ่าย วิชาการ
รายการ

งบประมาณ ปี 2562

รายรับ (ที่มาของงบประมาณ)
1.จากโรงเรียน

2,000
1,000

รวม
รายจ่าย
1.ค่าวัสดุ
- ค่ากระดาษ
- เทปผ้าติดสันปก
2.ค่าใช้สอย
- ค่าถ่ายเอกสาร
3.ค่าตอบแทน
4.ค่าพาหนะ

ประเภท
งบประมาณ
พัฒนา

1000
500
500
รวม

2,000

สรุปประเภทงบประมาณ
งบดาเนินการ - บาท งบลงทุน - บาท งบพัฒนา 2,000 บาท
ลงชื่อ........................................................
(นางพัฒนา โปร่งมะณี)

ผู้เสนองาน

ลงชื่อ....................................... ...................
(นางจริน นิยมจ้อย)
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายมาตรฐานคุณภาพ

ผู้อนุมัติ ลงชื่อ........................................................
(เซอร์มาร์กาเร็ต รัตนาวงศ์ไชยา)
ผู้จัดการ/ ผู้อานวยการ

แผนปฏิบัตกิ ารปีการศึกษา 2563 โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
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4.6.4 แบบแสดงประมาณค่าใช้จ่าย งาน/กิจกรรม
4.6.4.2 งาน/กิจกรรม งานวิจัยด้านการบริหารจัดการ
แผนงานตามมาตรฐานที่ 1 2  3  4  5 
หน่วยงาน วิจัยและพัฒนา
ฝ่าย มาตรฐานคุณภาพ
รายการ

งบประมาณ ปี 2562

รายรับ (ที่มาของงบประมาณ)
1.จากโรงเรียน
รวม
รายจ่าย
1.ค่าวัสดุ
- ค่ากระดาษ
- เทปผ้าติดสันปก
2.ค่าใช้สอย
- ค่าถ่ายเอกสาร
3.ค่าตอบแทน
4.ค่าพาหนะ

2,000
1,000

ประเภท
งบประมาณ
พัฒนา

1000
500
500
รวม

2,000

สรุปประเภทงบประมาณ
งบดาเนินการ - บาท งบลงทุน - บาท งบพัฒนา 2,000 บาท
ลงชื่อ........................................................
(นางพัฒนา โปร่งมะณี)

ผู้เสนองาน

ลงชื่อ....................................... ...................
(นางจริน นิยมจ้อย)
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายมาตรฐานคุณภาพ

ผู้อนุมัติ ลงชื่อ.................. .......................................
(เซอร์มาร์กาเร็ต รัตนาวงศ์ไชยา)
ผู้จัดการ/ผู้อานวยการ

แผนปฏิบัตกิ ารปีการศึกษา 2563 โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา

403

4.7 ฝ่ายบริหารทั่วไป

ที่

แผนงานหน่วยงาน

1 หน่วยงานอาคารสถานที่ และ
สิ่งแวดล้อม
1)กิจกรรมป้องกันอัคคีภัย
2)โครงการโรงเรียนสะอาด พลาสติกลด งดทิ้ง
ขยะ
-กิจกรรมห้องเรียนสะอาด สวย ด้วยมือเรา

แผนงาน
ตาม
มาตรฐาน

ผู้รบั ผิดชอบ

11
11

นางปานทิพย์
ใจเอื้อย
นายนิวัตร
คามี

11

-กิจกรรมพลาสติกลด งดทิ้งขยะ
3)โครงการเปลี่ยน เครื่องปรับอากาศ อายุ
การใช้งานเกิน 10 ปี ที่ทางานไม่สมบูรณ์
รวม
2 หน่วยงานโภชนาการ

11

นางปานทิพย์
ใจเอื้อย
นางปานทิพย์
ใจเอื้อย

สรุปรายรับ

สรุป
รายจ่าย

จากโรงเรียน

3,000

3,000

3,000

13,000

13,000

13,000

22,000

22,000

22,000

567,600

567,600

567,600

จากที่อื่น

รวม

605,600

605,600

605,600

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

13,500

13,500

13,500

13,500

13,500

13,500

7,000

7,000

7,000

7,000

7,000

7,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

638,100

636,100

636,100

นางจันทนา
11

1) งานโภชนาการ(ตรวจสุขภาพผู้ประกอบ
และผู้สัมผัสอาหาร)
รวม
3 หน่วยงานอนามัย

11
11
11

1)กิจกรรมป้องกัน ส่งเสริมดูแลรักษา
สุขภาพ
รวม
4 หน่วยงานเทคโนโลยีและโสตทัศนูปกรณ์

11

1)งานจัดระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ

11

นางสาวบานชื่น
อินทิสาร
นางสาวบานชื่น
อินทิสาร
นายชาญสกล
ทรัพย์มีชัย
นายชาญสกล
ทรัพย์มีชัย

รวม
5 หน่วยงานครุภัณฑ์

11

1)งานทะเบียนครุภณ
ั ฑ์

11
รวม
รวมทั้งสิ้น

นายวัลลภ

นายวัลลภ
แร่จั่น
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ลงชื่อ...................................................ผู้รบั รอง
(นางปานทิพย์ ใจเอือ้ ย)
ผู้ช่วยผูอ้ านวยการฝ่ายบริหารทั่วไป
ลงชื่อ ........................................................
(เซอร์มาร์กาเร็ต รัตนาวงศ์ไชยา)
ผู้จดั การ / ผู้อานวยการ
ตารางที่ 4.7.2 สรุปรายรับ-รายจ่ายตามหน่วยงาน (งาน/กิจกรรม/โครงการ) ปีการศึกษา 2562 ของฝ่ายบริหารทั่วไป
4.7.2.1 หน่วยงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
แผนงาน สรุปรายรับ
สรุป
ประเภท
จากโรงเรียน จากที่อื่น
รวม
ที่ งาน/กิจกรรม/โครงการ
ตาม
รายจ่าย งบประมาณ
มาตรฐาน
1)กิจกรรมป้องกันอัคคีภัย และ
11
การดูแลความมั่นคงปลอดภัยของ
ดาเนินการ
3,000
3,000
3,000
ผู้ใช้อาคารสถานที่ต่างๆภายใน
โรงเรียน
2)โครงการโรงเรียนสะอาด
11
พลาสติกลด งดทิ้งขยะ
13,000
13,000
13,000
-กิจกรรมห้องเรียนสะอาด สวย
พัฒนา
ด้วยมือเรา
22,000
22,000
22,000
-กิจกรรมพลาสติกลด งดทิ้งขยะ
3)โครงการซ่อมแซม ปรับ ปรุง
11
567,600
567,600
567,600
บารุง รักษา และปรับเปลี่ยน
พัฒนา
เครื่องปรับ อากาศ
รวม

605,600

605,600

605,600

สรุปประเภทงบประมาณ
งบดาเนินการ 3,000

บาท

งบลงทุน

ลงชื่อ ..............................................
(นางปานทิพย์ ใจเอือ้ ย)
ผูเ้ สนองาน

-

บาท

งบพัฒนา 602,600 บาท

ลงชื่อ....................................................
(นางปานทิพย์ ใจเอือ้ ย)
ผู้ช่วยผูอ้ านวยการฝ่ายบริหารทั่วไป

ผูอ้ นุมัติ ลงชื่อ ....................................................
(เซอร์มาร์กาเร็ต รัตนาวงศ์ไชยา)
ผู้จดั การ/ ผู้อานวยการ
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ตารางที่ 4.7.2 สรุปรายรับ-รายจ่ายตามหน่วยงาน (งาน/กิจกรรม/โครงการ) ปีการศึกษา 2562
ของฝ่ายบริหารทั่วไป
4.7.2.2 หน่วยงานโภชนาการ
แผนงาน
สรุปรายรับ
สรุป
ประเภท
ที่
งาน/กิจกรรม/โครงการ
ตาม
จากโรงเรียน จากที่อื่น
รวม
รายจ่าย งบประมาณ
มาตรฐาน
5,000
5,000
5,000
1) งานโภชนาการ (ตรวจสุชภาพ
11
ดาเนินการ
ผู้ประกอบและผูส้ ัมผัสอาหาร)

รวม

5,000

5,000

5,000

สรุปประเภทงบประมาณ
งบดาเนินการ 5,000

บาท

งบลงทุน

ลงชื่อ ..............................................
(นางปานทิพย์ ใจเอือ้ ย)
ผูเ้ สนองาน

-

บาท

งบพัฒนา

-

บาท

ลงชื่อ ....................................................
(นางปานทิพย์ ใจเอื้อย)
ผู้ช่วยผูอ้ านวยการฝ่ายบริหารทั่วไป

ผูอ้ นุมัติ ลงชื่อ ....................................................
(เซอร์มาร์กาเร็ต รัตนาวงศ์ไชยา)
ผู้จัดการ/ ผูอ้ านวยการ
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ตารางที่ 4.7.2 สรุปรายรับ-รายจ่ายตามหน่วยงาน (งาน/กิจกรรม/โครงการ) ปีการศึกษา 2562
ของฝ่ายบริหารทั่วไป
4.7.2.3 หน่วยงานอนามัย
แผนงาน
สรุปรายรับ
สรุป
ประเภท
ที่
งาน/กิจกรรม/โครงการ
ตาม
จากโรงเรียน จากที่อื่น
รวม
รายจ่าย งบประมาณ
มาตรฐาน
13,500
13,500
13,500
1)กิจกรรมป้องกัน ส่งเสริมดูแล
11
ดาเนินการ
รักษาสุขภาพ
13,500
13,500
13,500
รวม

สรุปประเภทงบประมาณ
งบดาเนินการ 13,500 บาท

งบลงทุน

ลงชื่อ..............................................
(นางสาวบานชื่น อินทิสาร)
ผูเ้ สนองาน

-

บาท

งบพัฒนา

-

บาท

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

ผูอ้ นุมัติ ลงชื่อ .......................................................
(เซอร์มาร์กาเร็ต รัตนาวงศ์ไชยา)
ผู้จัดการ/ผู้อานวยการ

แผนปฏิบัตกิ ารปีการศึกษา 2563 โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
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ตารางที่ 4.7.2 สรุปรายรับ-รายจ่ายตามหน่วยงาน (งาน/กิจกรรม/โครงการ) ปีการศึกษา 2562
ของฝ่ายบริหารทั่วไป
4.7.2.4 หน่วยงานเทคโนโลยี และโสตทัศนูปกรณ์
แผนงาน
สรุปรายรับ
สรุป
ประเภท
ที่
งาน/กิจกรรม/โครงการ
ตาม
จากโรงเรียน จากที่อื่น
รวม
รายจ่าย งบประมาณ
มาตรฐาน
1)งานจัดระบบฐานข้อมูล
11
พัฒนา
7,000
7,000
7,000
สารสนเทศ
รวม
7,000
7,000
7,000

สรุปประเภทงบประมาณ
งบดาเนินการ -

บาท

งบลงทุน

ลงชื่อ..............................................
(นายชาญสกล ทรัพย์มีชัย)
ผูเ้ สนองาน

-

บาท

งบพัฒนา 7,000

บาท

ลงชื่อ....................................................
(นางปานทิพย์ ใจเอื้อย)
ผู้ช่วยผูอ้ านวยการฝ่ายบริหารทั่วไป

ผู้อนุมัติ ลงชื่อ ......................................................
(เซอร์มาร์กาเร็ต รัตนาวงศ์ไชยา)
ผู้จัดการ/ ผูอ้ านวยการ

แผนปฏิบัตกิ ารปีการศึกษา 2563 โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
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ตารางที่ 4.7.2 สรุปรายรับ-รายจ่ายตามหน่วยงาน (งาน/กิจกรรม/โครงการ) ปีการศึกษา 2562
ของฝ่ายบริหารทั่วไป
4.7.2.5 หน่วยงานครุภณ
ั ฑ์
แผนงาน
สรุปรายรับ
สรุป
ประเภท
ที่
งาน/กิจกรรม/โครงการ
ตาม
จากโรงเรียน จากที่อื่น
รวม
รายจ่าย งบประมาณ
มาตรฐาน
1)งานทะเบียนครุภัณฑ์
11
ดาเนินการ
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
รวม

สรุปประเภทงบประมาณ
งบดาเนินการ 5,000

บาท

งบลงทุน

ลงชื่อ..............................................
( นายวัลลภ แร่จั่น)
ผูเ้ สนองาน

-

บาท

งบพัฒนา - บาท

ลงชื่อ....................................................
( นางปานทิพย์ ใจเอื้อย)
ผู้ช่วยผูอ้ านวยการฝ่ายบริหารทั่วไป

ผู้อนุมัติ ลงชื่อ .......................................................
(เซอร์มาร์กาเร็ต รัตนาวงศ์ไชยา)
ผู้จัดการ/ ผูอ้ านวยการ
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ลาดับที่ 1 แผนงานหน่วยงาน
แผนงานตามโครงสร้าง
แผนงานตามมาตรฐานด้าน

แผนงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
ฝ่ายบริหารทั่วไป
1  คุณภาพผู้เรียน / เด็ก
2  กระบวนการบริหารและจัดการ
3  สังคมแห่งการเรียนรู้
4  อัตลักษณ์ 5 มาตรการส่งเสริม
ผู้รบั ผิดชอบ
นางปานทิพย์ ใจเอื้อย
ตอบสนอง
พันธกิจที่ 1
ยุทธศาสตร์ที่ 11 กลยุทธ์ที่ 11.1 , 11.2
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา
1 คุณภาพผู้เรียน 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ
3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ/การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสาคัญ
ตอบสนอง
พันธกิจที่ 1
ยุทธศาสตร์ที่ 11 กลยุทธ์ที่ 11.1 ,11.2
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา EDBA : มาตรฐานที่ 11 ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ หลักที่ 11.1 , 11.2, 11.3 ร่วม
ประเด็นการพิจารณา หลัก 11.1 (1-3) , ร่วม 11.2.1 , 11.2.2 , 11.3 .1 , 11.3 .6
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน : มาตรฐานที่ - ตัวบ่งชี/้ เกณฑ์ หลักที่ วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย
วัตถุประสงค์
1เพื่อให้มีการจัดทาแผนผังอาคาร สถานที่
ห้องเรียน ห้องประกอบการต่างๆ
2. เพื่อพัฒนา ดูแล ปรับปรุง บารุง รักษา
ซ่อมแซมครุภัณฑ์ เทคโนโลยี โสตทัศนูปกรณ์
ห้องเรียน ห้องประกอบการ อาคารสถานที่
แหล่งเรียนรู้ ระบบสาธารณูปโภค และ
สภาพแวดล้อมต่างๆภายในโรงเรียนให้เป็น
ระเบียบเรียบร้อย สวยงาม สะอาด ปลอดภัย
พร้อมใช้งาน และเอื้อต่อการเรียนการสอน
3.เพื่อให้บริการ การใช้อาคารสถานที่ ในการ
จัดกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน จากหน่วยงาน
ภายใน และภายนอกโรงเรียน
4.เพื่อจัดกิจกรรมป้องกันอัคคีภัย
5. เพื่อติดตาม ประเมินผลความพึงพอใจ
และนาข้อมูลมาพัฒนา ปรับปรุง
6.เพื่อให้ห้องเรียนห้องปฏิบัติการ อาคารเรียน
มั่นคงสะอาด และปลอดภัย มีสิ่งอานวยความ
สะดวกพอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดี
สภาพแวดล้อมร่มรื่นเหมาะสมแก่การเรียนรู้
(ตบช. 11.1)
เป้าหมายเชิงปริมาณ
1. มีการจัดทาแผนผังอาคารจานวน 3 อาคาร
ห้องเรียนจานวน 38 ห้อง ห้องประกอบการ
จานวน 41 ห้อง

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. ขั้นวางแผน
1. กาหนดขอบข่ายของแผนงาน
2. นาเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ
3. ประชุมคณะกรรมการมอบหมายหน้าที่
รับผิดชอบ
2. ขั้นดาเนินการ (ภาระงานประจา/ภาระ
งานร่วม/โครงการ)
2.1 ภาระงานประจา
2.1.1.จัดทาแผนผังอาคาร สถานที่ ห้องเรียน
ห้องประกอบการต่างๆ
2.1.2. พัฒนา ดูแล ปรับปรุง บารุง รักษา
ซ่อมแซม ครุภัณฑ์ เทคโนโลยี โสตทัศนูปกรณ์
ห้องเรียน ห้องประกอบการ อาคารสถานที่
แหล่งเรียนรู้ ระบบสาธารณูปโภค และ
สภาพแวดล้อมต่างๆภายในโรงเรียน
ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม สะอาด
ปลอดภัย พร้อมใช้งาน และเอื้อต่อ
การเรียนการสอน
2.1.3.บริการ การใช้อาคารสถานที่ ในการจัด
กิจกรรมต่างๆในโรงเรียน จากหน่วยงาน
ภายใน และภายนอกโรงเรียน
2.1.4.จัดกิจกรรมป้องกันอัคคีภัย
2.1.5. ติดตาม ประเมินผลความพึงพอใจ และ
นาข้อมูลมาพัฒนา ปรับปรุง

แผนปฏิบัตกิ ารปีการศึกษา 2563 โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
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ภาคเรียนละ 1 ครั้ง
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2. มีการพัฒนา ดูแล ปรับปรุง บารุง รักษา
ซ่อมแซม ครุภัณฑ์ เทคโนโลยี โสตทัศนูปกรณ์
ในห้องเรียน 38 ห้อง ห้องประกอบการ 41
ห้องแหล่งเรียนรู้ สาธารณูปโภค
สภาพแวดล้อมต่างๆภายในโรงเรียน ให้เป็น
ระเบียบเรียบร้อย สวยงาม สะอาด ปลอดภัย
พร้อมใช้งาน และเอื้อต่อการเรียนการสอน
3.มีการบริการ การใช้อาคารสถานที่ จานวน 3
อาคาร ในการจัดกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน
ทั้งภายใน และภายนอกโรงเรียน
4. จัดกิจกรรมป้องกันอัคคีภัยภาคเรียนละ 1
ครั้ง
5. ติดตาม ประเมินผลความพึงพอใจภาคเรียน
ละ 1 ครั้งและนาข้อมูลมาพัฒนา ปรับปรุง
6.ห้องเรียนห้องปฏิบัติการทุกห้อง อาคาร
เรียนจานวน 3 อาคาร มั่นคง สะอาด และ
ปลอดภัย มีสิ่งอานวยความสะดวกพอเพียง
อยู่ในสภาพใช้การได้ดี สภาพแวดล้อมร่มรื่น
เหมาะสมแก่การเรียนรู้

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
2.2 ภาระงานตาม ตบช.
2.2.1.ห้องเรียนห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง
สะอาด และปลอดภัย มีสิ่งอานวยความ
สะดวกพอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดี
สภาพแวดล้อมร่มรื่นเหมาะสมแก่การเรียนรู้
(ตบช. 11.1)
1)ห้องเรียนห้องปฏิบัติการห้องน้าโรงอาหาร
หอประชุมครบทุกแห่งสะอาดเป็นระเบียบเรียบ
ร้อยสวยงามมีความมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัย
(ประเด็น11.1.1)
2)สิ่งอานวยความสะดวกในการเรียนรู้พอเพียง
กับจานวนผู้เรียนและอยู่ในสภาพใช้การได้ดีทุก
ครั้ง (ประเด็น11.1.2)
3)สภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้สาหรับผู้เรียน
ภายในสถานศึกษาที่เอื้อต่อการเรียนรู้ครบทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้(ประเด็น11.1.3)

2.3 ภาระงานร่วม
2.3.1.มีการสร้างและพัฒนาเทคโนโลยี แหล่ง
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
เรียนรู้ภานในสถานศึกษา และใช้ประโยชน์
1.มีการจัดทาแผนผังอาคาร สถานที่
จากแหล่งเรียนรู้ ทั้งภายใน และภายนอกสถาน
ห้องเรียน ห้องประกอบการต่างๆอย่างมี
ศึกษา(ตบช.11.2)
คุณภาพ
1)มีขั้นตอนการดาเนินงานสร้างสร้างและพัฒนา
2. มีการพัฒนา ดูแล ปรับปรุง บารุง รักษา แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาโดยศึกษาวิเคราะห์
ซ่อมแซมครุภัณฑ์ เทคโนโลยี โสตทัศนูปกรณ์ ข้อมูลสารสนเทศแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา
ห้องเรียน ห้องประกอบการ อาคารสถานที่ จัดทาแผนพัฒนาและดาเนินการตามขั้นตอนตาม
แหล่งเรียนรู้ ระบบสาธารณูปโภค
ที่กาหนด(ประเด็น 11.2.1)
และสภาพแวดล้อมต่างๆภายในโรงเรียน ให้
2) การดาเนินการกากับติดตามและประเมินผล
เป็นระเบียบ เรียบร้อย สวยงาม สะอาด
การดาเนินงานในข้อ 1 และนาผลไปปรับปรุง
ปลอดภัยพร้อมใช้งาน และเอื้อต่อการเรียน
ไปพัฒนาและต่อเนื่อง(ประเด็น 11.2.2)
การสอนอย่างมีคุณภาพ
2.3.2.จัดโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพ
3.มีการบริการ การใช้อาคารสถานที่ ในการ
อนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน(ตบช.11.3)
จัดกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน จากหน่วยงาน
1)แผนงานโครงการกิจกรรมที่พัฒนาอาคาร
ภายใน และภายนอกโรงเรียนอย่างมีคุณภาพ สถานที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัยของผู้เรียน
4.มีการจัดกิจกรรมป้องกันอัคคีภัย
(ประเด็น11.3.1)
ภายในโรงเรียน
2)การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน ผู้บริหาร
5. ติดตาม ประเมินผลความพึงพอใจ
สถานศึกษา คณะครู ผู้เรียนในการดาเนินงาน
แผนปฏิบัตกิ ารปีการศึกษา 2563 โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)
ตลอดปีการศึกษา

ตลอดปีการศึกษา

411

วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย
และนาข้อมูลมาพัฒนา ปรับปรุงอย่างมี
คุณภาพ
6.ห้องเรียนห้องปฏิบัติการ อาคารเรียน
มั่นคงสะอาด และปลอดภัย มีสิ่งอานวยความ
สะดวกพอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดี
สภาพแวดล้อมร่มรื่นเหมาะสมแก่การเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1.มีการจัดทาแผนผังอาคาร สถานที่
ห้องเรียน ห้องประกอบการต่างๆอย่างมี
คุณภาพร้อยละ 90
2.มีการพัฒนา ดูแล ปรับปรุง บารุง รักษา
ซ่อมแซมครุภัณฑ์ เทคโนโลยี โสตทัศนูปกรณ์
ห้องเรียน ห้องประกอบการ อาคารสถานที่
แหล่งเรียนรู้ ระบบสาธารณูปโภคและ
สภาพแวดล้อมต่างๆภายในโรงเรียน ให้เป็น
ระเบียบเรียบร้อย สวยงาม สะอาด ปลอดภัย
พร้อมใช้งาน และเอื้อต่อการเรียนการสอน
อย่างมีคุณภาพร้อยละ 90
3.มีการบริการ การใช้อาคารสถานที่ ในการ
จัดกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน จากหน่วยงาน
ภายใน และภายนอกโรงเรียนอย่างมีคุณภาพ
ร้อยละ 90
4.จัดกิจกรรมป้องกันอัคคีภัย ภายในโรงเรียน
อย่างมีคุณภาพร้อยละ 90
5. ติดตาม ประเมินผลความพึงพอใจ
และนาข้อมูลมาพัฒนา ปรับปรุงอย่างมี
คุณภาพร้อยละ 90
6.ห้องเรียนห้องปฏิบัติการ อาคารเรียน
มั่นคงสะอาด และปลอดภัย มีสิ่งอานวยความ
สะดวกพอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดี
สภาพแวดล้อมร่มรื่นเหมาะสมแก่การเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพร้อยละ 90

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)

(ประเด็น11.3.6)
2.4 โครงการ
2.4.1. โครงการพลาสติกลด งดทิ้งขยะ
2.4.2. โครงการเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศมีอายุ
การใช้งานเกิน 10 ปี ที่ทางานไม่สมบูรณ์
2.5ภาระงานตามมาตรฐานสากล
3. ขั้นตรวจสอบ / ติดตาม / ประเมินผล
3.1จัดทาเครื่องมือประเมินต่างๆ
3.2 ตรวจสอบติดตามการดาเนินงานตามแผนงาน
โครงการ/กิจกรรม
3.3 ประเมินผล
4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา
4.1 สรุปผลการประเมินแผนงาน /โครงการ
4.2 รายงานผลการประเมินแผนงาน/โครงการ
4.3 นาผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนา
ในปีการศึกษาต่อไป

เครื่องมือการติดตาม / ประเมินผล
1.แบบติดตาม ประเมินผลความพึงพอใจ
2.แบบประเมินโครงการ / กิจกรรม
แผนปฏิบัตกิ ารปีการศึกษา 2563 โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา

ตลอดปีการศึกษา
พ.ค. 62

ตลอดปีการศึกษา

มี.ค. 63
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4.7.3 แบบแสดงงบประมาณค่าใช้จ่าย
4.7.3.1 กิจกรรมป้องกันอัคคีภัย ภายในโรงเรียน
แผนงานตามมาตรฐานที่ 1  2  3  4  5 
หน่วยงาน
งานอาคารสถานที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป
รายการ

งบประมาณ ปี 2562

รวม

3,000
3,000

รายรับ
1.จากโรงเรียน
2. อื่นๆ
รายจ่าย
1.ค่าวัสดุ
2.ค่าใช้สอย
- ป้ายเตือนต่างๆ
- ค่าน้าดื่ม และของว่างวิทยากร
3.ค่าตอบแทน
- ค่าวิทยากรให้ความรู้
4.ค่าพาหนะ
รวม

500
500
2,000
3,000

ลงชื่อ ..........................................................
( นายนิวัตร คามี )
ผู้เสนองาน

ลงชื่อ ..........................................................
( นางปานทิพย์ ใจเอื้อย)
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายบริหารทั่วไป
ผู้อนุมัติ

ลงชื่อ ..........................................................................
(เซอร์มาร์กาเร็ต รัตนาวงศ์ไชยา)
ผู้จัดการ/ผูอ้ านวยการ

แผนปฏิบัตกิ ารปีการศึกษา 2563 โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
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แผนงานตามโครงสร้าง
แผนงานตามมาตรฐานด้าน

ฝ่ายบริหารทั่วไป
1 คุณภาพผู้เรียน/เด็ก
2  กระบวนการบริหารและการจัดการ
3  สังคมแห่งการเรียนรู้
4  อัตลักษณ์ 5  มาตรการส่งเสริม
ชื่อโครงการ
โรงเรียนสะอาด พลาสติกลด งดทิ้งขยะ
ลักษณะโครงการ
 ประจา  ต่อเนื่อง  ใหม่
หน่วยงาน
งานอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อม
ผู้รบั ผิดชอบ
นางปานทิพย์ ใจเอื้อย
ตอบสนอง
พันธกิจที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 11 กลยุทธ์ที่ 11.1
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ.
1  คุณภาพของผู้เรียน/เด็ก 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ
3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ/การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสาคัญ
ตอบสนองมาตรฐานฝ่ายการศึกษาฯ( EDBA)
มาตรฐานที่ 11 ตัวบ่งชี้ ทางตรง 11.1 ทางอ้อม 11.3
ประเด็นพิจารณาที่ ทางตรง 11.1.1ทางอ้อม11.3.6
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน มาตรฐานที่.........................................ตัวบ่งชี้............................................
1. หลักการและเหตุผล
ประเทศไทยกาลังประสบวิกฤตขยะพลาสติกที่มีจานวนมหาศาลจนเป็นปัญหาใหญ่ทาลายสิ่งแวดล้อมทาให้เกิด
ผลเสียแก่ระบบนิเวศเป็นอย่างมาก ซึ่งปัญหาต่างๆเหล่านี้เกิดจากน้ามือ”มนุษย์”ทั้งสิ้น
โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา เล็งเห็นถึงความสาคัญของสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดให้มีโครงการโรงเรียนสะอาด พลาสติกลด
งดทิ้งขยะ เป็นการช่วยลดวิกฤตขยะ โดยเฉพาะขยะพลาสติก เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการรักษ์สิ่งแวดล้อม
โดยการเริ่มปลูกฝังจากโรงเรียน ไปสู่บ้าน ชุมชน และประเทศชาติต่อไป
2.วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับการแยกขยะ การใช้ประโยชน์จากขยะ และปัญหาต่างๆเกี่ยวกับขยะ
อย่างถูกต้อง ถูกสุขลักษณะ
2.2 เพื่อปลูกจิตสานึก และรณรงค์ให้นักเรียนเกิดความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม อันเป็นบ้านของมนุษย์ทุกคน
2.3 เพื่อช่วยลดปัญหาขยะพลาสติก รวมไปถึงหลอดพลาสติก ที่ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม
2.4 เพื่อพัฒนา รักษาสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้สวยงาม สะอาด น่าอยู่
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 นักเรียนทุกคนได้รับความรู้เกี่ยวกับการแยกขยะ การใช้ประโยชน์จากขยะ และปัญหาต่างๆเกี่ยวกับขยะ
อย่างถูกต้อง ถูกสุขลักษณะ
3.1.2 นักเรียนทุกคนมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม อันเป็นบ้านของมนุษย์ทุกคน
3.1.3 นักเรียนทุกคนมีส่วนในการช่วยลดขยะพลาสติก รวมไปถึงหลอดพลาสติก ที่ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม
3.1.4 นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนา รักษาสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้สวยงาม สะอาด น่าอยู่
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 นักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับการแยกขยะ การใช้ประโยชน์จากขยะ และปัญหาต่างๆเกี่ยวกับขยะ
อย่างถูกต้อง ถูกสุขลักษณะ
3.2.2 นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม อันเป็นบ้านของมนุษย์ทุกคน
3.2.3 นักเรียนมีส่วนในการช่วยลดขยะพลาสติก รวมไปถึงหลอดพลาสติก ที่ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม
3.2.4 นักเรียนมีส่วนร่วมในการพัฒนา รักษาสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้สวย สะอาด น่าอยู่
3.3 ตัวชี้วัดความสาเร็จ
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3.3..1 นักเรียนทุกคนได้รับความรู้เกี่ยวกับการแยกขยะ การใช้ประโยชน์จากขยะ และปัญหาต่างๆเกี่ยวกับขยะ
อย่างถูกต้อง ถูกสุขลักษณะ
3.3.2 นักเรียนทุกคนมีจิตสานึก ในการร่วมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม อันเป็นบ้านของมนุษย์ทุกคน
3.3.3 นักเรียนทุกคนมีส่วนในการช่วยลดขยะพลาสติก รวมไปถึงหลอดพลาสติก ที่ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม
3.3..4 นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้สวย สะอาด น่าอยู่
4. ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
โครงการโรงเรียนสะอาด พลาสติกลด งดทิง้ ขยะ
ขั้นตอนการ/วิธกี ารกากับ ติดตาม
วิธีการประเมินผล
1. กิจกรรมห้องเรียนสะอาด สวย ด้วยมือเรา
1. ขั้นเตรียมการ
1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการ
1.2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการดาเนินงาน
1.3 เสนอโครงการเพื่อการอนุมัติ
2. ขั้นดาเนินการ/กิจกรรมที่จัด
2.1 ประชาสัมพันธ์ ชี้แจง ขอบข่ายกิจกรรม
และขั้นตอนการดาเนินกิจกรรม
2.2 ดาเนินกิจกรรม
2.2.1 รณรงค์ให้นักเรียนทุกคนร่วมรักษาความ
สะอาด และร่วมจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมภายใน
ห้องเรียน และบริเวณนอกห้องเรียนของตน ให้สะอาด
สวยงาม น่าอยู่ เอื้อต่อการเรียนการสอน
2.2.2 คณะกรรมการนักเรียนแต่ละสายชั้นตรวจ
ประเมินห้องเรียนในสายชั้น สัปดาห์ละ 1 ครั้งเพื่อ
รายงานคุณครูหัวหน้าสายชั้น และคุณครูประจาชั้น
เพื่อปรับปรุง พัฒนา แก้ไข
2.2.3 คณะกรรมการตรวจประเมินห้องเรียน
ตรวจห้องเรียน เดือนละ หนึ่งครั้ง เพื่อมอบธง
ห้องเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
2.2.4 สรุปผลการประเมิน มอบธงผ่านเกณฑ์
2.2.5 สรุปผลการประเมิน เพื่อมอบรางวัลสายชั้นดีเด่น
3. ขั้นติดตามและประเมินผล
3.1 แบบประเมินความพึงพอใจ
3.2 แบบประเมินห้องเรียน
3.3 สังเกตสภาพจริง

ระยะเวลา

หน่วยงานรับผิดชอบ
งานอาคารสถานที่
และสิ่งแวดล้อม

เม.ย. 62
พ.ค. 62
พ.ค. 62
พ.ค. 62
พ.ค. 62

มิ.ย. 62

มิ.ย. 62

เดือนละครั้ง
เทอมละครั้ง
ก.พ. 63
เดือนละครั้ง
ตลอดปี
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2. กิจกรรมพลาสติกลด งดทิ้งขยะ
ขั้นตอนการ/วิธกี ารกากับ ติดตาม
วิธีการประเมินผล
1. ขั้นเตรียมการ
1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการ
1.2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการดาเนินกิจกรรม
ร่วมกัน
1.3 เสนอโครงการเพื่อการอนุมัติ
1.4จัดเตรียมสื่อต่างๆที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับการลดใช้พลาสติก และการใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก
เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม และสื่อการรณรงค์ร่วมรักษาสิง่ แวดล้อม
2. ขั้นดาเนินการ/กิจกรรมที่จัด
2.1 ประชาสัมพันธ์ ชี้แจง ลักษณะของกิจกรรม
พลาสติกลด งดทิ้งขยะ และขั้นตอนการดาเนินกิจกรรม
2.2 ดาเนินกิจกรรม
2.2.1 ใช้สื่อ และการประชาสัมพันธ์ รณรงค์เพื่อ
ปลูกจิตสานึกให้นักเรียนเห็นความสาคัญของการร่วมรักษา
สิ่งแวดล้อม (การลดพลาสติกโดยเฉพาะหลอด , การงดทิ้งขยะ
ลงพื้นให้ทิ้งลงถังทุกครั้ง , รู้จักการแยกขยะ และการใช้
ประโยชน์จากขยะ)
2.2.2 นักเรียนและบุคลากรทุกคนในโรงเรียนร่วม
กิจกรรมการรักษาความสะอาดภายในบริเวณโรงเรียน โดยงด
ทิ้งขยะลงพื้น ให้ทิ้งขยะลงถัง และลดการใช้พลาสติก
( โดยเฉพาะหลอด)
2.2.3 นักเรียนนาสิ่งที่ได้รับจากกิจกรรมไปปฏิบัติสู่
บ้าน ชุมชน และประเทศชาติต่อไป
2.2.4 ประกาศชื่นชมนักเรียนตัวอย่างที่ทาความดี
และมีจิตสาธารณะ ในการลดพลาสติก และร่วมรักษาความ
สะอาด รักษาสิ่งแวดล้อมภายในและภายนอกโรงเรียน
2.2.5 ประกวดคลิปวีดีโอ ในหัวข้อ
“รักษ์โลกเลิกพลาสติก”
2.2.6 ประกาศผลการประกวดคลิปวีดีโอ
2.2.7 นาคลิปวีดีโอที่ชนะการประกวดเผยแพร่
3. ขั้นติดตามและประเมินผล

ระยะเวลา
เม.ย. 62
พ.ค. 62
พ.ค. 62
พ.ค. 62

พ.ค. 62

พ.ค. 62

พ.ค. 62

มิ.ย. 62

ก.ค. 62
ส.ค. 62
ส.ค. 62
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ขั้นตอนการ/วิธกี ารกากับ ติดตาม
วิธีการประเมินผล
3.1 แบบประเมินความพึงพอใจ
3.2 ตรวจสอบ / ติดตามผลการดาเนินกิจกรรม
3.3 สังเกตสภาพจริง

ระยะเวลา

หน่วยงานรับผิดชอบ

ก.พ.. 63
เดือนละ1ครั้ง
ตลอดปี

5. สถานที่ดาเนินงาน
โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
6. ระยะเวลาในการดาเนินงาน พฤษภาคม 2562 ถึง กุมภาพันธ์ 2563
7. งบประมาณ
โครงการโรงเรียนสะอาด พลาสติกลด งดทิง้ ขยะ
รายการ

งบประมาณปี 2562

1.กิจกรรมห้องเรียนสะอาด สวย ด้วยมือเรา
รายรับ
- จากโรงเรียน
- อื่น ๆ
รวม
รายจ่าย
1. ค่าวัสดุ
ค่าธงสาหรับห้องที่ผ่านเกณฑ์ 30 x 100
ค่าอุปกรณ์เกี่ยวกับการทาความสะอาด
2. ค่าใช้สอย
ค่าเอกสารสิ่งพิมพ์ต่างๆ
3. ค่าพาหนะ
รวม

13,000
-

3,000
8,000
2,000
13,000
2.

กิจกรรมพลาสติกลด งดทิ้งขยะ

รายการ

งบประมาณปี 2562

รายรับ
- จากโรงเรียน
- อื่น ๆ

22,000
รวม

รายจ่าย
1. ค่าวัสดุ
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รายการ

งบประมาณปี 2562
4,500
4,500
3,000
2,000

ค่าถังขยะ
ค่าอุปกรณ์ทาความสะอาด
ค่าวัสดุอุปกรณ์สาธิตทาถุงผ้า
ค่าวัสดุอุปกรณ์เผยแพร่การรณรงค์
2. ค่าใช้สอย
ค่าสื่อ สิ่งพิมพ์ เพื่อเผยแพร่
3. ค่าตอบแทน
ค่าวิทยากร , ค่าของที่ระลึกสาหรับวิทยากร
4. ค่าพาหนะ
รวม

2,000
5,000
22,000

เครื่องมือการติดตามและประเมินผล
8.1. แบบประเมินความพึงพอใจ
8.2. แบบบันทึกการตรวจสอบ ติดตาม การดาเนินกิจกรรม
9. ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
9.1 นักเรียนรู้วิธีการแยกขยะ การใช้ประโยชน์จากขยะ และปัญหาต่างๆเกี่ยวกับขยะอย่างถูกต้อง ถูกสุขลักษณะ
9.2 นักเรียนมีจิตสานึก ในการรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม อันเป็นบ้านของมนุษย์ทุกคน
9.3 ปัญหาขยะพลาสติก รวมไปถึงหลอดพลาสติก ในโรงเรียนลดลง
9.4 สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนสวยงาม สะอาด น่าอยู่
10. ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข

ผู้เสนอโครงการ

ผู้พิจารณาโครงการ

ลงชื่อ ……………………………………
(นางปานทิพย์ ใจเอื้อย)

ลงชื่อ ………………………………………
(นางปานทิพย์ ใจเอื้อย)

ผู้อนุมัติโครงการ
……………………………………
(เซอร์มาร์กาเร็ต รัตนาวงศ์ไชยา)

ผู้จัดการ/ผู้อานวยการ
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แผนงานตามโครงสร้าง
แผนงานตามมาตรฐานด้าน
ชื่อโครงการ

ฝ่ายบริหารทั่วไป
1 คุณภาพผู้เรียน/เด็ก
2  กระบวนการบริหารและการจัดการ
3  สังคมแห่งการเรียนรู้
4  อัตลักษณ์ 5  มาตรการส่งเสริม
โครงการเปลี่ยนเครือ่ งปรับอากาศมีอายุการใช้งานเกิน 10 ปี ทีท่ างานไม่สมบูรณ์

ลักษณะโครงการ
 ประจา  ต่อเนื่อง  ใหม่
หน่วยงาน
งานอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อม
ผู้รบั ผิดชอบ
นางปานทิพย์ ใจเอื้อย
ตอบสนอง
พันธกิจที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 11 กลยุทธ์ที่ 11.1
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ.
1  คุณภาพของผู้เรียน/เด็ก 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ
3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ/การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสาคัญ
ตอบสนองมาตรฐานฝ่ายการศึกษาฯ( EDBA)
มาตรฐานที่ 11 ตัวบ่งชี้ ทางตรง 11.1 ทางอ้อม 11.3
ประเด็นพิจารณาที่ ทางตรง 11.1.1 ทางอ้อม11.3.6
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน มาตรฐานที่.........................................ตัวบ่งชี้............................................
1. หลักการและเหตุผล
ในปีการศึกษา 2561 โรงเรียนซางตาครู้สศึกษาได้ดาเนินการพัฒนา ปรับปรุง ซ่อมแซม และบารุงรักษา ห้องน้า
ห้องส้วมอาคารอังแซลม์ ครุภัณฑ์ โสตทัศนูปกรณ์ เทคโนโลยี ในห้องเรียนห้องประกอบการ สิ่งอานวยความสะดวก
ในการเรียนรู้ ครบครัน ให้สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามมั่นคงแข็งแรงปลอดภัย อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ดี
เอื้อต่อการเรียนรู้
ในปีการศึกษา 2562 ฝ่ายบริหารทั่วไป จะดาเนินการพัฒนา ซ่อมแซม ปรับปรุง บารุงรักษา เครื่องปรับอากาศ
ในห้องเรียน และห้องประกอบการ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ และปลอดภัย เนื่องจากเครื่องปรับอากาศ
บางเครื่องมีอายุการใช้งานเป็นเวลานาน และบางเครื่องอุปกรณ์(ฟิลเตอร์)มีการชารุด ซึ่งเป็นผลทาให้อายุการ
ใช้งานของเครื่องปรับอากาศลดลง และเป็นต้นเหตุของการเกิดโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจขึ้นได้
2.วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศเก่าอายุการทางานเกิน 10 ปี ที่มีการทางานไม่สมบูรณ์ เป็นเครื่องปรับอากาศใหม่
2.2 เพื่อปรับปรุงอุปกรณ์บางส่วนในเครื่องปรับอากาศ ให้อายุการใช้งานของเครื่องปรับอากาศเพิ่มขึ้น และเกิดความ
ปลอดภัยแก่สุขภาพอนามัย
2.3เพื่อเป็นการพัฒนาอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ ในห้องเรียน ห้องประกอบการให้เอื้อต่อการเรียน
การสอน อย่างถูกสุขลักษณะและปลอดภัย
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 เพื่อเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศเก่าที่มีการทางานไม่สมบูรณ์จานวน 16 เครื่อง เป็นเครื่องปรับอากาศใหม่
(ห้องประชุมชั้นห้า 3 เครื่อง) (ห้องสมุด 4 เครื่อง)(ห้องประชุมชั้นหนึ่ง 1 เครื่อง)
(ห้องเรียนชั้นป.ห้าทับสาม 2 เครื่อง) (ห้องเรียนดนตรีสากลอาคารกางเขน 2 เครื่อง) (ห้องเรียนวงสตริง 2 เครื่อง)
(ห้องโสตทัศนูปกรณ์ 2 เครื่อง)
3.1.2 เครื่องปรับอากาศจานวน 65 เครื่อง ได้รับการปรับปรุงอุปกรณ์(ฟิลเตอร์)ในเครื่องปรับอากาศ ให้อายุ
การใช้งานของเครื่องปรับอากาศเพิ่มขึ้น และเกิดความปลอดภัยแก่สุขภาพอนามัย
3.1.3 อาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ ในห้องเรียน ห้องประกอบการ ทุกแห่ง ได้รับการพัฒนา ให้
เอื้อต่อการเรียนการสอน อย่างถูกสุขลักษณะและปลอดภัย
3.2 เชิงคุณภาพ
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3.2.1 เครื่องปรับอากาศเก่าอายุการทางานเกิน 10 ปี ที่มีการทางานไม่สมบูรณ์ทุกเครื่อง ได้รับการเปลี่ยนใหม่อย่าง
มีคุณภาพ
3.2.2 อุปกรณ์บางส่วนในเครื่องปรับอากาศทีมีการชารุดทุกเครื่องได้รับการปรับปรุง ให้อายุการใช้งานของเครื่อง
ปรับอากาศเพิ่มขึ้น และเกิดความปลอดภัยแก่สุขภาพอนามัย
3.2.3 อาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ ในห้องเรียน ห้องประกอบการทุกแห่ง ได้รับการพัฒนาให้
เอือ้ ต่อการเรียนการสอน อย่างถูกสุขลักษณะและปลอดภัย
3.3 ตัวชี้วัดความสาเร็จ
3.3.1 เครื่องปรับอากาศเก่าอายุการทางานเกิน 10 ปี ที่มีการทางานไม่สมบูรณ์ ได้รับการเปลี่ยนใหม่อย่างมีคุณภาพ
3.3.2 อุปกรณ์บางส่วนในเครื่องปรับอากาศทีมีการชารุด(ฟิลเตอร์)ได้รับการปรับปรุง เพื่อให้อายุการใช้งานของเครื่องปรับ
อากาศเพิ่มขึ้น และเกิดความปลอดภัยแก่สุขภาพอนามัย
3.3.3 อาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ ในห้องเรียน ห้องประกอบการ ได้รับการพัฒนาให้เอื้อต่อการเรียนการสอน
อย่างถูกสุขลักษณะและปลอดภัย
4. ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
โครงการเปลี่ยนเครือ่ งปรับอากาศมีอายุการใช้งานเกิน 10 ปี ทีท่ างานไม่สมบูรณ์
ขั้นตอนการ/วิธกี ารกากับ ติดตาม
ระยะเวลา
หน่วยงานรับผิดชอบ
วิธีการประเมินผล
1. ขั้นเตรียมการ
งานอาคารสถานที่
1.1 กาหนดขั้นตอนการพัฒนา ปรับปรุง ปรับเปลี่ยน
เม.ย. 62
และสิ่งแวดล้อม
1.2 นาเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ
พ.ค. 62
1.3 แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินกิจกรรม
พ.ค. 62
2. ขั้นดาเนินการ/กิจกรรมที่จัด
2.1 ดาเนินการเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศ
พ.ค. 62
2.1.1 เปลี่ยนเครื่องปรับอากาศเก่าอายุการใช้งานเกิน 10
ปี ที่ทางานไม่สมบูรณ์ เป็นเครื่องปรับอากาศใหม่
2.1.2 ซ่อมแซม ปรับปรุง เครื่องปรับอากาศ
ที่ชารุดให้อยู่ในสภาพใช้งานได้อย่างสมบูรณ์
2.1.3 บารุงรักษา เครื่องปรับอากาศห้องเรียน ห้อง
พ.ค. 62
ประกอบการให้ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้อย่างสมบูรณ์
และปลอดภัยแก่สุขภาพอนามัย
3. ขั้นติดตามและประเมินผล
3.1 แบบประเมินความพึงพอใจ
ก.พ. 63
3.2 แบบสารวจติดตามการใช้เครื่องปรับอากาศ
3.3 สังเกตสภาพจริง
ตลอดปี
5. สถานที่ดาเนินงาน
โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
6. ระยะเวลาในการดาเนินงาน พฤษภาคม 2562 ถึง กุมภาพันธ์ 2563
7. งบประมาณ
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โครงการเปลี่ยนเครือ่ งปรับอากาศมีอายุการใช้งานเกิน 10 ปี ทีท่ างานไม่สมบูรณ์
รายการ

งบประมาณปี 2562

รายรับ
- จากโรงเรียน
- อื่น ๆ
รวม
รายจ่าย
1. ค่าวัสดุ
- ค่าเครื่องปรับอากาศ ใหม่ 36,000 BTU 14 x 31,500
- ค่าเครื่องปรับอากาศใหม่ 12,500 BTU 2 x 11,000
- ค่าฟิลเตอร์เครื่องปรับอากาศ
( 65x6) x 140
2. ค่าตอบแทน
- ค่าติดตั้ง
16 x 3,000
3. ค่าพาหนะ
รวม

567,600
567,600

441,000
22,000
54,600
48,000
2,000
567,600

8. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล
8.1. แบบประเมินความพึงพอใจ
8.2. แบบบันทึกการตรวจสอบ ติดตาม การดาเนินโครงการ
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

9.1 เครื่องปรับอากาศเก่าที่มีการทางานไม่สมบูรณ์ ได้รับการเปลี่ยนใหม่อย่างมีคุณภาพ
9.2 อุปกรณ์บางส่วนในเครื่องปรับอากาศทีมีการชารุด(ฟิลเตอร์)ได้รับการปรับปรุง เพื่อให้อายุการใช้งานของ
เครื่องปรับอากาศเพิ่มขึ้น และเกิดความปลอดภัยแก่สุขภาพอนามัย
9.3 อาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ ในห้องเรียน ห้องประกอบการ ได้รับการพัฒนาให้เอื้อต่อ
การเรียนการสอน อย่างถูกสุขลักษณะและปลอดภัย
10. ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข
ผู้เสนอโครงการ

ผู้พิจารณาโครงการ

ลงชื่อ ……………………………………
(นางปานทิพย์ ใจเอื้อย)

ลงชื่อ ………………………………………
(นางปานทิพย์ ใจเอื้อย)

ผู้อนุมัติโครงการ
……………………………………
(เซอร์มาร์กาเร็ต รัตนาวงศ์ไชยา)

ผู้จัดการ/ผู้อานวยการ
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ลาดับที่ 2 แผนงานหน่วยงาน แผนงานโภชนาการ
แผนงานตามโครงสร้าง
ฝ่ายบริหารทั่วไป
แผนงานตามมาตรฐานด้าน
1 คุณภาพผู้เรียน 2 การจัดการศึกษา 3 สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
4  อัตลักษณ์ (จิตตาภิบาล)
5 มาตรการส่งเสริม
ผู้รบั ผิดชอบ
นางจันทนา หวังสมนึก
ตอบสนอง
พันธกิจที่ - ยุทธศาสตร์ที่ - กลยุทธ์ที่ ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา
1 คุณภาพผู้เรียน 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ
3 กระบวนการจัดการเรียนการสอน 4ระบบการประกันคุณภาพภายใน
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา EDBA : มาตรฐานที่ 11 ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ หลักที่ 11.1 ร่วม 11.3
ประเด็นการพิจารณา/เกณฑ์ย่อยที่
หลัก 11.1.1 ร่วม 11.3.2 – 11.3.6
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน : มาตรฐานที่ ตัวบ่งชี้หลักที่
ร่วม - เกณฑ์ที่..............
ระยะเวลา
วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย
กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)
1.เพื่อให้บริการเกี่ยวกับงานโภชนาการ
1. ขั้นวางแผน
2.เพื่อจัดซื้อวัตถุดิบที่สะอาดปลอดภัย
1.เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
เม.ย. 62
ในการประกอบอาหาร
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
3.เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับโภชนาการ แก่
3. ประชุมชี้แจงคณะกรรมการดาเนินงาน
นักเรียนบุคลากร และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ที่รับผิดชอบกิจกรรมในโครงการ
4.เพื่อบริการอาหารหน่วยงานที่ขอ
5.เพื่อให้ห้องเรียนห้องปฏิบัติการ อาคารเรียน 2. ขั้นดาเนินการ (ภาระงานประจา/ภาระ
ตลอดปีการศึกษา
มั่นคงสะอาด และปลอดภัย มีสิ่งอานวยความ งานร่วม/โครงการ)
สะดวกพอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดี
2.1 ภาระงานประจา
สภาพแวดล้อมร่มรื่นเหมาะสมแก่การเรียนรู้
2.1.1.งานโภชนาการ
ตลอดปีการศึกษา
(ตบช. 11.1)
1)ควบคุมดูแลโรงอาหารและครัวให้อยู่ในสภาพ
ที่สะอาดถูกสุขลักษณะ
2)จัดจุดบริการสถานที่นั่ง โต๊ะอาหาร
เป้าหมายเชิงปริมาณ
และสถานที่จาหน่ายอาหาร เครื่องดื่มให้สะอาด
1.นักเรียนจานวน 1,300 คน
พอเพียงต่อความต้องการ
2.ครู และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 150 คน
3)บริการอาหารและเครื่องดื่ม แก่
บุคลากร ครู และนักเรียน ที่สะอาดถูก
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
สุขลักษณะ
1.มีการบริการด้านโภชนาการที่มีคุณภาพ
4)จัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ งานต่างๆ
2.มีการจัดซื้อวัตถุดิบที่สะอาดปลอดภัย
5) ตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร และตรวจสุขภาพ
เชื่อถือได้ ในการประกอบอาหารอย่างมี
ผู้ประกอบ และผู้สัมผัสอาหาร
คุณภาพ
6)ทาบัญชีเบิก-จ่าย และส่งมอบหลักฐานการซื้อ
3.มีการให้ความรู้เกี่ยวกับโภชนาการ แก่
แก่ฝ่ายธุรการ การเงิน
นักเรียนบุคลากร และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
2.1.2.จัดซื้อวัตถุดิบที่สะอาด ปลอดภัย
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วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

4.มีการบริการอาหารกับหน่วยงานที่ขอ
5.ห้องเรียนห้องปฏิบัติการ อาคารเรียน
มั่นคงสะอาด และปลอดภัย มีสิ่งอานวยความ
สะดวกพอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดี
สภาพแวดล้อมร่มรื่นเหมาะสมแก่การเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ

ในการประกอบอาหาร
1)สารวจและจัดซื้อวัตถุดิบในการประกอบ
อาหารทั้งของแห้งและของสดจากแหล่งที่
เชื่อถือได้
2)ควบคุม ดูแล วัตถุดิบ ให้สะอาดถูก
สุขลักษณะและหลักโภชนาการ
3)รับการตรวจติดตามวัตถุดิบจากหน่วยงาน
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ภายในและภายนอก
1.มีการบริการเกี่ยวกับโภชนาการอย่างมี
2.1.3.ให้ความรู้เกี่ยวกับโภชนาการ แก่
คุณภาพร้อยละ 90
นักเรียนบุคลากร และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
2.มีการจัดซื้อวัตถุดิบที่สะอาดปลอดภัย
1)ให้ความรู้เกี่ยวกับโภขนาการ
เชื่อถือได้ ในการประกอบอาหารอย่างมี
2)เชิญเจ้าหน้าที่สาธารณสุขให้ความรู้เกี่ยวกับหลัก
คุณภาพร้อยละ 90
โภชนาการ และสุขอนามัย
3.มีการให้ความรู้เกี่ยวกับโภชนาการ แก่
2.1.4)บริการอาหารกับหน่วยงานที่ขอ
นักเรียนบุคลากร และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
2.2 ภาระงานตาม ตบช.
ร้อยละ90
2.2.1.ห้องเรียนห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง
4.มีการบริการอาหารกับหน่วยงานที่ขอ
สะอาด และปลอดภัย มีสิ่งอานวยความ
ที่ได้รับการอนุมัติแล้ว
สะดวกพอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดี
5.ห้องเรียนห้องปฏิบัติการ อาคารเรียน
สภาพแวดล้อมร่มรื่นเหมาะสมแก่การเรียนรู้
มั่นคงสะอาด และปลอดภัย มีสิ่งอานวยความ (ตบช. 11.1)
สะดวกพอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดี
1)ห้องเรียนห้องปฏิบัติการห้องน้าโรงอาหาร
สภาพแวดล้อมร่มรื่นเหมาะสมแก่การเรียนรู้
หอประชุมครบทุกแห่งสะอาดเป็นระเบียบเรียบ
อย่างมีคุณภาพร้อยละ 90
ร้อยสวยงามมีความมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัย
(ประเด็น11.1.1)
เครื่องมือการติดตาม/ประเมินผล
1. แบบสารวจวัตถุดิบ
2.3 ภาระงานร่วม
2. แบบสารวจพื้นที่ให้บริการ
2.2.1จัดโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพ
3.แบบประเมินความพึงพอใจ
อนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน(ตบช.11.3)
1)แผนงานโครงการที่ส่งเสริมสุขอนามัย
(ประเด็น11.3.2)
2)การดาเนินงานตามแผนงานโครงการที่
ส่งเสริมสุขอนามัย(ประเด็น11.3.3)
3)ประเมินโครงการ กิจกรรม และผลการ
แผนปฏิบัตกิ ารปีการศึกษา 2563 โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
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ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ดาเนินงาน(ประเด็น11.3.4)
4)การนาผลการประเมินไปเป็นข้อมูลในการ
ปรับปรุงพัฒนาโครงการ/กิจกรรม
(ประเด็น 11.3.5)
5)การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน ผู้
บริหารสถานศึกษา คณะครูผู้เรียนในการ
ดาเนินงาน(11.3.6)

ตลอดปีการศึกษา

2.4 โครงการ
2.5 ภาระงานตามมาตรฐานสากล
3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล
1)แบบสารวจวัตถุดิบ
2)แบบสารวจความต้องการ
3)แบบประเมินความพึงพอใจ

ภาคเรียนละ1 ครั้ง

4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา
1. ค่าเฉลี่ยจากแบบตรวจสอบวัตถุดิบ
2. ค่าเฉลี่ยจากแบบสารวจสถานที่
3. สรุปจากแบบประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ
4.7.3 แบบแสดงประมาณค่าใช้จ่าย งาน/กิจกรรม
4.7.3.1 งานโภชนาการ (ตรวจสุขภาพผูป้ ระกอบ และผู้สัมผัสอาหาร )
แผนงานตามมาตรฐานที่ 1  2 3  4  5 
หน่วยงาน โภชนาการ ฝ่าย บริหารทั่วไป
รายการ

มี.ค. 63

งบประมาณ ปี 2562

รายรับ (ที่มาของงบประมาณ)
1.จากโรงเรียน

5,000
รวม

แผนปฏิบัตกิ ารปีการศึกษา 2563 โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
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รายการ

งบประมาณ ปี 2562

รายจ่าย
2.ค่าใช้สอย
- ค่าตรวจสุขภาพผู้ประกอบ และผูส้ ัมผัสอาหาร
3.ค่าตอบแทน
4.ค่าพาหนะ

5,000
5,000

รวม
ลงชื่อ ..............................................
(นางจันทนา หวังสมนึก)
ผู้เสนองาน

ลงชื่อ .............................................
(นางปานทิพย์ ใจเอื้อย)
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายบริหารทั่วไป
ผู้อนุมัติ

ลงชื่อ ..............................................................
(เซอร์มาร์กาเร็ต รัตนาวงศ์ไชยา)
ผู้จัดการ/ผูอ้ านวยการ

แผนปฏิบัตกิ ารปีการศึกษา 2563 โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
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ลาดับที่ 3 แผนงานหน่วยงาน
แผนงานตามโครงสร้าง
แผนงานตามมาตรฐานด้าน

แผนงานอนามัย
ฝ่ายบริหารทั่วไป
1  คุณภาพผู้เรียน / เด็ก
2  กระบวนการบริหารและจัดการ
3  สังคมแห่งการเรียนรู้
4  อัตลักษณ์ 5 มาตรการส่งเสริม
ผู้รบั ผิดชอบ
นางสาวบานชื่น อินทิสาร
ตอบสนอง
พันธกิจที่ 1
ยุทธศาสตร์ที่ 11 กลยุทธ์ที่ 11.1
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา
1 คุณภาพผู้เรียน 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ
3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ/การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสาคัญ
ตอบสนอง
พันธกิจที่ 1
ยุทธศาสตร์ที่ 11 กลยุทธ์ที่ 11.1
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา EDBA : มาตรฐานที่ 11 ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ หลักที่ 11.3 , ร่วม 11.1
ประเด็นการพิจารณา หลัก 11.3. (1-6) , ร่วม 11.1.1
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน : มาตรฐานที่ - ตัวบ่งชี/้ เกณฑ์ หลักที่ ระยะเวลา
วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย
กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)
วัตถุประสงค์
1. ขั้นวางแผน
1.เพื่อให้บริการห้องพยาบาล
1.เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
พ.ค.62
2.เพื่อบริการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่นักเรียน 2. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
ครู และบุคลากรภายในโรงเรียน
3. ประชุมชี้แจงคณะกรรมการ
3.เพื่อจัดการป้องกัน ส่งเสริมสุขภาพ ดูแล
ดาเนินงานที่ รับผิดชอบกิจกรรมในแผนงาน
รักษาสุขภาพ
4.เพื่อติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่
2. ขั้นดาเนินการ (ภาระงานประจา/ภาระ
สาธารณสุข โรงพยาบาล หน่วยงานที่
งานร่วม/โครงการ)
เกี่ยวข้อง มาให้ความรู้และจัดกิจกรรม
2.1 ภาระงานประจา
ตลอดปีการศึกษา
5.จัดโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพ
2.1.1.การให้บริการห้องพยาบาล
อนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน
2.2.2.บริการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่นกั เรียน
(ตบช.11.3)
ครู และบุคลากรภายในโรงเรียน
2.2.3.จัดการป้องกัน ส่งเสริมสุขภาพ ดูแล
เป้าหมายเชิงปริมาณ
รักษาสุขภาพ
1.วางแผนการให้บริการห้องพยาบาลแก่
2.2.4.ติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่
นักเรียน ครู บุคลากรในโรงเรียนทุกคน
สาธารณสุข โรงพยาบาล หน่วยงานที่เกี่ยว
2.บริการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่นักเรียน
ข้อง มาให้ความรู้และจัดกิจกรรม
ครู และบุคลากรทุกคนภายในโรงเรียน
3.จัดการป้องกัน ส่งเสริมสุขภาพ ดูแล
2.2 ภาระงานตาม ตบช.
ตลอดปีการศึกษา
รักษาสุขภาพนักเรียน ครู บุคลากรในโรงเรียน 2.2.1จัดโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพ
ทุกคน
อนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน(ตบช.11.3)
4.ติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่
1)แผนงานโครงการกิจกรรมที่พัฒนาอาคาร
สาธารณสุข โรงพยาบาล หน่วยงานที่
สถานที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัยของผู้เรียน
เกี่ยวข้อง มาให้ความรู้และจัดกิจกรรม
(ประเด็น11.3.1)
แผนปฏิบัตกิ ารปีการศึกษา 2563 โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
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วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย
แก่นักเรียน ครู บุคลากรในโรงเรียน
ทุกคน
5.จัดโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียนทุกคน
(ตบช.11.3)
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1.วางแผนการให้บริการห้องพยาบาลแก่
นักเรียน ครู บุคลากรในโรงเรียนทุกคนอย่างมี
คุณภาพ
2.บริการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่นักเรียน
ครู และบุคลากรทุกคนภายในโรงเรียน
อย่างมีคุณภาพ
3.จัดการป้องกัน ส่งเสริมสุขภาพ ดูแล
รักษาสุขภาพนักเรียน ครู บุคลากรในโรงเรียน
ทุกคนอย่างมีคุณภาพ
4.ติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่
สาธารณสุข โรงพยาบาล หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง มาให้ความรู้และจัดกิจกรรม
แก่นักเรียน ครู บุคลากรในโรงเรียน
ทุกคนอย่างมีคุณภาพ
5.จัดโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียนทุกคน
อย่างมีคุณภาพ(ตบช.11.3)
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1.วางแผนการให้บริการห้องพยาบาลแก่
นักเรียน ครู บุคลากรในโรงเรียนทุกคนอย่างมี
คุณภาพร้อยละ 90
2.บริการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่นักเรียน
ครู และบุคลากรทุกคนภายในโรงเรียน
อย่างมีคุณภาพร้อยละ 90
3.จัดการป้องกัน ส่งเสริมสุขภาพ ดูแล

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)

2)แผนงานโครงการที่ส่งเสริมสุขอนามัย
(ประเด็น11.3.2)
3)การดาเนินงานตามแผนงานโครงการที่
ส่งเสริมสุขอนามัย(ประเด็น11.3.3)
4)ประเมินโครงการ กิจกรรม และผลการ
ดาเนินงาน(ประเด็น11.3.4)
5)การนาผลการประเมินไปเป็นข้อมูลในการ
ปรับปรุงพัฒนาโครงการ/กิจกรรม
(ประเด็น 11.3.5)
6)การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน ผู้
บริหารสถานศึกษา คณะครูผู้เรียนในการ
ดาเนินงาน(11.3.6)
2.3 ภาระงานร่วม
2.5ภาระงานตามมาตรฐานสากล
3. ขั้นตรวจสอบ / ติดตาม / ประเมินผล
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง
3.1จัดทาเครื่องมือประเมินต่างๆ
3.2 ตรวจสอบติดตามการดาเนินงานตามแผนงาน
3.3 ประเมินผล
4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา
4.1 สรุปผลการประเมินแผนงาน /โครงการ
4.2 รายงานผลการประเมินแผนงาน/โครงการ
4.3 นาผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนา
ในปีการศึกษาต่อไป

แผนปฏิบัตกิ ารปีการศึกษา 2563 โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
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วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

รักษาสุขภาพนักเรียน ครู บุคลากรในโรงเรียน
ทุกคนอย่างมีคุณภาพร้อยละ 90
4.ติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่
สาธารณสุข โรงพยาบาล หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง มาให้ความรู้และจัดกิจกรรม
แก่นักเรียน ครู บุคลากรในโรงเรียน
ทุกคนอย่างมีคุณภาพร้อยละ 90
5.จัดโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียนทุกคน
อย่างมีคุณภาพร้อยละ 90(ตบช.11.3)
เครื่องมือการติดตาม/ประเมินผล
1.แบบสารวจ
2.แบบประเมิน
3.แบบประเมินความพึงพอใจ

4.7.3 แบบแสดงงบประมาณค่าใช้จ่าย
4.7.3.1 กิจกรรมป้องกัน ส่งเสริม ดูแล รักษาสุขภาพ
แผนงานตามมาตรฐานที่ 1  2  3  4  5 
หน่วยงาน
งานอนามัย ฝ่ายบริหารทั่วไป
รายการ
รายรับ
1.จากโรงเรียน
2. อื่นๆ

งบประมาณ ปี 2562
13,500

รวม
รายจ่าย
1.ค่าวัสดุ
- เอกสารประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ต่างๆ
- อุปกรณ์สาธิตการล้างมือ แปรงฟันทึ่ถูกต้อง
2.ค่าใช้สอย
- ค่าอาหารรับรองเจ้าหน้าที่
แผนปฏิบัตกิ ารปีการศึกษา 2563 โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
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1,500
1,000
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รายการ

งบประมาณ ปี 2562

- ค่ายา
3.ค่าตอบแทน
- ค่าวิทยากร
4.ค่าพาหนะ

5,000
4,000
13,500

รวม
ลงชื่อ ..........................................................
(นางสาวบานชื่น อินทิสาร)
ผู้เสนองาน

ลงชื่อ ..........................................................
(นางปานทิพย์ ใจเอื้อย)
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายบริหารทั่วไป
ผู้อนุมัติ

ลงชื่อ ..........................................................................
(เซอร์มาร์กาเร็ต รัตนาวงศ์ไชยา)
ผู้จัดการ/ผูอ้ านวยการ

แผนปฏิบัตกิ ารปีการศึกษา 2563 โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
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ลาดับที่ 4 แผนงานหน่วยงาน
แผนงานตามโครงสร้าง
แผนงานตามมาตรฐานด้าน

แผนงานเทคโนโลยีและโสตทัศนูปกรณ์
ฝ่ายบริหารทั่วไป
1  คุณภาพผู้เรียน / เด็ก
2  กระบวนการบริหารและจัดการ
3  สังคมแห่งการเรียนรู้
4  อัตลักษณ์ 5 มาตรการส่งเสริม
ผู้รบั ผิดชอบ
นายชาญสกล ทรัพย์มีชัย
ตอบสนอง
พันธกิจที่ 1
ยุทธศาสตร์ที่ 11 กลยุทธ์ที่ 11.2
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา
1 คุณภาพผู้เรียน 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ
3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ/การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสาคัญ
ตอบสนอง
พันธกิจที่ 1
ยุทธศาสตร์ที่ 11 กลยุทธ์ที่
11.2
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา EDBA : มาตรฐานที่ 11 ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ หลักที่ 11.2 ร่วม 11.1
ประเด็นการพิจารณา หลัก 11.2.1 ,11.2.2 ร่วม 11.1.2 ,11.1.3
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน : มาตรฐานที่ - ตัวบ่งชี/้ เกณฑ์ หลักที่ วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

วัตถุประสงค์
1.เพื่อจัดระบบฐานข้อมูลสารสนเทศที่เป็น
ปัจจุบัน (Reguler Data Monitoring)
2. เพื่อสารวจอุปกรณ์เทคโนโลยี และ
โสตทัศนูปกรณ์ เพื่อพัฒนา บารุง รักษา
และซ่อมแซม ให้อยู่ในสถาพใช้งานได้ดี
3.เพื่อให้บริการ และอานวยความสะดวก
เกี่ยวกับงานเทคโนโลยี และโสตทัศนูปกรณ์

1.ขั้นวางแผน
1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการ
1.2 ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ
1.3 ประชุมชี้แจงกับหน่วยงานต่างๆ

เพื่อการศึกษา และกิจกรรมต่างๆ
4.เพื่อประสานกับงานครุภัณฑ์เพื่อจัดทา
ทะเบียนครุภัณฑ์
5.เพื่อประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ
6.เพื่อให้มีการสร้างและพัฒนาเทคโนโลยีแหล่ง
เรียนรู้ภานในสถานศึกษา และใช้ประโยชน์
จากแหล่งเรียนรู้ ทั้งภายใน และภายนอกสถาน
ศึกษา

2.1.1จัดระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
2.1.2 สารวจอุปกรณ์เทคโนโลยี และ
โสตทัศนูปกรณ์ เพื่อพัฒนา บารุง รักษา และ
ซ่อมแซม ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี
2.1.3ให้บริการ และอานวยความสะดวก
เกี่ยวกับงานเทคโนโลยี และโสตทัศนูปกรณ์
เพื่อการศึกษา และกิจกรรมต่างๆ
2.1.4ประสานกับงานครุภณ
ั ฑ์เพื่อจัดทาทะเบียน
ครุภัณฑ์
2.1.5ประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ
2.2 ภาระงานตาม ตบช
2.2.1.มีการสร้างและพัฒนาเทคโนโลยี แหล่ง
เรียนรู้ภานในสถานศึกษา และใช้ประโยชน์
จากแหล่งเรียนรู้ ทั้งภายใน และภายนอกสถาน
ศึกษา(ตบช.11.2)

เป้าหมายเชิงปริมาณ
1.จัดระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเป็นปัจจุบัน
อย่างต่อเนื่อง
2. มีการสารวจอุปกรณ์เทคโนโลยี และ
โสตทัศนูปกรณ์ เพื่อพัฒนา บารุง รักษา
และซ่อมแซม ให้อยู่ในสถาพใช้งานได้ดีอย่าง

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

แผนปฏิบัตกิ ารปีการศึกษา 2563 โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)
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พ.ค. 61
ตลอดปีการศึกษา
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วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

น้อยภาคเรียนละ1 ครั้ง
3.มีการให้บริการ และอานวยความสะดวก
เกี่ยวกับงานเทคโนโลยี และโสตทัศนูปกรณ์
เพื่อการศึกษา และกิจกรรมต่างๆตลอดปี
การศึกษา
4.มีการประสานกับงานครุภัณฑ์เพื่อจัดทา
ทะเบียนครุภัณฑ์ภาคเรียนละ 1 ครั้ง
5.มีประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ
เกี่ยวกับเทคโนโลยีและโสตทัศนูปกรณ์
ภาคเรียนละ1 ครั้ง

1)มีขั้นตอนการดาเนินงานสร้างสร้างและพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาโดยศึกษาวิเคราะห์
ข้อมูลสารสนเทศแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา
จัดทาแผนพัฒนาและดาเนินการตามขั้นตอนตาม
ที่กาหนด(ประเด็น 11.2.1)
2) การดาเนินการกากับติดตามและประเมินผล
การดาเนินงานในข้อ 1 และนาผลไปปรับปรุง
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง (ประเด็น 11.2.2)

6.มีการสร้างและพัฒนาเทคโนโลยี แหล่ง
เรียนรู้ภานในสถานศึกษา และใช้ประโยชน์
จากแหล่งเรียนรู้ ทั้งภายใน และภายนอกสถาน
ศึกษาอย่างต่อเนื่อง

2.3.1.ห้องเรียนห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง
สะอาด และปลอดภัย มีสิ่งอานวยความ
สะดวกพอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดี
สภาพแวดล้อมร่มรื่นเหมาะสมแก่การเรียนรู้
(ตบช. 11.1)
1)สิ่งอานวยความสะดวกในการเรียนรู้พอเพียง
กับจานวนผู้เรียนและอยู่ในสภาพใช้การได้ดีทุก
ครั้ง (ประเด็น11.1.2)
2)สภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้สาหรับผู้เรียน
ภายในสถานศึกษาที่เอื้อต่อการเรียนรู้ครบทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้(ประเด็น11.1.3)

เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1.มีการจัดระบบฐานข้อมูลสารสนเทศที่เป็น
ปัจจุบัน อย่างมีคุณภาพ
2. มีการสารวจอุปกรณ์เทคโนโลยี และ
โสตทัศนูปกรณ์ เพื่อพัฒนา บารุง รักษา
และซ่อมแซม ให้อยู่ในสถาพใช้งานได้ดี

2.3 ภาระงานร่วม

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)

ตลอดปีการศึกษา

อย่างมีคุณภาพ

3.เพื่อให้บริการ และอานวยความสะดวก
เกี่ยวกับงานเทคโนโลยี และโสตทัศนูปกรณ์
เพื่อการศึกษา และกิจกรรมต่างๆอย่างมี
คุณภาพ
4.มีประสานกับงานครุภัณฑ์เพื่อจัดทา
ทะเบียนครุภัณฑ์อย่างมีคุณภาพ
5.เพื่อประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ
อย่างมีคุณภาพ
6.มีการสร้างและพัฒนาเทคโนโลยี แหล่ง
เรียนรู้ภานในสถานศึกษา และใช้ประโยชน์

2.4 โครงการ
2.5ภาระงานตามมาตรฐานสากล
3. ขั้นตรวจสอบ / ติดตาม / ประเมินผล
3.1จัดทาเครื่องมือประเมินต่างๆ
3.2 ตรวจสอบติดตามการดาเนินงานตามแผนงาน
โครงการ/กิจกรรม
3.3 ประเมินผล

จากแหล่งเรียนรู้ ทั้งภายใน และภายนอกสถาน
แผนปฏิบัตกิ ารปีการศึกษา 2563 โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา

ภาคเรียนละ 1 ครั้ง
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วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย
ศึกษาอย่างมีคุณภาพ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1.มีการจัดระบบฐานข้อมูลสารสนเทศที่เป็น
ปัจจุบัน อย่างมีคุณภาพร้อยละ 90
2. มีการสารวจอุปกรณ์เทคโนโลยี และ
โสตทัศนูปกรณ์ เพื่อพัฒนา บารุง รักษา
และซ่อมแซม ให้อยู่ในสถาพใช้งานได้ดี
อย่างมีคุณภาพร้อยละ 90
3.เพื่อให้บริการ และอานวยความสะดวก
เกี่ยวกับงานเทคโนโลยี และโสตทัศนูปกรณ์
เพื่อการศึกษา และกิจกรรมต่างๆอย่างมี
คุณภาพร้อยละ 90
4.มีประสานกับงานครุภัณฑ์เพื่อจัดทา
ทะเบียนครุภัณฑ์อย่างมีคุณภาพร้อยละ 90
5.เพื่อประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ
อย่างมีคุณภาพร้อยละ 90
6.มีการสร้างและพัฒนาเทคโนโลยี แหล่ง
เรียนรู้ภานในสถานศึกษา และใช้ประโยชน์
จากแหล่งเรียนรู้ ทั้งภายใน และภายนอกสถาน
ศึกษาอย่างมีคุณภาพร้อยละ 90
เครื่องมือการติดตาม / ประเมินผล
1.แบบติดตาม ประเมินผลความพึงพอใจ

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา

4.1 สรุปผลการประเมินแผนงานโครงการ
4.2 รายงานผลการประเมินแผนงานโครงการ
4.3 นาผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนา
ในปีการศึกษาต่อไป

2.แบบประเมินโครงการ / กิจกรรม

แผนปฏิบัตกิ ารปีการศึกษา 2563 โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)
มี.ค. 63
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ชาญสกล ทรัพย์มีชัย
ลงชื่อ ..........................................................
(นายชาญสกล ทรัพย์มีชัย)
ผู้เสนองาน

ผู้อนุมัติ

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

ลงชื่อ ..........................................................................
(เซอร์มาร์กาเร็ต รัตนาวงศ์ไชยา)
ผู้จัดการ/ ผูอ้ านวยการ

แผนปฏิบัตกิ ารปีการศึกษา 2563 โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
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4.7.3 แบบแสดงงบประมาณค่าใช้จ่าย
4.7.3.1 งานจัดระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
แผนงานตามมาตรฐานที่ 1  2  3  4  5 
หน่วยงาน
งานเทคโนโลยีและโสตทัศนูปกรณ์ ฝ่ายบริหารทั่วไป
รายการ

งบประมาณ ปี 2562

รายรับ
1.จากโรงเรียน
2. อื่นๆ

7,000
รวม

7,000

รายจ่าย
1.ค่าวัสดุ
- ค่าฮาร์ดดีส(ตัวสารองข้อมูล)
2.ค่าใช้สอย
3.ค่าตอบแทน
4.ค่าพาหนะ
รวม

7,000

7,000

ชาญสกล ทรัพย์มีชัย
ลงชื่อ ..........................................................
(นายชาญสกล ทรัพย์มีชัย)
ผู้เสนองาน

ลงชื่อ ..........................................................
(นางปานทิพย์ ใจเอื้อย)
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายบริหารทั่วไป
ผู้อนุมัติ

ลงชื่อ ..........................................................................
(เซอร์มาร์กาเร็ต รัตนาวงศ์ไชยา)
ผู้จัดการ/ผูอ้ านวยการ

แผนปฏิบัตกิ ารปีการศึกษา 2563 โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
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ลาดับที่ 5 แผนงานหน่วยงาน
แผนงานตามโครงสร้าง
แผนงานตามมาตรฐานด้าน

งานครุภณ
ั ฑ์
ฝ่ายบริหารทั่วไป
1  คุณภาพผู้เรียน / เด็ก
2  กระบวนการบริหารและจัดการ
3  สังคมแห่งการเรียนรู้
4  อัตลักษณ์ 5 มาตรการส่งเสริม
ผู้รบั ผิดชอบ
นายวัลลภ แร่จั่น
ตอบสนอง
พันธกิจที่ 1
ยุทธศาสตร์ที่ 11 กลยุทธ์ที่ 11.1 11.2
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา
1 คุณภาพผู้เรียน 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ
3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ/การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสาคัญ
ตอบสนอง
พันธกิจที่ ยุทธศาสตร์ที่ 5
กลยุทธ์ที่
5.1
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา EDBA : มาตรฐานที่ 11 ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ หลักที่ 11.1 ร่วม ประเด็นการพิจารณา หลัก 11.1.2 ร่วม ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน : มาตรฐานที่ - ตัวบ่งชี/้ เกณฑ์ หลักที่ วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย
วัตถุประสงค์
1.เพื่อสารวจครุภัณฑ์ภายในโรงเรียน แล้ว
นาผลการสารวจไปพัฒนา ปรับปรุง
บารุงรักษา ซ่อมแซม ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้
งาน และเอื้อต่อการเรียนการสอน
2. เพื่อจัดทาทะเบียนครุภัณฑ์
3. เพื่อควบคุมดูแลการใช้งานครุภัณฑ์ต่างๆอย่าง
คุ้มค่าและถูกวิธี และสารวจความพึงพอใจ
4.เพื่อให้ห้องเรียนห้องปฏิบัติการ อาคารเรียน
มั่นคงสะอาด และปลอดภัย มีสิ่งอานวยความ
สะดวกพอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดี
สภาพแวดล้อมร่มรื่นเหมาะสมแก่การเรียนรู้
(ตบช. 11.1)
เป้าหมายเชิงปริมาณ
1. สารวจครุภัณฑ์ภายในโรงเรียนทุกประเภท
แล้วนาผลการสารวจไปพัฒนา ปรับปรุง
บารุงรักษา ซ่อมแซม ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้
งาน และเอื้อต่อการเรียนการสอน
2. จัดทาทะเบียนครุภัณฑ์ทุกประเภท
3. ควบคุมดูแลการใช้งานครุภัณฑ์ต่างๆทุก
ประเภทอย่างคุ้มค่าและถูกวิธี และสารวจ
ความพึงพอใจ
4.ห้องเรียนห้องปฏิบัติการทุกห้อง อาคาร
เรียนจานวน 3 อาคาร มั่นคง สะอาด และ

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. ขั้นวางแผน
1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
1.2.ศึกษาข้อมูลย้อนหลัง
1.3.เสนอผู้บริหารอนุมัติ

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)
เม.ย. 62
พ.ค. 62

2. ขั้นดาเนินการ (ภาระงานประจา/ภาระ
งานร่วม/โครงการ)
2.1 ภาระงานประจา
2.1.1.สารวจครุภัณฑ์ภายในโรงเรียน เพื่อ
พัฒนา ปรับปรุง บารุงรักษา ซ่อมแซม
ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และเอื้อ
ต่อการเรียนการสอน
2.1.2 จัดทาทะเบียนครุภัณฑ์
2.1.3. ควบคุมดูแลการใช้งานครุภัณฑ์ต่างๆอย่าง
คุ้มค่าและถูกวิธี และสารวจความพึงพอใจ

พ.ค. 62

2.2 ภาระงานตาม ตบช.
2.2.1.ห้องเรียนห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง
สะอาด และปลอดภัย มีสิ่งอานวยความ
สะดวกพอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดี
สภาพแวดล้อมร่มรื่นเหมาะสมแก่การเรียนรู้
(ตบช. 11.1)
1)สิ่งอานวยความสะดวกในการเรียนรู้พอเพียง
กับจานวนผู้เรียนและอยู่ในสภาพใช้การได้ดีทุก
ครั้ง (ประเด็น11.1.2)

ตลอดปีการศึกษา
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วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)

ปลอดภัย มีสิ่งอานวยความสะดวกพอเพียง
อยู่ในสภาพใช้การได้ดี สภาพแวดล้อมร่มรื่น
เหมาะสมแก่การเรียนรู้

2.3 ภาระงานร่วม
2.4 โครงการ
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1.มีการสารวจครุภัณฑ์ภายในโรงเรียน เพื่อ
2.5ภาระงานตามมาตรฐานสากล
พัฒนา ปรับปรุง บารุงรักษา ซ่อมแซม ให้อยู่ใน สภาพพร้อมใช้งาน และเอื้อต่อการเรียนการสอน 3. ขั้นตรวจสอบ / ติดตาม / ประเมินผล
อย่างมีคุณภาพ
3.1 ตรวจสอบติดตามการดาเนินงานตามแผนงาน
2. มีการจัดทาทะเบียนครุภัณฑ์อย่างมีคุณภาพ 3.2 ปรับปรุงแก้ไข การดาเนินงานที่ยังไม่สมบูรณ์
3. มีการควบคุมดูแลการใช้งานครุภัณฑ์ต่างๆ
3.3 สรุปผลการประเมินผล
อย่างคุ้มค่าและถูกวิธีอย่างมีคุณภาพ และมีการ
สารวจความพึงพอใจ
4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา
4.ห้องเรียนห้องปฏิบัติการ อาคารเรียน
4.1 สรุปผลการประเมินแผนงาน /โครงการ
มั่นคงสะอาด และปลอดภัย มีสิ่งอานวยความ 4.2 รายงานผลการประเมินแผนงาน/โครงการ
สะดวกพอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดี
4.3 นาผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนา
สภาพแวดล้อมร่มรื่นเหมาะสมแก่การเรียนรู้
ในปีการศึกษาต่อไป
อย่างมีคุณภาพ
ตัวชี้วัดวามสาเร็จ
1.มีการสารวจครุภัณฑ์ภายในโรงเรียน เพื่อ
พัฒนา ปรับปรุง บารุงรักษา ซ่อมแซม ให้อยู่ใน
สภาพพร้อมใช้งาน และเอื้อต่อการเรียนการสอน
อย่างมีคุณภาพร้อยละ 90
2. มีการจัดทาทะเบียนครุภัณฑ์อย่างมีคุณภาพ
ร้อยละ 90
3. มีการควบคุมดูแลการใช้งานครุภัณฑ์ต่างๆ
อย่างคุ้มค่าและถูกวิธีอย่างมีคุณภาพ และมีการ
สารวจความพึงพอใจร้อยละ 90
4.ห้องเรียนห้องปฏิบัติการ อาคารเรียน
มั่นคงสะอาด และปลอดภัย มีสิ่งอานวยความ
สะดวกพอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดี
สภาพแวดล้อมร่มรื่นเหมาะสมแก่การเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพร้อยละ 90
เครื่องมือติดตามประเมินผล
แผนปฏิบัตกิ ารปีการศึกษา 2563 โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
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วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)

3.1 แบบสารวจ
3.2 สอบถาม / สังเกตสภาพจริง
3.3 แบบประเมินความพึงพอใจ
4.7.3 แบบแสดงงบประมาณค่าใช้จ่าย
4.7.3.1 งานทะเบียนครุภัณฑ์
แผนงานตามมาตรฐานที่ 1  2  3  4  5 
หน่วยงาน
งานครุภณ
ั ฑ์ ฝ่ายบริหารทั่วไป
รายการ

งบประมาณ ปี 2562

รวม

5,000
5,000

รายรับ
1.จากโรงเรียน
รายจ่าย
1.ค่าวัสดุ
- เอกสารสารวจทาทะเบียน
- สติ๊กเกอร์ และอุปกรณ์ติดสติ๊กเกอร์
- ปากกาสลัก
2.ค่าใช้สอย
- ค่าเอกสาร
3.ค่าตอบแทน
4.ค่าพาหนะ
รวม

1,000
5,000

ลงชื่อ ..........................................................
(นายวัลลภ แร่จั่น)
ผู้เสนองาน

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

1,000
2,000
1,000

ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ ..........................................................................
(เซอร์มาร์กาเร็ต รัตนาวงศ์ไชยา)
ผู้จัดการ/ผูอ้ านวยการ

แผนปฏิบัตกิ ารปีการศึกษา 2563 โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
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4.8 ฝ่ายปฐมวัย

ที่

หน่วยงาน / งาน / โครงการ

1 หน่วยงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

แผนงาน
ตาม
มาตรฐาน

ผู้รับผิดชอบ

4

ครูปัทมกร

สรุปรายจ่าย

ที่มาของงบประมาณ
จาก
จากที่อื่น
รวม
โรงเรียน

1 ) โครงการเด็กดีมีคุณธรรม
-

กิจกรรมวันสาคัญ

ครูปัทมกร

3,000

-

กิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม

ครูปัทมกร

1,000

-

กิจกรรมจิตสาธารณะ

ครูปัทมกร

-

กิจกรรมเด็กดี ซ.ศ.

ครูปัทมกร

2 หน่วยงานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

2

-

3,000

3,000

-

1,000

1,000

1,000

-

1,000

1,000

12,000

-

12,000

12,000

6,000

6,000

ครูสุชาดา

1 ) โครงการพัฒนาหลักสูตรปฐมวัย
-

กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร

3 หน่วยงานพัฒนาและการจัดการเรียนการสอน

5

หน่วยงานนิเทศการเรียนรู้ในสถานศึกษา

6,000

-

ครูสุชาดา

2,000

-

2,000

2,000

1,500

-

1,500

1,500

2

-

กิจกรรมการจัดทาแผนการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้
หน่วยงานส่งเสริมให้มีการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
4
การจัดการเรียนรู้
1 ) งานวิจัยในชั้นเรียน

ครูสุชาดา

2

2

ครูนันท์มนัส

ครูพีรดา

1) โครงการนิเทศแลกเปลี่ยนเรียนรู้
-

กิจกรรมนิเทศภายในสถานศึกษา

ครูพีรดา

1,500

-

1,500

1,500

-

กิจกรรมนิเทศแบบกัลยาณมิตร

ครูพีรดา

7,000

-

7,000

7,000

10,000

-

10,000

10,000

6 หน่วยงานประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย

2

ครูบุษกร

1) งานประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย
7 หน่วยงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

1

ครูชนิดา

1) โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ
-

กิจกรรมรักการอ่าน

ครูพีรดา

2,000

-

2,000

2,000

-

กิจกรรมวันวิชาการ

ครูชนิดา

3,000

-

3,000

3,000

-

กิจกรรมกีฬาสี

ครูปิยะดา

5,000

-

5,000

5,000

-

กิจกรรมบัณฑิตน้อย

ครูชนิดา

82,800

82,800

-

82,800

2) โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

ครูปัทมกร

15,000

-

15,000

15,000

3) โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง

ครูสุชาดา

102,500

55,350

47,150

102,500

4) โครงการค่ายบูรณาการ

ครูบุษกร

10,250

-

10,250

10,250

แผนปฏิบัตกิ ารปีการศึกษา 2563 โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
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ที่
8

หน่วยงาน / งาน / โครงการ
หน่วยงานสวัสดิภาพเด็ก

แผนงาน
ตาม
มาตรฐาน

ผู้รับผิดชอบ

1

ครูนิชนันท์

1) งานสวัสดิภาพเด็ก
9

หน่วยงานพัฒนาความสัมพันธ์กับชุมชนและ
ผู้ปกครอง

3

2
2

-

7,500

7,500

2,000

-

2,000

2,000

5,000

-

5,000

5,000

50,000

-

50,000

50,000

ครูชนิดา

1) งานจัดทาแผนปฏิบัติการปฐมวัย
11 หน่วยงานพัฒนาบุคลากร

7,500
ครูพีรดา

1) งานพัฒนาความสัมพันธ์กับชุมชนและผู้ปกครอง
10 หน่วยงานบริหารทั่วไป

สรุปรายจ่าย

ที่มาของงบประมาณ
จาก
จากที่อื่น
รวม
โรงเรียน

ครูบุษกร

1) โครงการพัฒนาครูปฐมวัย
-

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพครูปฐมวัย

12 หน่วยงานจัดบรรยากาศส่งเสริมการเรียนการสอน

3

ครูปิยะดา

1) โครงการสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี
-

กิจกรรมสื่อเพื่อการศึกษา

ครูปิยะดา

100,000

-

100,000

100,000

-

กิจกรรมหนูน้อย RECYCLE

ครูพีรดา

1,000

-

1,000

1,000

-

กิจกรรมจัดบรรยากาศชั้นเรียน

ครูชนิดา

30,000

-

30,000

30,000

ครูชนิดา

10,000

-

10,000

10,000

ครูปิยะดา

5,000

-

5,000

5,000

ครูปิยะดา

2,000

-

2,000

2,000

- กิจกรรมสร้างสื่อนวัตกรรมด้วย IPAD
หน่วยงานพัฒนาระบบประกันคุณภาพใน
13
สถานศึกษา
1) งานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพใน
สถานศึกษา

2

2) งานสารสนเทศ
รวม

ครูปิยะดา

478,050

แผนปฏิบัตกิ ารปีการศึกษา 2563 โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
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ตารางที่ 4.8.2 สรุปรายรับ-รายจ่ายตามหน่วยงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ปีการศึกษา 2562
ของฝ่ายปฐมวัย
4.8.2.1 หน่วยงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ที่

งาน / กิจกรรม / โครงการ

แผนงาน
ตาม
มาตรฐาน

1 โครงการเด็กดีมีคุณธรรม

รายรับ (ที่มาของงบประมาณ)
จาก
จากที่อื่น
รวม
โรงเรียน

สรุปรายจ่าย

4

งบพัฒนา

- กิจกรรมวันสาคัญ

-

3,000

3,000

3,000

- กิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม

-

1,000

1,000

1,000

- กิจกรรมจิตสาธารณะ

-

1,000

1,000

1,000

12,000

12,000

12,000

17,000

17,000

17,000

- กิจกรรมเด็กดี ซ.ศ.

รวม

สรุปประเภทงบประมาณ
งบดาเนินการ ............-...........บาท

ประเภท
งบประมาณ

งบลงทุน .............-............. บาท

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

งบพัฒนา 17,000 บาท

ลงชื่อ ..........................................
( นางสาวชนิดา ณ นคร )
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่าย
ปฐมวัย
ผู้อนุมัติ

ลงชื่อ .......... ...................................
( เซอร์มาร์กาเร็ต รัตนาวงศ์ไชยา )
ผู้อานวยการ
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4.8.2.2 หน่วยงาน งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

ที่

แผนงาน
ตาม
มาตรฐาน
2

งาน / กิจกรรม / โครงการ

1 โครงการพัฒนาหลักสูตรปฐมวัย
- กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร

รายรับ (ที่มาของงบประมาณ)
จาก
จากที่อื่น
รวม
โรงเรียน

สรุปรายจ่าย

ประเภท
งบประมาณ
งบพัฒนา

รวม

-

6,000

6,000

6,000

-

6,000

6,000

6,000

สรุปประเภทงบประมาณ
งบดาเนินการ ...........-............บาท

งบลงทุน ............-.............. บาท

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

งบพัฒนา ... 6,000....... บาท

ลงชื่อ . ....... ..................................
( นางสาวชนิดา ณ นคร )
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายปฐมวัย
ผู้อนุมัติ

ลงชื่อ........................................................
(เซอร์มาร์กาเร็ต รัตนาวงศ์ไชยา)
ผู้อานวยการ
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4.8.2.3 หน่วยงานพัฒนาและการจัดการเรียนการสอน
รายรับ (ที่มาของงบประมาณ)
แผนงาน
ที่
งาน / กิจกรรม / โครงการ
ตาม
จาก
จากที่อื่น
รวม
มาตรฐาน
โรงเรียน
1 โครงการพัฒนาหลักสูตรปฐมวัย
- กิจกรรมการจัดทาแผนการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้

สรุปรายจ่าย

2

งบพัฒนา

รวม

-

2,000

2,000

2,000

-

2,000

2,000

2,000

สรุปประเภทงบประมาณ
งบดาเนินการ ..........-.............บาท

ประเภท
งบประมาณ

งบลงทุน ..............-............ บาท

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

งบพัฒนา 2,000 บาท

ลงชื่อ . ....... ..................................
( นางสาวชนิดา ณ นคร )
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายปฐมวัย
ผู้อนุมัติ

ลงชื่อ........................................................
(เซอร์มาร์กาเร็ต รัตนาวงศ์ไชยา)
ผู้อานวยการ
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4.8.2.4 หน่วยงานส่งเสริมให้มีการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้
ที่

แผนงาน รายรับ (ที่มาของงบประมาณ)
ตาม
จาก
จากที่อื่น
รวม
มาตรฐาน
โรงเรียน

งาน / กิจกรรม / โครงการ

1 งานวิจัยในชั้นเรียน

2

รวม

สรุปรายจ่าย

ประเภท
งบประมาณ
งบดาเนินการ

-

1,500

1,500

1,500

-

1,500

1,500

1,500

สรุปประเภทงบประมาณ
งบดาเนินการ 1,500 บาท งบลงทุน ..............-............ บาท

ลงชื่อ ..... .........................................
( นางสาวนันท์มนัส แขกรัมย์ )
ผู้เสนองาน

งบพัฒนา ..........-.............บาท

ลงชื่อ ..........................................
( นางสาวชนิดา ณ นคร )
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายปฐมวัย
ผู้อนุมัติ

ลงชื่อ .......... ...................................
( เซอร์มาร์กาเร็ต รัตนาวงศ์ไชยา )
ผู้อานวยการ
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4.8.2.5 หน่วยงานนิเทศการเรียนรู้ในสถานศึกษา
ที่
1

แผนงาน รายรับ (ที่มาของงบประมาณ)
ตาม
จาก
จากที่อื่น
รวม
มาตรฐาน
โรงเรียน

งาน / กิจกรรม / โครงการ

สรุปรายจ่าย

ประเภท
งบประมาณ

2

โครงการนิเทศแลกเปลี่ยนเรียนรู้

งบพัฒนา

- กิจกรรมนิเทศภายในสถานศึกษา

-

1,500

1,500

1,500

- กิจกรรมนิเทศแบบกัลยาณมิตร

-

7,000

7,000

7,000

-

8,500

8,500

8,500

รวม

สรุปประเภทงบประมาณ
งบดาเนินการ ..........-.............บาท

งบลงทุน ..............-............ บาท

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

งบพัฒนา 8,500 บาท

ลงชื่อ ..........................................
( นางสาวชนิดา ณ นคร )
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายปฐมวัย
ผู้อนุมัติ

ลงชื่อ .......... ...................................
( เซอร์มาร์กาเร็ต รัตนาวงศ์ไชยา )
ผู้อานวยการ
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4.8.2.6 หน่วยงานประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย
แผนงาน รายรับ (ที่มาของงบประมาณ)
ตาม
จาก
จากที่อื่น
รวม
มาตรฐาน
โรงเรียน

ที่

งาน / กิจกรรม / โครงการ

1

งานประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย

รวม

2

สรุปรายจ่าย

ประเภท
งบประมาณ
งบดาเนินการ

-

10,000

10,000

10,000

-

10,000

10,000

10,000

สรุปประเภทงบประมาณ
งบดาเนินการ 10,000 บาท

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

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

ลงชื่อ ..........................................
( นางสาวชนิดา ณ นคร )
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายปฐมวัย
ผู้อนุมัติ

ลงชื่อ .......... ...................................
( เซอร์มาร์กาเร็ต รัตนาวงศ์ไชยา )
ผู้อานวยการ
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4.8.2.7 หน่วยงาน กิจกรรมพัฒนาเด็ก
ที่
1

แผนงาน
ตาม
มาตรฐาน

งาน / กิจกรรม / โครงการ
โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนสู่ความ
เป็นเลิศ
- กิจกรรมรักการอ่าน

รายรับ (ที่มาของงบประมาณ)
จาก
จากที่อื่น
รวม
โรงเรียน

สรุป
รายจ่าย

1

งบพัฒนา
2,000

2,000

2,000

- กิจกรรมวันวิชาการ

3,000

3,000

3,000

- กิจกรรมกีฬาสี

5,000

5,000

5,000

-

82,800

82,800

15,000

15,000

15,000

47,150

102,500

102,500

10,250

10,250

10,250

82,400

220,550

220,550

- กิจกรรมบัณฑิตน้อย

82,800

2 โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
3 โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง

55,350

4 โครงการค่ายบูรณาการ
รวม

138,150

สรุปประเภทงบประมาณ
งบดาเนินการ ..........-.............บาท

ประเภท
งบประมาณ

งบลงทุน ..............-............ บาท

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

งบพัฒนา 220,550 บาท

ลงชื่อ ..........................................
( นางสาวชนิดา ณ นคร )
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายปฐมวัย
ผู้อนุมัติ

ลงชื่อ .............................................
( เซอร์มาการ์เร็ต รัตนาวงศ์ไชยา)
ผู้อานวยการ
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4.8.2.8 หน่วยงาน สวัสดิภาพเด็ก
ที่
1

รายรับ (ที่มาของงบประมาณ)
แผนงาน
ตาม
จาก
จากที่อื่น
รวม
มาตรฐาน
โรงเรียน

งาน / กิจกรรม / โครงการ
งาน สวัสดิภาพเด็ก

1

รวม

สรุปรายจ่าย

ประเภท
งบประมาณ
งบดาเนินการ

-

7,500

7,500

7,500

-

7,500

7,500

7,500

สรุปประเภทงบประมาณ
งบดาเนินการ

7,500

บาท

งบลงทุน ..............-............ บาท

ลงชื่อ ..............................................
( นางสาวนิชนันท์ ชุมพล )
ผู้เสนองาน

งบพัฒนา ..........-.............บาท

ลงชื่อ ..........................................
( นางสาวชนิดา ณ นคร )
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายปฐมวัย
ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ .............................................
( เซอร์มาร์กาเร็ต รัตนาวงศ์ไชยา )
ผู้อานวยการ

แผนปฏิบัตกิ ารปีการศึกษา 2563 โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา

447

4.8.2.9 หน่วยงานพัฒนาความสัมพันธ์กับชุมชนและผู้ปกครอง
แผนงาน รายรับ (ที่มาของงบประมาณ)
ที่
งาน / กิจกรรม / โครงการ
ตาม
จาก
จากที่อื่น
รวม
มาตรฐาน
โรงเรียน
งานพัฒนาความสัมพันธ์กับชุมชนและ
1
2
2,000
2,000
ผู้ปกครอง

รวม

-

2,000

2,000

สรุป
รายจ่าย

ประเภท
งบประมาณ

2,000

งบดาเนินการ

2,000

สรุปประเภทงบประมาณ
งบดาเนินการ

2,000

บาท งบลงทุน ……….-…………

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

บาท

งบพัฒนา……….-…………บาท

ลงชื่อ ..........................................
( นางสาวชนิดา ณ นคร )
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายปฐมวัย
ผู้อนุมัติ

ลงชื่อ .......... ...................................
( เซอร์มาร์กาเร็ต รัตนาวงศ์ไชยา )
ผู้อานวยการ

4.8.2.10 หน่วยงาน บริหารทั่วไป
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ที่

แผนงาน
ตาม
มาตรฐาน

งาน / กิจกรรม / โครงการ

1 งานงานจัดทาแผนปฏิบัติการปฐมวัย

2

รวม

รายรับ (ที่มาของงบประมาณ)
จาก
จากที่อื่น
รวม
โรงเรียน
5,000
5,000

-

5,000

5,000

สรุปรายจ่าย

ประเภท
งบประมาณ

5,000

งบดาเนินการ

5,000

สรุปประเภทงบประมาณ
งบดาเนินการ

5,000

บาท

งบลงทุน ……….-…………

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

บาท งบพัฒนา……….-…………บาท

ลงชื่อ ..........................................
( นางสาวชนิดา ณ นคร )
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายปฐมวัย
ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ .............................................
( เซอร์มาร์กาเร็ต รัตนาวงศ์ไชยา )
ผู้อานวยการ
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4.8.2.11 หน่วยงานงานพัฒนาบุคลากร
ที่

แผนงาน
ตาม
มาตรฐาน
2

งาน / กิจกรรม / โครงการ

1 โครงการพัฒนาครูปฐมวัย

รายรับ (ที่มาของงบประมาณ)
จาก
จากที่อื่น
รวม
โรงเรียน

สรุป
รายจ่าย

ประเภท
งบประมาณ
งบพัฒนา

- กิจกรรมพัฒนาศักยภาพครูปฐมวัย

รวม

-

50,000

50,000

50,000

-

50,000

50,000

50,000

สรุปประเภทงบประมาณ
งบดาเนินการ ...........-............บาท งบลงทุน ............-.............. บาท งบพัฒนา .... 50,000....... บาท
ลงชื่อ ..............................................
( นางสาวบุษกร เละประยูร )
ผู้เสนองาน

ลงชื่อ ..........................................
( นางสาวชนิดา ณ นคร )
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายปฐมวัย
ผู้อนุมัติ

ลงชื่อ .............................................
( เซอร์มาร์กาเร็ต รัตนาวงศ์ไชยา )
ผู้อานวยการ

แผนปฏิบัตกิ ารปีการศึกษา 2563 โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา

450

4.8.2.12 หน่วยงาน จัดบรรยากาศส่งเสริมการเรียนการสอน
ที่
1

แผนงาน
ตาม
มาตรฐาน

งาน / กิจกรรม / โครงการ
โครงการสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี

รายรับ (ที่มาของงบประมาณ)
จาก
โรงเรียน

จากที่อื่น

รวม

สรุปรายจ่าย

3

งบพัฒนา

- กิจกรรมสื่อเพื่อการศึกษา

100,000

100,000

100,000

- กิจกรรมหนูน้อย RECYCLE

1,000

1,000

1,000

- กิจกรรมจัดบรรยากาศชั้นเรียน

30,000

30,000

30,000

- กิจกรรมสร้างสื่อนวัตกรรมด้วย IPAD

10,000

10,000

10,000

141,000

141,000

141,000

รวม

สรุปประเภทงบประมาณ
งบดาเนินการ .............-..........บาท

งบลงทุน …….-……….. บาท

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

ประเภท
งบประมาณ

งบพัฒนา 141,000 บาท
ลงชื่อ ..........................................
( นางสาวชนิดา ณ นคร )
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายปฐมวัย

ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ .............................................
( เซอร์มาร์กาเร็ต รัตนาวงศ์ไชยา)
ผู้อานวยการ
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4.8.2.13 หน่วยงาน งานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพในสถานศึกษา
รายรับ (ที่มาของงบประมาณ)
แผนงาน
ที่ งาน / กิจกรรม / โครงการ
ตาม
จาก
จากที่อื่น
รวม
มาตรฐาน
โรงเรียน
งานพัฒนาระบบการประกัน
1
5,000
5,000
คุณภาพในสถานศึกษา
2 งานสารสนเทศ
2,000
2,000

รวม

-

7,000

7,000

สรุปรายจ่าย

ประเภท
งบประมาณ

5,000

งบดาเนินการ

2,000

7,000

สรุปประเภทงบประมาณ
งบดาเนินการ

7,000

บาท

งบลงทุน …… - ……. บาท

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

งบพัฒนา ……….-………. บาท

ลงชื่อ ..........................................
( นางสาวชนิดา ณ นคร )
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายปฐมวัย
ผู้อนุมัติ

ลงชื่อ .............................................
( เซอร์มาร์กาเร็ต รัตนาวงศ์ไชยา)
ผู้อานวยการ
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ลาดับที่ 1 แผนงานหน่วยงาน งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
แผนงานตามโครงสร้าง
ฝ่ายปฐมวัย
แผนงานตามมาตรฐานด้าน
1 คุณภาพผู้เรียน/เด็ก 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
4  อัตลักษณ์
5 มาตรการส่งเสริม
ผู้รับผิดชอบ
นางสาวปัทมกร รัตนกสิกร
ตอบสนอง
พันธกิจข้อ 5,7 ยุทธศาสตร์ข้อ 6,8 กลยุทธ์ข้อ 6.1, 8.1, 8.2
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ.
1 คุณภาพผู้เรียน 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ
3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ/การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสาคัญ
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา EDBA
: มาตรฐานที่ 2,3 ตัวบ่งชี้หลัก 2.1, 2.3, 3.1, 3.3 ร่วม ประเด็นการพิจารณาหลัก 2.1 (1-2) , 2.3 (1-3) , 3.1 (1-3) , 3.3 (1-3) ร่วม ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน มาตรฐานที่ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์ที่ วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)

วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้ครูส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

1. ขั้นวางแผน
1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานตาม

พฤษภาคม 2562

และค่านิยมที่พึงประสงค์ให้เด็กเป็นคนดีมี
มารยาทงามมีจิตพิสัยที่สมวัย

กิจกรรมของผู้รับผิดชอบ
1.2 ประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน

พฤษภาคม 2562

2.เพื่อให้ครูส่งเสริมให้มีการอบรมคุณธรรม

1.3 ประชุมชี้แจงการดาเนินงานแก่ผู้ที่

พฤษภาคม 2562

จริยธรรมเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

เกี่ยวข้อง

3.เพื่อให้ครูทราบพฤติกรรมเด็กเป็นรายบุคคล
4.เพื่อให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมกับสถานศึกษา
ในการเสริมสร้างพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
และค่านิยมที่พึงประสงค์ให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน
5.เพื่อส่งเสริมมีสุขภาพจิตที่ดีและมีความสุข
(2.1)
6.เพื่อให้เด็กมีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจ
ที่ดีงาม ( 2.3 )
7.เพื่อให้เด็กมีทักษะชีวิตและปฎิบัติตนตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (3.1)
8.เพื่ออยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และ
ปฎิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

1.4 จัดทาเอกสารและตารางเวลาและ
เนื้อหาการอบรม

มิถุนายน 2562

2. ขั้นดาเนินการ
พฤษภาคม 2562 2.1 ภาระงานประจา
กุมภาพันธ์ 2563
1. งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
ตามแผนงาน
1.2 ดาเนินการตามโครงการ/กิจกรรม
1.3 จัดรูปแบบกิจกรรมและจัดทาเอกสาร
1.4 ประชาสัมพันธ์กับเด็กและผู้ปกครอง
ให้ได้รับทราบ
1.5 จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัด
กิจกรรม
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วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย
ประมุข (3.3 )
เป้าหมายเชิงปริมาณ
1.เด็กระดับปฐมวัยจานวน 207 คน
2.ครูระดับปฐมวัยจานวน 8 คน
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1.ครูส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม
ที่พึงประสงค์ให้เด็กเป็นคนดีมีมารยาทงามมี
จิตพิสัยที่สมวัย
2.ครูส่งเสริมให้มีการอบรมคุณธรรมจริยธรรม
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
3.ครูทราบพฤติกรรมเด็กเป็นรายบุคคล
4.ผู้ปกครองมีส่วนร่วมกับสถานศึกษาใน
การเสริมสร้าง พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
และค่านิยมที่พึงประสงค์ให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน
5.เด็กระดับปฐมวัยทุกคนมีสุขภาพจิตที่ดี
และมีความสุข
6.เด็กระดับปฐมวัยมีคุณธรรม จริยธรรม
และมีจิตใจที่ดีงาม
7.เด็กระดับปฐมวัยทุกคนมีทักษะชีวิตและ
ปฎิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
8.เด็กระดับปฐมวัยทุกคนอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีความสุขและปฎิบัติตนเป็นสมาชิก
ที่ดีของสังคมในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1.ครูร้อยละ 92 ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
และค่านิยมที่พึงประสงค์ให้เด็กเป็นคนดีมี
มารยาทงามมีจิตพิสัยที่สมวัย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
1.6 นาเด็กๆเข้าร่วมกิจกรรม
2. ครูส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม
ที่พึงประสงค์ให้เด็กเป็นคนดีมีมารยาทงามมี
จิตพิสัยที่สมวัย
3 .ครูส่งเสริมให้มีการอบรมคุณธรรมจริยธรรม
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
4. ให้ครูทราบพฤติกรรมเด็กเป็นรายบุคคล
5. ให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมกับสถานศึกษาใน
การเสริมสร้าง พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
และค่านิยมที่พึงประสงค์ให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน
2.2 ภาระงานตามตัวบ่งชี้ (หลัก)
1. มีสุขภาพจิตที่ดีและมีความสุข (2.1)
1) ร้อยละของเด็กที่แสดงออกทางอารมณ์
ได้อย่างเหมาะสม 2.1 (1 )
2) ร้อยละของเด็กที่มีความรู้สึกที่ดีต่อ
ตนเองและผู้อื่น 2.1 ( 2 )
2. มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจ
ที่ดีงาม ( 2.3 )
1) ร้อยละของเด็กที่มีความซื่อสัตย์สุจริต
2.3 ( 1 )
2) ร้อยละของเด็กที่มีความเมตตากรุณา
มีน้าใจและช่วยเหลือแบ่งปัน 2.3 (2 )
3) ร้อยละของเด็กที่มีความเห็นอกเห็นใจ
ผู้อื่น 2.3 (3 )
3. มีทักษะชีวิตและปฎิบัติตนตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียง(3.1)
1) ร้อยละของเด็กที่ช่วยเหลือตนเองใน
การปฎิบัติกิจวัตรประจาวัน 3.1 (1)
2) ร้อยละของเด็กที่มีวินัยในตนเอง
3.1 (2)
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วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย
2.ครูร้อยละ 92 ส่งเสริมให้มีการอบรม
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
3.ครูร้อยละ 92 ทราบพฤติกรรมเด็กเป็น
รายบุคคล
4.สถานศึกษาร้อยละ 92มีการส่งเสริมสร้าง
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึง
ประสงค์ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
5.เด็กร้อยละ 92 มีสุขภาพจิตที่ดีและ
มีความสุข
6. เด็กร้อยละ 92 มีคุณธรรม จริยธรรม และ
มีจิตใจที่ดีงาม
7.เด็กร้อยละ 92 มีทักษะชีวิตและปฎิบัติตน
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
8. เด็กร้อยละ 92 อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุขและปฎิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของ
สังคมในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
เครื่องมือการติดตาม/ประเมินผล
1.แบบประเมินโครงการเด็กดีมีคุณธรรม
2.แบบสรุปผลการดาเนินงานโครงการเด็ก
ดีมีคุณธรรม

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)

3) ร้อยละของเด็กที่ประหยัดและพอเพียง
3.1 ( 3)
4. อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และ
ปฎิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข (3.3 )
1) ร้อยละของเด็กที่ยอมรับความเหมือน
และความแตกต่างระหว่างบุคคล 3.3 (1)
2) ร้อยละของเด็กที่มีปฎิสัมพันธ์ที่ดีกับ
ผู้อื่น 3.3 (2)
3) ร้อยละของเด็กที่ปฎิบัติการเบื้องต้นใน
การเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 3.3 ( 3 )
2.4 โครงการ
1. โครงการเด็กดีมีคุณธรรม

พฤษภาคม 2562 –
กุมภาพันธ์ 2563

2.5 ภาระงานตามมาตรฐานสากล
3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล
3.1 ติดตาม ตรวจสอบการดาเนินงานตาม
แผน
3.2 ปรับปรุงแก้ไข การดาเนินงานที่ยัง
ไม่สมบูรณ์ ให้ดีขึ้น
3.3 ประเมินผลการดาเนินงานตามแผน

มกราคม 2563

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

กุมภาพันธ์ 2563
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กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
4.3 นาผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไขและ
พัฒนาในปีการศึกษาต่อไป
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แผนงานตามโครงสร้าง
แผนงานตามมาตรฐานด้าน

ฝ่ายปฐมวัย
1  คุณภาพผู้เรียน/เด็ก 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
3 สังคมแห่งการเรียนรู้ 4 อัตลักษณ์ 5 มาตรการส่งเสริม
ชื่อโครงการ
เด็กดีมีคุณธรรม
ลักษณะโครงการ
ประจา
ต่อเนื่อง
 ใหม่
หน่วยงาน
งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ผู้รับผิดชอบ
นางสาวปัทมกร รัตนกสิกร
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา
1 คุณภาพผู้เรียน/เด็ก 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ
3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ/การจัดประสบการณที่เน้นเด็กเป็นสาคัญ
ตอบสนอง
พันธกิจข้อ 5,7 ยุทธศาสตร์ข้อ 6,8 กลยุทธ์ข้อ 6.1,8.1,8.2
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา EDBA
มาตรฐานที่ 2,3 ตัวบ่งชี้หลัก 2.1, 2.3, 3.1, 3.3 ร่วม ประเด็นการพิจารณาหลัก 2.1 (1-2) , 2.3 (1-3) , 3.1 (1-3) , 3.3 (1-3) ร่วม ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน มาตรฐานที่ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์ที่ -

1. หลักการและเหตุผล
การจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย นอกจากจะมุ่งปลูกฝังและพัฒนาการเด็กทางด้านสติปัญญาของ
เด็กแล้ว เด็กยังต้องมีพัฒนาการทั้ง 4ด้าน ที่เหมาะสมและเป็นไปตามวัยทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา
ซึ่งจาเป็นอย่างยิ่งที่สถานศึกษาจะต้องส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กมีความโดดเด่นทางด้านคุณธรรม จริยธรรม และพร้อมที่จะ
เป็นพลเมืองดีของสังคมโลกได้ ทางฝ่ายปฐมวัยเห็นความสาคัญในเรื่องดังกล่าว จึงได้จัดทาโครงการ เด็กดีมีคุณธ รรม ให้กับ
เด็กปฐมวัย เพื่อปลูกฝังให้เด็กเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม ใฝ่ดี ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนา มีวินัย รับผิดชอบ
เชื่อฟังคาสั่งสอนของพ่อแม่ ครูอาจารย์และสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
2.วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ครูส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ให้เด็กเป็นคนดีมีมารยาทงามมีจิตพิสัย
ที่สมวัย
2. เพื่อให้ครูส่งเสริมให้มีการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
3. เพื่อให้ครูทราบพฤติกรรมเด็กเป็นรายบุคคล
4. เพื่อให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมกับสถานศึกษาในการเสริมสร้างพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึง
ประสงค์ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
5.เพื่อส่งเสริมมีสุขภาพจิตที่ดีและมีความสุข (2.1)
6.เพื่อให้เด็กมีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจที่ดีงาม ( 2.3 )
7.เพื่อให้เด็กมีทักษะชีวิตและปฎิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง(3.1)
8.เพื่ออยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และปฎิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (3.3 )
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3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
เด็กระดับชั้นอนุบาล 1 – 3 จานวน 207 คน
3.2 เชิงคุณภาพ
1. ครูส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ให้เด็กเป็นคนดีมีมารยาทงามมีจิตพิสัยที่สมวัย
2. ครูส่งเสริมให้มีการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
3. ครูทราบพฤติกรรมเด็กเป็นรายบุคคล
4. ผู้ปกครองมีส่วนร่วมกับสถานศึกษาในการเสริมสร้าง พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึง
ประสงค์ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
5. เด็กมีสุขภาพจิตที่ดีและมีความสุข
6. เด็กมีคุณธรรม จริยธรรม และ มีจิตใจที่ดีงาม
7. เด็กมีทักษะชีวิตและปฎิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
8. เด็กอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและปฎิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
3.3 ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ครูร้อยละ 92 ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ให้เด็กเป็นคนดีมีมารยาทงามมี
จิตพิสัยที่สมวัย
2. ครูร้อยละ 92 ส่งเสริมให้มีการอบรมเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
3. ครูร้อยละ 92 ทราบพฤติกรรมเด็กเป็นรายบุคคล
4. สถานศึกษาร้อยละ 92 มีการส่งเสริมสร้างพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ให้
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
5. เด็กร้อยละ 92 มีสุขภาพจิตที่ดีและมีความสุข
6. เด็กร้อยละ 92 มีคุณธรรม จริยธรรม และ มีจิตใจที่ดีงาม
7. เด็กร้อยละ 92 มีทักษะชีวิตและปฎิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
8. เด็กร้อยละ 92 อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและปฎิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
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4. ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
โครงการเด็กดีมีคุณธรรม
กิจกรรม
1. ขั้นเตรียมการ
1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
1.2 ประชุมชี้แจงวางแผน

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

พฤษภาคม 2562

นางสาวปัทมกร รัตนกสิกร

มิถุนายน 2562

นางสาวปัทมกร รัตนกสิกร

กรกฎาคม 2562
มิถุนายน 2562

นางสาวปัทมกร รัตนกสิกร
นางสาวปัทมกร รัตนกสิกร

- กิจกรรมจิตสาธารณะ

มิถุนายน 2562

นางสาวปัทมกร รัตนกสิกร

- กิจกรรมเด็กดี ซ.ศ.

กรกฎาคม 2562

นางสาวปัทมกร รัตนกสิกร

2. ขั้นดาเนินการ/กิจกรรมที่จัด
2.1 จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
2.2 กาหนดดาเนินงานตาราง
2.3 ประชาสัมพันธ์/แจกจดหมายเชิญ
2.4 ฝึกซ้อมเด็กในการเข้าร่วมกิจกรรม
2.5 จัดกิจกรรมตามโครงการ
- กิจกรรมวันสาคัญ
- กิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม

3. ขั้นติดตามและประเมินผล
3.1 จัดทาแบบประเมินโครงการ/กิจกรรม
3.2 แบบประเมินความพึงพอใจ
3.3 ใบงาน/ผลงาน
3.4 ภาพถ่ายกิจกรรม
3.5 สรุปและประเมินผล

กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวปัทมกร รัตนกสิกร

5. สถานที่ดาเนินงาน โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
6. ระยะเวลาในการดาเนินงาน ระหว่างเดือนพฤษภาคม 2562 – กุมภาพันธ์ 2563
7. งบประมาณ
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7.1 งบประมาณกิจกรรมวันสาคัญ
รายการ

งบประมาณปี 2562

รายรับ
- จากโรงเรียน
รวม
รายจ่าย
ค่าวัสดุ
1. ค่ากิจกรรมในวันสาคัญ
ค่าใช้สอย
1. ค่าจัดทารูปเล่ม
ค่าตอบแทน
1. ปัจจัยถวายพระ
ค่าพาหนะ
1. ค่าเดินทาง

3,000
3,000

1,500
300
1,000

รวม

200
3,000

7.2 งบประมาณกิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม
รายการ

งบประมาณปี 2562

รายรับ
- จากโรงเรียน
รวม
รายจ่าย
ค่าวัสดุ
1. ค่ากระดาษ
ค่าใช้สอย
1. ค่าจัดทารูปเล่ม
ค่าตอบแทน
1. ค่าของรางวัล
ค่าพาหนะ
1. ค่าเดินทาง

1,000
1,000

200
200
500

รวม

100
1,000
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7.3 งบประมาณกิจกรรมจิตสาธารณะ
รายการ

งบประมาณปี 2562

รายรับ
- จากโรงเรียน
รวม

1,000
1,000

รวม

200
100
100
500
100
1,000

รายจ่าย
ค่าวัสดุ
1. ค่าอุปกรณ์สาหรับทาความสะอาด
2. ค่าผ้า ปักผ้า
ค่าใช้สอย ค่าจัดทารูปเล่ม
ค่าตอบแทน ค่าของรางวัล
ค่าพาหนะ

7.4 งบประมาณกิจกรรมเด็กดี ซ.ศ.
รายการ

งบประมาณปี 2562

รายรับ
- จากโรงเรียน
รวม

12,000
12,000

รวม

2,200
5,500
200
100
3,000
1,000
12,000

รายจ่าย
ค่าวัสดุ
1. ค่าเครื่องไทยทาน
2. ค่าวัสดุการทากิจกรรม
3. ค่ากระดาษ A4
ค่าใช้สอย ค่าจัดทารูปเล่ม
ค่าตอบแทน ค่าปัจจัย
ค่าพาหนะ ค่าเดินทาง
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8. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล
1.แบบประเมินกิจกรรม โครงการเด็กดีมีคุณธรรม
2.แบบสรุปผลการดาเนินงานกิจกรรม โครงการเด็กดีมีคุณธรรม
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
เด็กปฐมวัยทุกคนเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม ใฝ่ดี ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนเองนับ
ถือ มีระเบียบวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟังคาสั่งสอนของพ่อแม่ ครูอาจารย์และสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข มีสุขภาพจิตที่ดีและมีความสุขมีคุณธรรม จริยธรรม และ มีจิตใจที่ดีงามมีทักษะชีวิตและปฎิบัติตนตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ร่วมกับผู้อนื่ ได้อย่างมีความสุขและปฎิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
10. ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................
ผู้เสนอโครงการ

ผู้พิจารณาโครงการ

..... .........................................
( นางสาวปัทมกร รัตนกสิกร )

……………………………………
( นางสาวชนิดา ณ นคร )

ผู้อนุมัติโครงการ
……………………………………

( เซอร์มาร์กาเร็ต รัตนาวงศ์ไชยา )
ผู้อานวยการ
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ลาดับที่ 2 แผนงานหน่วยงาน งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
แผนงานตามโครงสร้าง
ฝ่ายปฐมวัย
แผนงานตามมาตรฐานด้าน
1 คุณภาพผู้เรียน/เด็ก 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
3 สังคมแห่งการเรียนรู้ 4 อัตลักษณ์ 5 มาตรการส่งเสริม
ผู้รับผิดชอบ
นางสุชาดา น้อยสอาด
ตอบสนอง
พันธกิจข้อ 1 ยุทธศาสตร์ข้อ 1 , 5 กลยุทธ์ข้อ 1.1 , 5.1
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ.
1  คุณภาพผู้เรียน/เด็ก 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ
3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ/การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสาคัญ
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา EDBA : มาตรฐานที่ 5 ,6, 7,10 ตัวบ่งชี้หลัก 5.1, 6.1, 6.6, 7.1, 7.2, 7.3 ,10.1 ,
10.2 ร่วม - ประเด็นการพิจารณาหลัก 5.1(1-2), 6.1 (1), 6.6 (1-2), 7.1 (1-5), 7.2 (1), 7.3 (1) ,10.1(1-5)
,10.2 (1) ร่วม ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน
มาตรฐานที่ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์ที่ วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

วัตถุประสงค์
1.เพื่อส่งเสริมให้ครูจัดทาหลักสูตรปฐมวัย
ของสถานศึกษาอย่างชัดเจน
2.เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดทา
โครงสร้าง สาระหลักสูตรสถานศึกษาที่
เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลง และบริบท

1. ขั้นวางแผน
1.1 แต่งตั้งกรรมการดาเนินงาน
1.2 ประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน
1.3 ประชุมชี้แจงการดาเนินงานแก่ผู้ที่
เกี่ยวข้อง

ของสถานศึกษา
3.เพื่อให้สถานศึกษานาผลการวิเคราะห์
หลักสูตรของสถานศึกษามาปรับปรุง
และพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของเด็กและสังคม
4.เพื่อส่งเสริมให้ครูเข้าใจปรัชญา หลักการ
และธรรมชาติของการจัดการศึกษา
ปฐมวัยและสามารถนามาประยุกต์ใช้ใน
การจัดประสบการณ์(5.1)
5.เพื่อให้ผู้บริหารเข้าใจปรัชญาและ
หลักการจัดการศึกษาปฐมวัย (6.1)
6.เพื่อให้ผู้บริหารสามารถให้คาแนะนาให้
คาปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การ

2. ขั้นดาเนินการ
2.1 ภาระงานประจา
1.งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย
1.1) ศึกษาข้อมูลของหลักสูตรและจัดทา
ตารางวิเคราะห์หลักสูตร
1.2) จัดทากาหนดการสอนรายปี
1.3) ตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตร
1.4) นาหลักสูตรไปใช้
2.สถานศึกษาจัดทาโครงสร้าง สาระหลักสูตร
สถานศึกษาทีเ่ หมาะสมกับการเปลี่ยนแปลง
และบริบทของสถานศึกษา
3.สถานศึกษานาผลการวิเคราะห์หลักสูตร
สถานศึกษามาปรับปรุง และพัฒนาในการ
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จัดการศึกษาปฐมวัยอย่างเต็มตาม
ศักยภาพและเต็มเวลา (6.6)
7.เพื่อให้สถานศึกษามีหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัยของสถานศึกษาและนาสู่
การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ(7.1)
8.เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษามีระบบและ
กลไกให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายตระหนักและ
เข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย(7.2)
9.เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดกิจกรรม
ที่เสริมสร้างความตระหนักรู้และความ
เข้าใจหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย(7.3)
10.เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนจัดโครงการและ
กิจกรรมที่พัฒนาเด็กให้บรรลุตามเป้าหมาย
ปรัชญาวิสัยทัศน์และจุดเน้นของการจัด
การศึกษาปฐมวัย (10.1)
11.เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษามีผลการ
ดาเนินงานที่บรรลุตามเป้าหมาย (10.2)
เป้าหมายเชิงปริมาณ
1.แผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย จานวน 8 เล่ม
2.หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยจานวน 8 เล่ม

เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1.ครูจัดทาหลักสูตรปฐมวัยของสถานศึกษา
ได้อย่างชัดเจนมีประสิทธิภาพ
2.สถานศึกษาจัดทา โครงสร้างสาระหลักสูตร
สถานศึกษาได้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลง
และบริบทของสถานศึกษา
3.สถานศึกษามีการนาผลการวิเคราะห์
หลักสูตรของสถานศึกษามาปรับปรุง

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
จัดทาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของเด็กและสังคม
2.2 ภาระงานตามตัวบ่งชี้ (หลัก)
1.ส่งเสริมให้ครูเข้าใจปรัชญา หลักการ
และธรรมชาติของการจัดการศึกษา
ปฐมวัยและสามารถนามาประยุกต์ใช้ในการ
จัดประสบการณ์ (5.1)
1) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญา
หลักการ จุดหมาย และสาระการเรียนรู้ของ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 5.1(1)
2) ความสามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้และ
เชื่อมโยงสู่การจัดทาหน่วยการเรียนรู้การจัด
ประสบการณ์ การจัดกิจกรรมประจาวัน และ
การประเมินพัฒนาการเด็ก 5.1(2)
2.ผู้บริหารเข้าใจปรัชญาและหลักการจัด
การศึกษาปฐมวัย (6.1)
1) ผู้บริหารมีความรู้ความเข้าใจ สามารถ
อธิบาย ความหมายของปรัชญา แนวคิด
หลักการและจุดหมายของการจัดการศึกษา
ปฐมวัย6.1(1)
3.ผู้บริหารสามารถให้คาแนะนาให้
คาปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การ
จัดการศึกษาปฐมวัยอย่างเต็มตาม
ศักยภาพและเต็มเวลา (6.6)
1) การให้คาแนะนา คาปรึกษาทางวิชาการ
และการเอาใจใส่การจัดการศึกษาเต็ม
ศักยภาพ6.6(1)
2) การบริหารจัดการศึกษาเต็มเวลา 6.6(2)
4.มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของ
สถานศึกษาและนาสู่การปฏิบัติอย่างมี
ประสิทธิภาพ (7.1)
1)คณะกรรมการจัดทาหลักสูตรการศึกษา
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กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

และพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของเด็กและสังคม
4.ครูเข้าใจปรัชญา หลักการและธรรมชาติ
ของการจัดการศึกษาปฐมวัยและสามารถ
นามาประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์
ได้อย่างมีคุณภาพ
5.ครูจัดทาแผนการจัดประสบการณ์ที่
สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
และจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย
สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล
ด้านแผนและการจัดประสบการณ์

ปฐมวัยของสถานศึกษา ประกอบด้วยผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องหลายฝ่าย (เช่น ครู ผู้บริหาร
สถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา
ผู้ปกครอง ผู้แทนชุมชน/ผู้ทรงคุณวุฒิ) และ
หลักสูตรผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สถานศึกษา 7.1(1)
2) การนาผลการวิเคราะห์เด็ก บริบท สภาพ
ปัญหา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
มาใช้ในการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
ของสถานศึกษา 7.1(2)
3) ความสอดคล้องหรือสัมพันธ์กันของหัวข้อ

6.ผู้บริหารเข้าใจปรัชญาและหลักการจัด
การศึกษาปฐมวัย
7.ผู้บริหารมีความสามารถในการให้คาแนะนา
คาปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การ
จัดการศึกษาปฐมวัยอย่างเต็มตามศักยภาพ
และเต็มเวลา
8.สถานศึกษามีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
ของสถานศึกษาและนาสู่การปฏิบัติอย่างมี
ประสิทธิภาพ
9.สถานศึกษามีระบบและกลไกให้ผู้มสี ่วน
ร่วมทุกฝ่ายตระหนักและเข้าใจการจัดการ
ศึกษาปฐมวัย
10.สถานศึกษาจัดกิจกรรมที่เสริมสร้างความ
ตระหนักรู้และความเข้าใจหลักการจัด
การศึกษาปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ
11.โรงเรียนจัดโครงการและ กิจกรรมที่
พัฒนาเด็กให้บรรลุตามเป้าหมาย ปรัชญา
วิสัยทัศน์และจุดเน้นของการจัดการศึกษา
ปฐมวัย

การ สาคัญของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของ
สถานศึกษา(เช่น วิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ สาระการเรียนรู้รายปี
จัดประสบการณ์ การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้
สื่อและแหล่งการเรียนรู้ การประเมินพัฒนาการ
การบริหารจัดการหลักสูตร เป็นต้น) 7.1(3)
4) การนิเทศ กากับ ติดตาม ตรวจสอบ หรือ
ประเมินผลการใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
ของสถานศึกษา และสรุปผลทุกภาคเรียนและ
ทุกปี 7.1(4)
5) นาผลการนิเทศ กากับ ติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลการใช้หลักสูตร และหรือผลการวิจัยที่
เกี่ยวข้องมาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาทุกปี
การศึกษา 7.1(5)
5.มีระบบและกลไกให้ผู้มีส่วน
ร่วมทุกฝ่ายตระหนักและเข้าใจการจัด
การศึกษาปฐมวัย(7.2)
1)ระบบและกลไกให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเกิด
ความตระหนักการจัดการศึกษาปฐมวัย 7.2(1)
6.จัดกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้และ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
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1.ครูร้อยละ 90 จัดทาหลักสูตรสถานศึกษา
ปฐมวัยได้อย่างชัดเจน
2.สถานศึกษาจัดทา โครงสร้างสาระหลักสูตร
สถานศึกษาได้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลง
และบริบทของสถานศึกษา คิดเป็นร้อยละ 90
3.สถานศึกษามีการนาผลการวิเคราะห์
หลักสูตรของสถานศึกษามาปรับปรุง
และพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของเด็กและสังคม คิดเป็นร้อยละ 90
4.ครูร้อยละ 90เข้าใจปรัชญา หลักการและ
ธรรมชาติของการจัดการศึกษาปฐมวัย
และสามารถนามาประยุกต์ใช้ในการจัด
ประสบการณ์ได้
5.ครูร้อยละ 90จัดทาแผนการจัด
ประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัยและจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ที่หลากหลายสอดคล้องกับ
ความแตกต่างระหว่างบุคคลด้านแผนและ
การจัดประสบการณ์
6.ผู้บริหารเข้าใจปรัชญาและหลักการจัด
การศึกษาปฐมวัย คิดเป็นร้อยละ 90
7.ผู้บริหารมีความสามารถในการให้คาแนะนา
คาปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัด
การศึกษาปฐมวัยอย่างเต็มตามศักยภาพ
และเต็มเวลาคิดเป็นร้อยละ 90
8.สถานศึกษามีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
ของสถานศึกษาและนาสู่การปฏิบัติอย่างมี
ประสิทธิภาพ คิดเป็นร้อยละ 90
9.สถานศึกษามีระบบและกลไกให้ผู้มสี ่วน
ร่วมทุกฝ่ายตระหนักและเข้าใจการจัดการ
ศึกษาปฐมวัย คิดเป็นร้อยละ 90
10.สถานศึกษาจัดกิจกรรมที่เสริมสร้างความ

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)

ความเข้าใจหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย (7.3)
1) การจัดกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้
และความเข้าใจหลักการจัดการศึกษา
มีส่วนเกี่ยวข้อง 7.3(1)
7.โรงเรียนมีการจัดโครงการ กิจกรรม ที่
พัฒนาเด็กให้บรรลุตามเป้าหมาย ปรัชญา
วิสัยทัศน์และจุดเน้นของการจัดการศึกษา
ปฐมวัย (10.1)
1) มีการกาหนดอัตลักษณ์ของเด็กที่เหมาะสม
และปฏิบัติได้ 10.1(1)
2) มีการกาหนดตัวบ่งชี้และระดับความสาเร็จ
ที่เหมาะสม 10.1(2)
3) มีระบบและกลไกขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติที่
ชัดเจนและต่อเนื่อง 10.1(3)
4) มีส่วนร่วมของผู้เรียน ครู บุคลกร และ
ผู้บริหารสถานศึกษา 10.1(4)
5) มีผลการประเมินผลการจัดกิจกรรม
10.1(5)
8.สถานศึกษามีผลการดาเนินงานที่บรรลุตาม
เป้าหมาย (10.2)
1) ผลการพัฒนาให้บรรลุปรัชญา ปณิธาน
พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง
สถานศึกษาระดับปฐมวัย 10.2(1)
2.3 ภาระงานตามตัวบ่งชี้ (ร่วม)
2.4 โครงการ
1.โครงการพัฒนาหลักสูตรปฐมวัย
- กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร
3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล
3.1 ตรวจสอบ ติดตามการนาหลักสูตรไปใช้
3.2 ปรับปรุงแก้ไข และพัฒนาการใช้หลักสูตร
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วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)

ตระหนักรู้และความเข้าใจหลักการจัด
การศึกษาปฐมวัย คิดเป็นร้อยละ 90
11.โรงเรียนจัดโครงการและ กิจกรรมที่
พัฒนาเด็กให้บรรลุตามเป้าหมาย ปรัชญา
วิสัยทัศน์และจุดเน้นของการจัดการศึกษา
ปฐมวัย คิดเป็นร้อยละ 90

ให้สมบูรณ์
3.3 ประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา
(ปฐมวัย)

มีนาคม 2563

เครื่องมือการติดตาม/ประเมินผล
1.แบบประเมินหลักสูตรสถานศึกษา(ปฐมวัย)
2.แบบประเมินความพึงพอใจ

4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา
4.1 สรุปผลการดาเนินงานตามแผนงาน/
โครงการ
4.2 จัดทารายงานผลการดาเนินงานแก่
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
4.3 นาผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไขและ
พัฒนาในปีการศึกษาต่อไป
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แผนงานตามโครงสร้าง
แผนงานตามมาตรฐานด้าน

ฝ่ายปฐมวัย
1 คุณภาพผู้เรียน/เด็ก 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
3 สังคมแห่งการเรียนรู้ 4 อัตลักษณ์ 5 มาตรการส่งเสริม
ชื่อโครงการ
โครงการพัฒนาหลักสูตรปฐมวัย
ลักษณะโครงการ
 ประจา
 ต่อเนื่อง  ใหม่
หน่วยงาน
งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
ผู้รับผิดชอบ
นางสุชาดา น้อยสอาด
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา
1  คุณภาพผู้เรียน/เด็ก 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ
3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ/การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสาคัญ
ตอบสนอง
พันธกิจข้อ 1 ยุทธศาสตร์ข้อ 1 ,5 กลยุทธ์ข้อ 1.1, 5.1
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา EDBA : มาตรฐานที่ 5 ,6, 7,10 ตัวบ่งชี้หลัก 5.1, 6.1, 6.6, 7.1, 7.2, 7.3 ,10.1 ,
10.2 ร่วม - ประเด็นการพิจารณาหลัก 5.1(1-2), 6.1 (1), 6.6 (1-2), 7.1 (1-5), 7.2 (1), 7.3 (1) ,10.1(1-5)
,10.2 (1) ร่วม ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน
มาตรฐานที่ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์ที่ 1. หลักการและเหตุผล
หลักสูตรสถานศึกษาจัดเป็น เครื่องมืออย่างหนึ่งในการพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพ ดังนั้นการ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา จึงเป็น วางแผนการจัดประสบการณ์การเรีย นรู้ให้แก่เด็ก ทาให้เด็กสามารถเรียนรู้ได้
ตลอดเวลา ซึ่งในปัจ จุบัน เป็น ความจ าเป็น อย่างยิ่งที่ส ถานศึกษาจะต้องมีการพัฒนา “หลักสูตรสถานศึกษา”ให้
สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ได้แก่การเรียนรู้ภาษายุคดิจิตอลความสามารถในการสื่อสารและการมี
พัฒนาการที่สมวัยตรงตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของเด็ก คือ มีการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง การปฏิบัติจริง
การสังเกต การทดลอง การศึกษานอกสถานที่ สามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้ในการดาเนิน ชีวิตในปัจ จุบัน ดังนั้น
โรงเรียนซางตาครู้ส ศึกษา จึงตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยให้ส อดคล้องกับ
หลักสูตรปฐมวัย พุทธศักราช 2560 จึงสนับสนุนให้บุคลากรระดับปฐมวัยทุกคน มีการพัฒนาหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัยให้ทันต่อยุคสมัยอยู่เสมอ
2.วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้ครูจัดทาหลักสูตรปฐมวัยของสถานศึกษาอย่างชัดเจน
2. เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดทาโครงสร้าง สาระหลักสูตรสถานศึกษาที่ เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลง
และบริบทของสถานศึกษา
3. เพื่อให้สถานศึกษานาผลการวิเคราะห์หลักสูตรของสถานศึกษามาปรับปรุงและพัฒนาให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของเด็กและสังคม
4. เพื่อส่งเสริมให้ครูเข้าใจปรัชญา หลักการและธรรมชาติของการจัดการศึกษาปฐมวัยและสามารถนามา
ประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์ (5.1)
5. เพื่อให้ผู้บริหารเข้าใจปรัชญาและหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย (6.1)
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6. เพื่อให้ผู้บริหารสามารถให้คาแนะนาให้คาปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษาปฐมวัย
อย่างเต็มตามศักยภาพและเต็มเวลา (6.6)
7. เพื่อให้สถานศึกษามีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาและนาสู่การปฏิบัติอย่างมี ประสิทธิภาพ
(7.1)
8. เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษามีระบบและกลไกให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายตระหนักและเข้าใจการจัดการศึกษา
ปฐมวัย(7.2)
9.เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมที่เสริมสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจหลักการจัด
การศึกษาปฐมวัย(7.3)
10. เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนจัดโครงการและ กิจกรรมที่พัฒนาเด็กให้บรรลุตามเป้าหมาย ปรัชญาวิสัยทัศน์
และจุดเน้นของการจัดการศึกษาปฐมวัย (10.1).
11. เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษามีผลการดาเนินงานที่บรรลุตามเป้าหมาย (10.2)
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
1. ครูระดับปฐมวัยจานวน 8 คน
2. แผนการจัดประสบการณ์ทสี่ อดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย จานวน 8 เล่ม
3. หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยจานวน 8 เล่ม
3.2 เชิงคุณภาพ
1. ครูจัดทาหลักสูตรปฐมวัยของสถานศึกษาได้อย่างชัดเจนมีประสิทธิภาพ
2. สถานศึกษาจัดทา โครงสร้างสาระหลักสูตรสถานศึกษา ได้เหมาะสมกับ การเปลี่ยนแปลง และบริบท
ของสถานศึกษา
3. สถานศึกษามีการนาผลการวิเคราะห์หลักสูตรของสถานศึกษามาปรับปรุงและพัฒนาให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของเด็กและสังคม
4. ครูเข้าใจปรัชญา หลักการและธรรมชาติของการจัดการศึกษาปฐมวัยและสามารถนามาประยุกต์ใช้ใน
การจัดประสบการณ์ได้อย่างมีคุณภาพ
5. ครูจัดทาแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ที่หลากหลายสอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคลด้านแผนและการจัดประสบการณ์
6. ผู้บริหารเข้าใจปรัชญาและหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย
7. ผู้บริหารมีความสามารถในการให้คาแนะนาคาปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษา
ปฐมวัยอย่างเต็มตามศักยภาพและเต็มเวลา
8. สถานศึกษามีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาและนาสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ
9. สถานศึกษามีระบบและกลไกให้ผู้มสี ่วนร่วมทุกฝ่ายตระหนักและเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย
10. สถานศึกษาจัดกิจกรรมที่เสริมสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย
อย่างมีคุณภาพ
11. สถานศึกษาจัดโครงการและ กิจกรรมที่พัฒนาเด็กให้บรรลุตามเป้าหมาย ปรัชญาวิสัยทัศน์และจุดเน้น
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ของการจัดการศึกษาปฐมวัย.
3.3 ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ครูร้อยละ 90 จัดทาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยได้อย่างชัดเจน
2. สถานศึกษาจัดทา โครงสร้างสาระหลักสูตรสถานศึกษา ได้เหมาะสมกับ การเปลี่ยนแปลง และบริบท
ของสถานศึกษา คิดเป็นร้อยละ 90
3. สถานศึกษามีการนาผลการวิเคราะห์หลักสูตรของสถานศึกษามาปรับปรุงและพัฒนาให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของเด็กและสังคม คิดเป็นร้อยละ 90
4. ครูร้อยละ 90 เข้าใจปรัชญา หลักการและธรรมชาติของการจัดการศึกษาปฐมวัยและสามารถนามา
ประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์ได้
5. ครูร้อยละ 90 จัดทาแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลายสอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคลด้านแผนและการจัด
ประสบการณ์
6. ผู้บริหารเข้าใจปรัชญาและหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย คิดเป็นร้อยละ 90
7. ผู้บริหารมีความสามารถในการให้คาแนะนา คาปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษาปฐมวัย
อย่างเต็มตามศักยภาพและเต็มเวลา คิดเป็นร้อยละ 90
8. สถานศึกษามีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาและนาสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ
คิดเป็นร้อยละ 90
9. สถานศึกษามีระบบและกลไกให้ผู้มสี ่วนร่วมทุกฝ่ายตระหนักและเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย
คิดเป็นร้อยละ 90
10. สถานศึกษาจัดกิจกรรมที่เสริมสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย
คิดเป็นร้อยละ 90
11. โรงเรียนจัดโครงการและ กิจกรรมที่พัฒนาเด็กให้บรรลุตามเป้าหมาย ปรัชญาวิสัยทัศน์และจุดเน้น
ของการจัดการศึกษาปฐมวัย คิดเป็นร้อยละ 90
4. ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
กิจกรรม
1. ขั้นเตรียมการ
1.1 แต่งตั้งกรรมการดาเนินงาน
1.2 ประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน
1.3 ประชุมชี้แจงการดาเนินงานแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง
1.4 ศึกษาข้อมูลการจัดทาหลักสูตรสถานศึกษา
2. ขั้นดาเนินการ/กิจกรรมที่จัด
2.1 ดาเนินการตามโครงการ

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

พฤษภาคม 2562

นางสุชาดา น้อยสอาด

พฤษภาคม 2562

นางสุชาดา น้อยสอาด
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กิจกรรม
ระยะเวลา
1. ศึกษาข้อมูลของหลักสูตรและจัดทาตาราง
วิเคราะห์หลักสูตร
2. จัดทากาหนดการสอนรายปี
3. ตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตร
4. นาหลักสูตรไปใช้
2.2 กาหนดตารางการดาเนินงาน
2.3 จัดกิจกรรมตามโครงการ
- โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย
มิถุนายน 2562
3. ขั้นติดตามและประเมินผล
3.1 แบบประเมินการใช้หลักสูตรสถานศึกษา
มีนาคม 2563
3.2 ตารางวิเคราะห์หลักสูตร
3.3 ตารางกาหนดการสอนรายปี
3.4 ภาพถ่ายโครงการ
5. สถานที่ดาเนินงาน โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
6. ระยะเวลาในการดาเนินงาน ระหว่างเดือน พฤษภาคม 2562 – มีนาคม 2563
7. งบประมาณ
7.1 งบประมาณกิจกรรมพัฒนาหลักสูตร
รายการ

ผู้รับผิดชอบ

นางสุชาดา น้อยสอาด
นางสุชาดา น้อยสอาด

งบประมาณปี 2562

รายรับ
- จากโรงเรียน
รวม
รายจ่าย
1. ค่าวัสดุ
1. กระดาษ A4
2. ค่าใช้สอย
1. ค่าจัดทารูปเล่มหลักสูตร
3. ค่าตอบแทน
1. ค่าตอบแทนวิทยากรอบรม
4. ค่าพาหนะ
1. ค่ายานพาหนะเดินทาง

6,000
6,000

500
500
4,000

รวม
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8. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล
1. แบบประเมินการใช้หลักสูตรปฐมวัย
2. แบบประเมินความพึงพอใจ
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ครูระดับปฐมวัยเข้าใจปรัชญา หลักการและธรรมชาติของการจัดการศึกษาปฐมวัยสามารถนามา
ประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์ ได้อย่างชัดเจน
ผู้บริหารเข้าใจปรัชญาและหลักการจัดการศึกษาปฐมวัยสามารถให้คาแนะนา ให้คาปรึกษาทางวิชาการและ
เอาใจใส่การจัดการศึกษาปฐมวัยอย่างเต็มตามศักยภาพและเต็มเวลา
สถานศึกษามีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาที่นาสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ มีจัดทา
โครงสร้าง สาระหลักสูตรที่ เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงและบริบทของสถานศึกษา มีการนาผลการวิเคราะห์
หลักสูตรของสถานศึกษามาปรับปรุงและพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการของเด็กและสังคม มีการจัดกิจกรรมที่
พัฒนาเด็กให้บรรลุตามเป้าหมาย ปรัชญาวิสัยทัศน์และจุดเน้นของการจัดการศึกษาปฐมวัยจนทาให้สถานศึกษามีผล
การดาเนินงานที่บรรลุตามเป้าหมาย
10. ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................
ผู้เสนอโครงการ

ผู้พิจารณาโครงการ

…………………………………
( นางสุชาดา น้อยสอาด)

(นางสาวชนิดา ณ นคร )
ผู้อนุมัติ

ลงชื่อ........................................................
(เซอร์มาร์กาเร็ต รัตนาวงศ์ไชยา)
ผู้อานวยการ
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ลาดับที่ 3 แผนงานหน่วยงาน งานพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
แผนงานตามโครงสร้าง
ฝ่ายปฐมวัย
แผนงานตามมาตรฐานด้าน
1 คุณภาพผู้เรียน/เด็ก 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
3 สังคมแห่งการเรียนรู้ 4 อัตลักษณ์ 5 มาตรการส่งเสริม
ผู้รบั ผิดชอบ
นางสุชาดา น้อยสอาด
ตอบสนอง
พันธกิจข้อ 1 ยุทธศาสตร์ข้อ 5 กลยุทธ์ข้อ 5.1
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ.
1  คุณภาพผู้เรียน/เด็ก 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ
3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ/การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสาคัญ
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา EDBA : มาตรฐานที่ 5 ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ หลัก 5.2, 5.4, 5.5 ร่วม ประเด็นการพิจารณา/เกณฑ์ย่อยที่ หลัก 5.2.1 , 5.2.2 , 5.5.1 , 5.5.2 , 5.5.3 , 5.5.4 ร่วม –
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน: มาตรฐานที่.....-......ตัวบ่งชี้หลักที่...-........ร่วม..-......เกณฑ์ที่..-............
วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

วัตถุประสงค์
1.เพื่อส่งเสริมให้ครูจัดทากาหนดปฏิทินใน
การจัดทาแผนการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้
2.เพื่อให้ครูดาเนินการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้
3.เพื่อส่งเสริมให้ครูรวบรวมแผนการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้
4.เพื่อส่งเสริมให้ครูสรุปผลการประเมิน
คุณภาพแผนการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ของครูปฐมวัย
5.เพื่อส่งเสริมให้ครูจัดทาแผนการจัด
ประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัยและสามารถจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย
สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล
(5.2)
6.เพื่อส่งเสริมให้ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่
เหมาะสม สอดคล้องกับการเรียนรู้ของเด็ก
(5.4)
7.เพื่อส่งเสริมให้ครูใช้เครื่องมือในการวัด
และประเมินผลพัฒนาการของเด็กอย่าง
หลากหลาย และสรุปรายงานผล
พัฒนาการของเด็กแก่ผู้ปกครอง(5.5)

1. ขั้นวางแผน
1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
1.2 ประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน
1.3 ประชุมชี้แจงวางแผนการดาเนินงานแก่
ครูผู้เกี่ยวข้อง
1.4 ศึกษาปัญหาและสารวจความต้องการ
1.5 จัดทาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการ
ดาเนินงาน

เป้าหมายเชิงปริมาณ

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)
พฤษภาคม 2562

2. ขั้นดาเนินการ
2.1 ภาระงานประจา
1.กาหนดปฏิทินในการจัดทาแผนการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้
2.ดาเนินการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
3.รวบรวมแผนการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้
4. สรุปผลการประเมินคุณภาพแผนการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ของครูปฐมวัย
2.2 ภาระงานตาม ตบช. (หลัก)
1.ครูจัดทาแผนการจัดประสบการณ์ที่สอด
คล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและ
สามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่
หลากหลายสอดคล้องกับความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล(5.2)

แผนปฏิบัตกิ ารปีการศึกษา 2563 โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา

มิถุนายน 2562

473

วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย
1.ครูปฐมวัยจานวน 6 คน
2.แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
ระดับชั้นอนุบาล 1- 3
3.สื่อเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1.ครูกาหนดปฏิทินในการจัดทาแผนการ
จัดประสบการณ์การเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
2.ครูดาเนินการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
ได้อย่างมีคุณภาพ
3.ครูมีประสิทธิภาพในการรวบรวม
แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
4.ครูสรุปผลการประเมินคุณภาพแผนการ
จัดประสบการณ์การเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิผล
5.ครูมีแผนการจัดประสบการณ์ที่มี
ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู้ให้กับเด็ก
6.ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ
เหมาะสมและสอดคล้องกับการจัด
การเรียนรู้ของเด็ก
7.เครื่องมือในการวัดและประเมินผล
พัฒนาการของเด็กมีประสิทธิภาพ
และหลากหลาย
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1.ครูร้อยละ 85 จัดทากาหนดปฏิทินในการ
จัดทาแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
2.ครูดาเนินการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
ได้ คิดเป็นร้อยละ85
3.ครูร้อยละ 85สามารถรวบรวม
แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ได้
4.ครูร้อยละ 85สามารถสรุปผลการ
ประเมินคุณภาพแผนการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ได้

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
1)จัดทาแผนการจัดประสบการณ์การเด็ก
เรียนรู้ที่เหมาะสมกับการเรียนรู้และ
พัฒนาการเด็กตามวัยอย่างเหมาะสมตาม
บริบทของท้องถิ่น หมายถึงครูหรือผู้เลี้ยงดู
จัดทาแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่
สอดคล้องกับอายุความพร้อมพัฒนาการและ
วิธีการเรียนรู้ของเด็กตามบริบทของสังคมและ
วัฒนธรรมท้องถิ่นที่เด็กอาศัยอยู่บันทึกและ
ประเมินผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
ของเด็กอย่างสม่าเสมอปรับปรุงแผนการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ให้สามารถใช้งานได้
จริงและตอบสนองความต้องการของเด็กเป็น
รายบุคคล(5.2.1)
2)จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่อย่างเต็ม
หลากหลายเพื่อให้เด็กมีโอกาสในการเรียนรู้
ศักยภาพ หมายถึงครูหรือผู้เลี้ยงดูเด็กเลือก
ประสบการณ์การเรียนรู้ที่เหมาะกับภูมิหลัง
วัฒนธรรมท้องถิ่นความสนใจประสบการณ์
ความต้องการความสามารถและวิธีการเรียนรู้
ของเด็กจัดกิจกรรมที่เด็กริเริ่มและครูริเริ่มได้
อย่างสมดุลจัดกิจกรรมที่มีกติกาหรือขั้นตอน
และไม่มีกติกาหรือขั้นตอน (Structured and
unstructured) ได้อย่างสมดุล(5.2.2)
2.ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
สอดคล้องกับการเรียนรู้ของเด็ก(5.4)
3.ครูใช้เครื่องมือในการวัดและประเมินผล
พัฒนาการของเด็กอย่างหลากหลาย
และสรุปรายงานผลพัฒนาการของเด็กแก่
ผู้ปกครอง(5.5)
1)มีการวางแผนและจัดระบบการประเมิน
พัฒนาการเด็กที่สอดคล้องกับมาตรฐาน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ หมายถึงครูหรือผู้
เลี้ยงดูเด็กมีการวางแผนและจัดระบบการ
ประเมินพัฒนาการเด็กซึ่งสอดคล้องกับ
มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพ.ศ.๒๕๖๐
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วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย
5.ครูมีแผนการจัดประสบการณ์ที่
สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
และสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้
ที่หลากหลายสอดคล้องกับความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล คิดเป็นร้อยละ 85
6.ร้อยละ 85 ของครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่
เหมาะสม สอดคล้องกับการเรียนรู้ของเด็ก
7.ร้อยละ 85 ของครูใช้เครื่องมือในการวัด
และประเมินผลพัฒนาการของเด็กอย่าง
หลากหลาย และสรุปรายงานผล
พัฒนาการของเด็กแก่ผู้ปกครอง
เครื่องมือการติดตาม/ประเมินผล
1.แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
2.แบบประเมินการใช้แผนการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้
3.แบบสารวจความต้องการในการใช้สื่อ
เทคโนโลยี
4.แบบประเมินผลการใช้สื่อเทคโนโลยี

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
กาหนดเลือกใช้เครื่องมือการประเมิน
พัฒนาการเด็กซึ่งหลากหลายและเหมาะสม
และมีการจดบันทึกไว้เป็นหลักฐานอย่าง
ต่อเนื่อง(5.5.1)
2)ติดตาม บันทึก และประเมินพัฒนาการ
ของเด็กอย่างสม่าเสมอต่อเนื่องด้วยวิธีการที่
หลากหลายหมายถึงครูหรือผู้เลี้ยงดูเด็กใช้
วิธีการที่หลากหลายในการประเมิน
พัฒนาการของเด็กเป็นรายบุคคลอย่าง
เหมาะสมและครอบคลุมทุกด้านรวมทั้งมี
กระบวนการประเมินการเรียนรู้และ
พัฒนาการเด็กโดยใช้แหล่งข้อมูลหลายด้าน
และมีการจดบันทึกอย่างสม่าเสมอทุกวัน
ประเมินการเรียนรู้และพัฒนาการของเด็กเป็น
กระบวนการต่อเนื่องและเป็นส่วนหนึ่งของ
กิจกรรมปกติที่จัดให้เด็กในแต่ละวัน (5.5.2)
3)นาผลการประเมินพัฒนาการเด็กทุกด้าน
ไปใช้เพื่อการพัฒนาเด็กและพัฒนาแนว
ทางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ หมายถึง
ครูหรือผู้เลี้ยงดูเด็กแปลผลข้อมูลที่เก็บ
รวบรวมได้โดยอิงกรอบพัฒนาการตามวัย
และเป้าหมายของการจัดประสบการณ์ของ
สถานศึกษานาผลการประเมินไปใช้ในการ
พัฒนาเด็กและการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ให้แก่เด็ก (5.5.3)
4) เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการ
วางแผนนาผลประเมินไปพัฒนาเด็กหมายถึงครู
หรือผู้เลี้ยงดูเด็กเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้แจ้ง
ข้อมูลของเด็กเกี่ยวกับพฤติกรรมพัฒนาการ
การเรียนรู้หรือข้อห่วงใยจากผู้ปกครองมีการ
สนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลกับผู้ปกครองเกี่ยวกับ
การเรียนรู้และพัฒนาการของเด็กทั้งที่บ้านและ
สถานศึกษาสื่อสารกับผู้ปกครองเกี่ยวกับ
ความก้าวหน้าและแนวทางการส่งเสริม
พัฒนาการเด็กอย่างสม่าเสมอ(5.5.4)
2.3 ภาระงานตามตัวบ่งชี้ (ร่วม)
-
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กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)

2.4 โครงการ
1.โครงการพัฒนาหลักสูตรปฐมวัย
- กิจกรรมการจัดทาแผนการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้
2.5 ภาระงานตามมาตรฐานสากล
3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล
3.1 ครูส่งแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
ทุกสัปดาห์
3.2 ครูบันทึกหลังสอนแผนการจัดประสบ
การณ์การเรียนรู้ทุกสัปดาห์
3.3 ประสานงานกับหัวหน้างานนิเทศ
การจัดการเรียนการสอน
3.4 ปรับปรุงแก้ไขการดาเนินงานตามแผน
3.5 ประเมินผลการใช้สื่อและเทคโนโลยีและ
การนิเทศ/การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
3.6 ติดตามตรวจสอบเครื่องมือการวัดและ
ประเมินผลพัฒนาการของเด็ก
3.7 ประเมินผลการดาเนินงานตามโครงการ
4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา
4.1 สรุปผลการติดตามการใช้แผนการจัด
ประสบการณ์การจัดการเรียนรู้
4.2 ดาเนินการแจกแบบประเมินการใช้
แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
4.3 รวบรวมวิเคราะห์ผลการประเมินจาก
แบบประเมิน
4.4 สรุปและรายงานผลที่ได้จากการประเมิน
4.5 นาเสนอผลการประเมินให้กับหัวหน้า
แผนกปฐมวัย และหัวหน้าฝ่ายวิชาการ
4.6 นาผลการประเมินมาใช้เพื่อปรับปรุงและ
แก้ไข
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4.8.3 แบบแสดงประมาณค่าใช้จ่าย งาน/กิจกรรม
4.8.3.1 งาน/กิจกรรม กิจกรรมการจัดทาแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
แผนงานตามมาตรฐานที่ 1  2  3  4  5 
หน่วยงาน งานพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ฝ่ายปฐมวัย
รายการ

งบประมาณ ปี 2562

รายรับ(ที่มาของงบประมาณ)
1.จากโรงเรียน
2.อืน ๆ

ประเภท
งบประมาณ
งบพัฒนา

2,000
รวม

รายจ่าย
1.ค่าวัสดุ
- กระดาษ A 4
- หมึกพิมพ์
2.ค่าใช้สอย
- ค่าเย็บเล่ม
3.ค่าตอบแทน
4.ค่าพาหนะ
- ค่ายานพาหนะเดินทาง

2,000
800
400
600
200

รวม

2,000

สรุปประเภทงบประมาณ
งบดาเนินการ ............-...........บาท

งบลงทุน ..............-....... ..... บาท งบพัฒนา 2,000 บาท

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

ลงชื่อ . .........................................
( นางสาวชนิดา ณ นคร )
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายปฐมวัย
ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ........................................................
(เซอร์มาร์กาเร็ต รัตนาวงศ์ไชยา)
ผู้จัดการ/ผู้อานวยการ
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ลาดับที่ 4 แผนงานหน่วยงาน งานส่งเสริมให้มีการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้
แผนงานตามโครงสร้าง
ฝ่ายปฐมวัย
แผนงานตามมาตรฐานด้าน
1 คุณภาพผู้เรียน/เด็ก 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
3 สังคมแห่งการเรียน 4 อัตลักษณ์ 5 มาตรการส่งเสริม
ผู้รับผิดชอบ
นางสาวนันท์มนัส แขกรัมย์
ตอบสนอง
พันธกิจข้อ 3 ยุทธศาสตร์ข้อ 5 กลยุทธ์ข้อ 5.2
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ. 1 คุณภาพผู้เรียน/เด็ก 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ/การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสาคัญ
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา EDBA : มาตรฐานที่ 5 ตัวบ่งชี้หลัก 5.4, 5.5 ร่วม - ประเด็นการพิจารณา
หลัก 5.4 (1-2), 5.5 (1-2) ร่วม ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน: มาตรฐานที่ - ตัวบ่งชี้ - เกณฑ์ที่ วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

วัตถุประสงค์
1.ครูมีความรู้ ความเข้าใจ กระบวนการ
ทาวิจัยและสามารถนาไปแก้ปัญหาพฤติกรรม
เด็ก
2.ครูสามารถทางานวิจัยในการพัฒนาเด็ก
ให้มีประสิทธิภาพ
3.ครูมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับ
งานวิจัย
4. เพื่อให้ครูใช้เครื่องมือวัดและประเมินผล
พัฒนาการของเด็กอย่างหลากหลายและสรุป
รายงานผลพัฒนาการของเด็กแก่ผู้ปกครอง

1. ขั้นวางแผน
1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
1.2 ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์ของงาน
1.3 ศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการ
ของงานวิจัย

(5.4)
5. เพื่อส่งเสริมให้ครูวิจัยและพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ที่ตนรับผิดชอบและใช้ผลในการ

1.1 จัดทาปฎิทินงานวิจัย
- ครูจัดทาวิจัยตามปฎิทิน
1.2 ดาเนินงานวิจัย

ปรับการจัดประสบการณ์ (5.5)

2. ขั้นดาเนินการ
2.1 ภาระงานประจา
1. งานส่งเสริมให้มีการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การเรียนรู้
กาหนดปฎิทินงานวิจัย

- ครูดาเนินงานวิจัย
- ติดตามงานวิจัย แก้ไข

เป้าหมายเชิงปริมาณ

1.3 สรุปผลงานวิจัย

1.ครูระดับปฐมวัยจานวน 8 คน

- ครูสรุปผลการดาเนินงานวิจัยของครู
แผนปฏิบัตกิ ารปีการศึกษา 2563 โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
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วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย
2.งานวิจัยจานวน 8 เรื่อง

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ตามปฎิทินงานวิจัย
1.4 รวบรวมงานวิจัย

เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1.ครูมีความรู้ ความเข้าใจ กระบวนการ
ทาวิจัยและสามารถนาไปแก้ปัญหาพฤติกรรม
เด็ก
2.ครูทางานวิจัยในการพัฒนาเด็ก
ให้มีประสิทธิภาพ
3.ครูมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับ
งานวิจัย
4. ครูใช้เครื่องมือการวัดและประเมินผล
พัฒนาการของเด็กอย่างหลากหลายและสรุป
รายงานผลพัฒนาการของเด็กแก่ผู้ปกครอง
5. ครูวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่ตน
รับผิดชอบและใช้ผลในการปรับ
การจัดประสบการณ์

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1.ครูร้อยละ 85 มีความรู้ ความเข้าใจ
กระบวนการทาวิจัยและสามารถนาไป
เแก้ปัญหาพฤติกรรมเด็ก
2.ครูร้อยละ 85 สามารถทางานวิจัยในการ
พัฒนาเด็กให้มีประสิทธิภาพ
3.ครูร้อยละ 85 มีการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นเกี่ยวกับงานวิจัย
4. ครูร้อยละ 85 ใช้เครื่องมือการวัดและ
ประเมินผลพัฒนาการของเด็กอย่างหลาก
หลายและสรุปรายงานผลพัฒนาการของ

2.ครูมีความรู้ ความเข้าใจ กระบวนการ
ทาวิจัยและสามารถนาไปแก้ปัญหาพฤติกรรม
เด็ก
3.ครูสามารถทางานวิจัยในการพัฒนาเด็ก
ให้มีประสิทธิภาพ
4.ครูมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับ
งานวิจัย
2.2 ภาระงานตามตัวบ่งชี้ (หลัก)
1. ใช้เครื่องมือวัดและประเมินพัฒนาการ
ของเด็กอย่างหลากหลายและสรุปรายงานผล
พัฒนาการของเด็กแก่ผู้ปกครอง (5.4 )
1) การวัดและประเมินพัฒนาการเด็ก
5.4 (1)
2) การสรุปรายงานผลพัฒนาการของเด็ก
แก่พ่อแม่ ผู้ปกครอง 5.4 (2)
2. ครูวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่ตน
รับผิดชอบและใช้ผลในการปรับการ
จัดประสบการณ์ (5.5)
1) ครูทาการวิจัยและพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ 5.5 (1 )
2) ครูนาผลการวิจัยไปใช้ในการจัด
ประสบการณ์ 5.5 ( 2 )
2.3 ภาระงานตามตัวบ่งชี้ (ร่วม )
2.4 โครงการ ( เพื่อพัฒนา ปรับปรุง )
-
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เด็กแก่ผู้ปกครอง
5. ครูร้อยละ 85 มีวิจัยและพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ที่ตนรับผิดชอบและใช้ผลในการปรับ

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)

3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล

การจัดประสบการณ์

3.1 ตรวจสอบติดตามดาเนินงานตามแผน
3.2 ปรับปรุงแก้ไขดาเนินงานที่ยังไม่สมบูรณ์

เครื่องมือการติดตาม/ประเมินผล
1.งานวิจัย
2.แบบประเมินพัฒนาการผู้เรียน
3.แบบบันทึกผลการทางานวิจัย
4.แบบบันทึกการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา
4.1 สรุปงานวิจัย
4.2 จัดทารายงานผลการวิจัย
4.3 นาผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนา
ในปีการศึกษาต่อไป
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4.8.3 แบบแสดงประมาณค่าใช้จ่าย งาน/กิจกรรม งานวิจัยในชั้นเรียน
4.8.3.1 งาน/กิจกรรม กิจกรรมวิจัยในชั้นเรียน
แผนงานตามมาตรฐานที่ 1  2 3  4  5 
หน่วยงาน งานส่งเสริมให้มีการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย
รายการ

งบประมาณ ปี 2562

รายรับ (ที่มาของงบประมาณ)
1.จากโรงเรียน
รวม

1,500
1,500

รายจ่าย
1.ค่าวัสดุ

-

300
100
300
300

ค่ากระดาษ A4
ค่ากระดาษปก
ค่าหมึกพิมพ์
ค่าสื่อ/หนังสือเพื่อจัดทางานวิจัย

2. ค่าใช้สอย
200
100
-

- ค่าเข้าเล่ม
- ค่าถ่ายเอกสาร
3. ค่าตอบแทน
4. ค่าพาหนะ
- ค่ารถ
รวม
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ลาดับที่ 5 แผนงานหน่วยงาน งานนิเทศการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา
แผนงานตามโครงสร้าง
ฝ่ายปฐมวัย
แผนงานตามมาตรฐานด้าน
1 คุณภาพผู้เรียน/เด็ก 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
3 สังคมแห่งการเรียนรู้ 4 อัตลักษณ์ 5 มาตรการส่งเสริม
ผู้รับผิดชอบ
นางสาวพีรดา ชัยวราสวัสดิ์
ตอบสนอง
พันธกิจที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 กลยุทธ์ที่ 3.1
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ.
1  คุณภาพผู้เรียน/เด็ก 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ
3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ/การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสาคัญ
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา EDBA : มาตรฐานที่ 7 , 9 ตัวบ่งชี้หลัก 7.1, 7.2, 7.3, 9.2 ร่วม ประเด็นการพิจารณาหลัก 7.1 (1- 5),7.2 (1) ,7.3 (1), 9.2(1-4) ร่วม –
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน: มาตรฐานที่ - ตัวบ่งชี้หลักที่ - ร่วม - เกณฑ์ที่ วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้สถานศึกษา มีระบบและกระบวน
การนิเทศการเรียนการสอน
2.เพื่อให้ครูนาข้อมูลการสารวจมาใช้ในการ
วางแผนการนิเทศ กากับ ติดตามการพัฒนา
แบบกัลยาณมิตร
3 เพื่อให้สถานศึกษานาผลประเมินการ
นิเทศ/ข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไข
4.เพื่อให้สถานศึกษามีการนิเทศ แบบ
กัลยาณมิตรทั้งในเขตและนอกเขต
5. เพื่อส่งเสริมให้ สถานศึกษา มีหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัยและนาไปสู่การปฏิบัติได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ( 7.1 )
6.เพื่อส่งเสริมให้มีระบบและกลไกให้ผู้มีส่วน
ทุกฝ่ายตระหนักและเข้าใจการจัดการศึกษา
ปฐมวัย ( 7.2 )
7. เพื่อส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรม
เสริมสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจ
หลักการจัดจัดการศึกษาปฐมวัย (7.3

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. ขั้นวางแผน
1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการการนิเทศการเรียน
การสอน
1.2 ชี้แจงผู้บริหาร
1.3 ประชุมชี้แจงกับคณะกรรมการการนิเทศ
การเรียนการสอน
2. ขั้นดาเนินการ (ภาระงานประจา/ภาระงาน
ร่วม/โครงการ)
2.1 ภาระงานประจา
2.1.1 ให้สถานศึกษามีการจัดการนิเทศการเรียน
การสอน
2.1.2 วางแผนงานการนิเทศการเรียนการสอน
2.1.3 ประชุมชี้แจงประสานงานการเรียนการสอน
กับคณะกรรมการและคุณครูทุกท่าน
2.1.4 ดาเนินการนิเทศการเรียนการสอน
2.1.5 ให้ครูนาข้อมูลการสารวจมาใช้ในการวาง
แผนการนิเทศ กากับ ติดตามการพัฒนาแบบ
กัลยาณมิตร
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8.เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษามีการแลก
เปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างสถาน
สถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และ
องค์กรที่เกี่ยวข้อง (9.2)
เป้าหมายเชิงปริมาณ
1.ครูระดับปฐมวัยจานวน 6 คน

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1.ครูร้อยละ 91 ของสถานศึกษา มีระบบ

2.1.6 ให้สถานศึกษานาผลประเมินการนิเทศ/ข้อ
เสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไข
2.1.7 ให้สถานศึกษามีการนิเทศ แบบกัลยาณมิตร
ทั้งในเขตและนอกเขต
2.2 ภาระงานตามตัวบ่งชี้ (หลัก)
1.มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของ
สถานศึกษาและนาสู่การปฏิบัติอย่างมี
ประสิทธิภาพ (7.1)
1) คณะกรรมการจัดทาหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัยของสถานศึกษา ประกอบด้วยผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องหลายฝ่ายและหลักสูตรผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา 7.1(1)
2) การนาผลการวิเคราะห์เด็ก บริบท สภาพ
ปัญหาศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นมา
ใช้ในการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของ
สถานศึกษา 7.1(2)
3) ความสอดคล้องหรือสัมพันธ์กันของหัวข้อ
สาคัญของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของ
สถานศึกษา 7.1(3)
4) การนิเทศ กากับ ติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผล การใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
ของสถานศึกษา และสรุปผลทุกภาคเรียน และ
หรือทุกปี 7.1(4)
5) นาผลการนิเทศ กากับ ติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลการใช้หลักสูตร และหรือผลการวิจัย
ที่เกี่ยวข้องมาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาทุกปี
การศึกษา 7.1(5)
2. มีระบบและกลไกให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายตระหนัก

และกระบวนการนิเทศการเรียนการสอน
2.ครูร้อยละ 91 ของครูระดับปฐมวัย
นาข้อมูลการสารวจมาใช้ในการวางแผน

และเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย 7.2
1) ระบบและกลไกให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเกิดความ
ตระหนักการจัดการศึกษาปฐมวัย

เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1.สถานศึกษา มีระบบและกระบวนการ
การเรียนการสอนที่มีคุณภาพ
2.ครูนาข้อมูลการสารวจมาใช้ในการวางแผน
งานนิเทศ กากับ ติดตามได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
3.สถานศึกษานาผลประเมินการนิเทศและ
ข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไข
4.สถานศึกษามีประสิทธิภาพในการจัด
การนิเทศแบบกัลยาณมิตรทั้งในเขตและ
นอกเขต
5. ครูมีประสิทธิภาพในการจัดทาแผนการ
จัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับประกับ
ประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย
สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล
6.ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและผู้ปกครอง
7.ครูมีประสิทธิภาพจัดทาสารนิทัศน์และ
นามาไตร่ตรองเพื่อใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาเด็ก
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การนิเทศ กากับ ติดตาม
3.ครูร้อยละ 91 ของสถานศึกษานาผลประ
ประเมินการนิเทศและข้อเสนอแนะมาปรับ
ปรุงแก้ไข
4.ครูร้อยละ 91 ของสถานศึกษา จัดการ
นิเทศแบบกัลยาณมิตรทั้งในเขตและนอก
เขต
5.ครูระดับปฐมวัยร้อยละ 91 จัดทาแผน
การจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับประ
สบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลายและสอด
กับความแตกต่างระหว่างบุคคล
6.ครูระดับปฐมวัยร้อยละ 91 มีปฏิสัมพันธ์
ที่ดีกับเด็กแลผู้ปกครอง
7.ครูปฐมวัยร้อยละ 91 จัดทาสารนิทัศน์
นามาไตร่ตรองเพื่อใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาเด็ก
เครื่องมือการติดตาม/ประเมินผล
1.แบบประเมินนิเทศติดตามรายบุคคล
2.แบบประเมินแผนงานการนิเทศติดตาม
3.แบบสังเกตการเรียนการสอน
4.สมุดบันทึกผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
3.จัดกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้และ
ความเข้าใจหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย
(7.3)
1) การจัดกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้ ผู้มี
และความเข้าใจหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย
ให้แก่ส่วนเกี่ยวข้อง 7.3 (1)
4.มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายใน ชุมชน
สถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว
และองค์กรที่เกี่ยวข้อง 9.2
1) มีการกาหนดแนวทางในการส่งเสริม
สนับสนุนให้บุคลากรในสถานศึกษามีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันผ่านกิจกรรม สื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ
9.2 (1)
2) บุคลากรในสถานศึกษามีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ตามแนวทางที่กาหนดไว้ตามข้อ 1
9.2 (2)
3) มีการสรุปองค์ความรู้ที่จาเป็น (Knowledge
Mapping) ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตาม
แนวทางที่กาหนดไว้ในข้อ 1 9.2(3)
4) มีการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ ถ่ายทอด
ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกับ
บุคลากรภายนอกสถานศึกษา เช่น ครอบครัว
ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง 9.2(4)
2.3 ภาระงานตามตัวบ่งชี้ (ร่วม)
2.4 โครงการ (เพื่อพัฒนา ปรับปรุง)
1. โครงการการนิเทศแลกเปลี่ยนเรียนรู้
2.5 ภาระงานตามมาตรฐานสากล
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กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)

3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล
3.1 ติดตาม ตรวจสอบการดาเนินงานตามแผน
3.2 ปรับปรุงแก้ไข การดาเนินงานที่ยัง
ไม่สมบูรณ์ให้ดีขึ้น
3.3 ประเมินผลการดาเนินงานตามแผน

4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา
4.1 สรุปผลการนิเทศ
- สรุปผลการนิเทศการเรียนการสอน
จากแบบบันทึกการนิเทศการเรียนการสอน
- ส่งสรุปผลแจ้งผลการนิเทศการเรียน
การสอนแก่ครูผู้สอน เพื่อนาไปพัฒนาการ
เรียนการสอน
4.2 สรุปรายงานการนิเทศ
- นาผลการการเรียนการสอน ครั้งที่ 1 - 2
ของภาคเรียนที่ 1 – 2 มาเปรียบเทียบผลการ
เรียนการสอน
- สรุปผลการนิเทศการเรียนการสอนทั้ง
ครั้งที่ 1 - 2 มาเปรียบเทียบผล
- เปรียบเทียบการเรียนการสอนทั้ง 2 ภาค
เรียนมาเปรียบเทียบกัน
- สรุปผลการเปรียบเทียบการนิเทศการ
เรียนการสอน ของภาคเรียนที่ 1 - 2
- ส่งสรุปผลการนิเทศทั้ง 2 ภาคเรียนส่ง
- จัดทาแบบบันทึกการนิเทศการเรียนการ
สอน
- ประชุมชี้แจงประสานงานการเรียน
การสอนกับคณะกรรมการและคุณครูทุกท่าน
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โครงการ ของหน่วยงานในฝ่ายปฐมวัย
แผนงานตามโครงสร้าง
ฝ่ายปฐมวัย
แผนงานตามมาตรฐานด้าน
1 คุณภาพผู้เรียน/เด็ก 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
3 สังคมแห่งการเรียนรู้ 4 อัตลักษณ์ 5 มาตรการส่งเสริม
ชื่อโครงการ
โครงการการนิเทศแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ลักษณะโครงการ
 ประจา
 ต่อเนื่อง  ใหม่
หน่วยงาน
งานนิเทศการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา
ผู้รับผิดชอบ
นางสาวพีรดา ชัยวราสวัสดิ์
ตอบสนอง
พันธกิจที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 กลยุทธ์ที่ 3.1
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ.
1  คุณภาพผู้เรียน/เด็ก 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ
3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ/การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสาคัญ
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา EDBA : มาตรฐานที่ 7 , 9 ตัวบ่งชี้หลัก 7.1, 7.2, 7.3, 9.2 ร่วม ประเด็นการพิจารณาหลัก 7.1 (1- 5),7.2 (1) ,7.3 (1) ,9.2(1-4) ร่วม –
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน: มาตรฐานที่ - ตัวบ่งชี้หลักที่ - ร่วม - เกณฑ์ที่ -

1. หลักการและเหตุผล
ภารกิจหลักของโรงเรียน คือ การจัดกระบวนการเรียนการสอนให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้เต็มตามศักยภาพ
เป็นการเรียนรู้ตามความต้องการ ตามความสนใจของผู้เรียนและเรียนรู้อย่างมีความสุข กระบวนการเรียนการสอน
ต้องยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง โดยครูต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนการสอนใหม่ ซึ่งการดาเนินการดังกล่าวจะ
สาเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้นั้น โรงเรียนต้องมีกระบวนการนิเทศ ติดตามอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ สามารถให้
คาแนะนา คาปรึกษาหารือและช่วยเหลือครูในการแก้ปัญหาการเรียนการสอน ตลอดจนส่งเสริมให้ครูได้ช่วยเหลือซึ่ง
กันและกัน มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และวางแผนการสอนร่วมกันจนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้
นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองสร้างองค์ความรู้ ให้นักเรียนเกิดทักษะในการดาเนิน
ชีวิตในศตวรรษที่ 21 และเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิต
2.วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้สถานศึกษา มีระบบและกระบวนการนิเทศการเรียนการสอน
2. เพื่อให้ครูนาข้อมูลการสารวจมาใช้ในการวางแผนการนิเทศ กากับ ติดตามการพัฒนาแบบกัลยาณมิตร
3. เพื่อให้สถานศึกษานาผลประเมินการนิเทศ/ข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไข
4. เพื่อให้สถานศึกษามีการนิเทศ แบบกัลยาณมิตรทั้งในเขตและนอกเขต
5. เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษา มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและนาไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ(7.1)
6. เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษามีระบบและกลไกให้ผู้มสี ่วนร่วมทุกฝ่ายตระหนักและเข้าใจการจัดการศึกษา
ปฐมวัย (7.2)
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7. เพื่อส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจหลักการจัดจัดการศึกษา
ปฐมวัย (7.3 )
8. เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษามีการแลกเปลี่ยนเรียนรูร้ ่วมกันระหว่างสถานสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน
และองค์กรที่เกี่ยวข้อง (9.2)
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
1. ครูระดับปฐมวัยจานวน 8 คน
3.2 เชิงคุณภาพ
1. สถานศึกษา มีระบบและกระบวนการการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ
2. ครูนาข้อมูลการสารวจมาใช้ในการวางแผนการนิเทศ กากับ ติดตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. สถานศึกษานาผลประเมินการนิเทศและข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไข
4. สถานศึกษามีประสิทธิภาพในการจัดการนิเทศแบบกัลยาณมิตรทั้งในเขตและนอกเขต
5. ครูมีประสิทธิภาพในการจัดทาแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับประกับประสบการณ์การเรียนรูท้ ี่
หลากหลายสอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล
6. สถานศึกษามีระบบและกลไกให้ผู้มสี ่วนร่วมทุกฝ่ายตระหนักและเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย
7. ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและผู้ปกครอง
8. ครูมีประสิทธิภาพจัดทาสารนิทัศน์และนามาไตร่ตรองเพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเด็ก
3.3 ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ครูร้อยละ 91 ของสถานศึกษา มีระบบและกระบวนการนิเทศการเรียนการสอน
2. ครูร้อยละ 91 ของครูระดับปฐมวัยนาข้อมูลการสารวจมาใช้ในการวางแผน การนิเทศ กากับ ติดตาม
3. ครูร้อยละ 91 ของสถานศึกษานาผลประประเมินการนิเทศและข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไข
4. ครูร้อยละ 91 ของสถานศึกษา จัดการนิเทศแบบกัลยาณมิตรทั้งในเขตและนอกเขต
5. ครูระดับปฐมวัยร้อยละ 91 จัดทาแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับประสบการณ์การเรียนรู้ที่
หลากหลายและสอดกับความแตกต่างระหว่างบุคคล
6. สถานศึกษามีระบบและกลไกให้ผู้มสี ่วนร่วมทุกฝ่ายตระหนักและเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย คิดเป็น
ร้อยละ 91
7. ครูระดับปฐมวัยร้อยละ 91 มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและผู้ปกครอง
8. ครูปฐมวัยร้อยละ 91 จัดทาสารนิทัศน์นามาไตร่ตรองเพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเด็ก
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4. ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
กิจกรรม
1. ขั้นเตรียมการ
1.1. ทาปฏิทินการนิเทศการเรียนการสอน
- กาหนดปฏิทินการนิเทศการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1–2
1.2 จัดทาเครื่องมือ
- ดาเนินการร่วมกับคณะกรรมการนิเทศ
- กาหนดหัวข้อในการนิเทศการเรียนการสอน
- จัดทาแบบบันทึกการนิเทศการเรียนการสอน
- ประชุมชี้แจงประสานงานการเรียนการสอนกับ
คณะกรรมการและคุณครูทุกท่าน
- จัดพิมพ์จดหมายเชิญคุณครูจากโรงเรียนต่างๆ ให้เข้าร่วม
นิเทศการเรียนการสอนของโรงเรียน
- แต่งตั้งคุณครูในสายชัน้ ไปนิเทศตามโรงเรียนต่างๆ ที่เป็น รร.
กัลยาณมิตร
2. ขั้นดาเนินการ/กิจกรรมที่จัด
2.1 ดาเนินการนิเทศการเรียนการสอน
- ดาเนินการนิเทศการเรียนการสอนตามปฏิทินการนิเทศการ
เรียนการสอน
- ส่งครูออกไปนิเทศตามโรงเรียนกัลยาณมิตร
- เชิญครูผู้รับการนิเทศรับทราบผลการนิเทศการเรียนการสอน
เพื่อพัฒนาและยอมรับผลการนิเทศทั้งภายในและภายนอก
3. ขั้นติดตามและประเมินผล
3.1 ติดตาม ตรวจสอบการดาเนินงานตามแผน
3.2 ปรับปรุงแก้ไข การดาเนินงานที่ยังไม่สมบูรณ์ ให้ดีขึ้น
3.3 ประเมินผลการดาเนินงานตามแผน

ระยะเวลา
กรกฎาคม 2562
– มีนาคม 2562

ภาคเรียนที่ 1

5. สถานที่ดาเนินงาน อาคารพระเมตตา ปฐมวัยปีที่ 1-3
6. ระยะเวลาในการดาเนินงาน กรกฎาคม 2562 – มีนาคม 2563
7. งบประมาณโครงการนิเทศแลกเปลี่ยนเรียนรู้
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7.1 กิจกรรมนิเทศภายสถานศึกษา
รายการ

งบประมาณปี 2562

รายรับ
- จากโรงเรียน

1,500
1,500

รวม
รายจ่าย
ค่าวัสดุ
- กระดาษสี
- ปากกาเคมี
- กรรไกร 3 โหล
- อุปกรณ์ตบแต่งสื่อการสอน
รวม

400
350
350
400
1,500

7.2 งบประมาณ กิจกรรมนิเทศแบบกัลยาณมิตร
รายการ

งบประมาณ ปี 2562

รายรับ
- จากโรงเรียน
รวม
รายจ่าย
ค่าวัสดุ
- กระดาษ
ค่าใช้สอย
- จัดเตรียมของว่าง อาหาร เครื่องดื่ม
ค่าตอบแทน
1. ของที่ระลึก
ค่าพาหนะ
1. ค่าพาหนะในการเดินทาง

7,000
7,000

500
3,000
2,000

รวม
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8. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล
1. แบบประเมินนิเทศติดตามรายบุคคล
2. แบบประเมินแผนงานการนิเทศติดตาม
3. แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ครูมีการแรกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
2. ครูได้มีการพัฒนาการเรียนการสอนขอตนเองอยู่เสมอ
3. เด็กได้พัฒนาความสามารถในการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา
10. ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………

ผู้เสนอโครงการ

ผู้พิจารณาโครงการ
……………………………………

..... .........................................

( นางสาวพีรดา ชัยวราสวัสดิ์ )

( นางสาวชนิดา ณ นคร )

ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ........................................................
(เซอร์มาร์กาเร็ต รัตนาวงศ์ไชยา)
ผู้อานวยการ
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ลาดับที่ 6 แผนงานหน่วยงาน งานประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย
แผนงานตามโครงสร้าง
ฝ่ายปฐมวัย
แผนงานตามมาตรฐานด้าน
1  คุณภาพผู้เรียน/เด็ก 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
3  สังคมแห่งการเรียนรู้ 4  อัตลักษณ์ 5  มาตรการส่งเสริม
ผู้รับผิดชอบ
นางสาวบุษกร เละประยูร
ตอบสนอง
พันธกิจที่ 6 ยุทธศาสตร์ที่ 7 ,8 กลยุทธ์ที่ 7.1 ,8.1
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา
สพฐ. 1  คุณภาพผู้เรียน/เด็ก 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ
3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ/การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสาคัญ
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา EDBA : มาตรฐานที่ 1, 2, 3, 4 ตัวบ่งชี้หลัก 1.1, 1.2, 2.1, 2.2,
2.3, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 ร่วม - ประเด็นการพิจารณาหลัก 1.1(1-3), 1.2 (1-2) , 2.1(1-2)
,2.2(1) ,2.3(1-4) , 3.1(1-3), 3.2(1-2), 3.3 (1-3), 4.1(1-2), 4.2(1-3), 4.3(1-2), 4.4(1-2), 4.5(1-4) ร่วม ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน : มาตรฐานที่ - ตัวบ่งชี้หลักที่ - ร่วม - เกณฑ์ที่ วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย
วัตถุประสงค์
1.เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีร่างกายเจริญเติบโต
ตามวัยและมีสุขนิสัยที่ดี (1.1)
2.เพี่อให้เด็กมีกล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อ
เล็กแข็งแรง สามารถใช้ได้อย่างคล่องแคล่ว
และประสานสัมพันธ์กัน (1.2)
3.เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีสุขภาพจิตที่ดีและมี
ความสุข (2.1)
4.เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้ชื่นชมและแสดงออก
ทางศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว (2.2)
5.เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีคุณธรรม จริยธรรม
และมีจิตใจที่ดีงาม (2.3)
6.เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีทักษะชีวิตและ
ปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (3.1)
7.เพื่อส่งเสริมให้เด็กรักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
วัฒนธรรมและความเป็นไทยประมุข (3.2)
8. เพื่อส่งเสริมให้เด็กอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุขและปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของ

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. ขั้นวางแผน
1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
1.2 ประชุมวางแผนการดาเนินงาน
1.3 ประชุมชี้แจงขั้นตอนการดาเนินงานกับผู้
ที่เกี่ยวข้อง
1.4 จัดทาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการ
ดาเนินงาน
2. ขั้นดาเนินการ (ภาระงานประจา/ภาระ
งานร่วม/โครงการ)
2.1 ภาระงานประจา
1.สถานศึกษามีความราบรื่น และคล่องตัว
ในการประเมินพัฒนาการเด็ก
2.ครูนาข้อมูลมาใช้ในการวางแผนและหา
วิธีการประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง
3.ครูผู้สอนระดับอนุบาลปีท1ี่ -3 มีการจัดทา
เครื่องมือการประเมินพัฒนาการที่เหมาะสม
กับเด็ก
4.ครูมีการกากับติดตามและสรุปการ
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กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

สังคมในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหา
กษัตริย์ทรงเป็นประมุข (3.3)

ประเมินผลการพัฒนาเด็ก

9.เพื่อส่งเสริมให้เด็กใช้ภาษาสื่อสารได้
เหมาะสมกับวัย (4.1)
10.เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีความสามารถในการ
เรียนรู้ (4.2)
11. เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีจินตนาการและ
ความคิดสร้างสรรค์ (4.3)
12. เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีเจตคติที่ดีต่อการ

2.2 ภาระงานตาม ตบช.
1 เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย (1.1)
1) ร้อยละของเด็กมีน้าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์
ของกรมอนามัย 1.1 (1)
2) ร้อยละของเด็กที่มีสุขภาพอนามัยที่ดี1.1 (2)
3) ร้อยละของเด็กที่มีรู้จักรักษาความปลอดภัย
ของตนเองและผู้อื่น 1.1 (3)

เรียนรู้และมีความสามารถในการแสวงหา

2.กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กแข็งแรง

ความรู้ได้เหมาะสมกับวัย (4.4)

สามารถใช้ได้อย่างคล่องแคล่ว และประสาน

13.เพื่อให้เด็กมีความรู้พื้นฐานสมวัย (4.5)

สัมพันธ์กนั (1.2)
1) ร้อยละของเด็กที่รู้จักเคลื่อนไหวร่างกาย
อย่างคล่องแคล่วประสานสัมพันธ์ และ
ทรงตัวได้ 1.2 (1)
2) ร้อยละของเด็กใช้มือ – ตาประสานสัมพันธ์กัน
1.2 (2)
3. เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ (2.1)
1) ร้อยละของเด็กที่แสดงออกทางอารมณ์
ได้อย่างเหมาะสม 2.1 (1)
2) ร้อยละของเด็กที่มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง
และผู้อื่น 2.1 (2)
4. ชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี การ
เคลื่อนไหว (2.2)
1) ร้อยละของเด็กที่มีความสนใจ มีความสุข
และแสดงออก ผ่านงานศิลปะ ดนตรี และการ
เคลื่อนไหว 2.2 (1)
5. มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจที่ดีงาม (2.3)
1) ร้อยละของเด็กที่มีความซื่อสัตย์
สุจริต 2.3 (1)

เป้าหมายเชิงปริมาณ
1.ครูระดับปฐมวัยจานวน 8 คน
2.เด็กอนุบาลจานวน 207 คน
3.เอกสารแบบประเมินพัฒนาการระดับ
อนุบาล 1-3
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1.เด็กมีร่างกายเจริญเติบโตตามวัย
และมีสุขนิสัยที่ดี
2.เด็กมีกล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อ
เล็กแข็งแรง สามารถใช้ได้อย่างคล่องแคล่ว
และประสานสัมพันธ์กัน
3.เด็กมีสุขภาพจิตที่ดีและมีความสุข
4.เด็กได้ชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะ
ดนตรี การเคลื่อนไหว
5.เด็กมีคุณธรรม จริยธรรมและมีจิตใจที่ดีงาม
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6.เด็กมีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
7.เด็กรักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม
และความเป็นไทยประมุข
8.เด็กอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและ
ปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของ
สังคมในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหา
กษัตริย์ทรงเป็นประมุข
9. เด็กใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย
10. เด็กมีความสามารถในการเรียนรู้
11. เด็กมีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
12.เด็กมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้และมีความ
สามารถในการแสวงหาความรู้ได้เหมาะสม
กับวัย
13.เด็กมีความรู้พื้นฐานสมวัย
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1.เด็กร้อยละ 85 มีร่างกายเจริญเติบโต
ตามวัยและมีสุขนิสัยที่ดี
2.เด็กร้อยละ 85 มีกล้ามเนื้อใหญ่และ
กล้ามเนื้อเล็กแข็งแรง สามารถใช้ได้อย่าง
คล่องแคล่วและประสานสัมพันธ์กนั
3. เด็กร้อยละ 85 มีสุขภาพจิตที่ดีและมี
ความสุข
4.เด็กร้อยละ 85 ได้ชื่นชมและแสดงออก
ทางศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว
5.เด็กร้อยละ 85 มีคุณธรรม จริยธรรมและมี
จิตใจที่ดีงาม
6.เด็กร้อยละ 85 มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
7.เด็กร้อยละ 85 รักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
2) ร้อยละของเด็กที่มีความเมตตากรุณา มี
น้าใจและช่วยเหลือแบ่งปัน 2.3 (2)
3) ร้อยละของเด็กที่มีความเห็นอกเห็นใจ
ผู้อื่น 2.3 (3)
4) ร้อยละของเด็กที่มีความรับผิดชอบ
2.3 (4)
6. มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (3.1)

1) ร้อยละของเด็กที่ช่วยเหลือตนเองโดยการ
ปฏิบัติกิจวัตรประจาวัน 3.1 (1)
2) ร้อยละของเด็กที่มีวินัยในตนเอง 3.1 (2)
3) ร้อยละของเด็กที่ประหยัดและพอเพียง
3.1(3)
7.รักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมและความ
เป็นไทยประมุข (3.2)
1) ร้อยละของเด็กที่ดูแลรักษาธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 3.2 (1)
2 ) ร้อยละของเด็กที่มีมารยาทตาม
วัฒนธรรมและรักษาความเป็นไทย 3.2 (2)
8.อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และปฏิบัติ
ตนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข (3.3)
1) ร้อยละของเด็กที่ยมรับความเหมือนและ
ความแตกต่างระหว่างบุคคล 3.3 (1)
2) ร้อยละของเด็กที่มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น
3.3 (2)
3) ร้อยละของเด็กที่ปฏิบัติการเบื้องต้นใน
การเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 3.3 (3)
9. ใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย (4.1)
1) ร้อยละของเด็กที่สนทนาโต้ตอบและเล่า
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กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

วัฒนธรรมและความเป็นไทยประมุข
8.เด็กร้อยละ 85 อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุขและปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของ
สังคมในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหา
กษัตริย์ทรงเป็นประมุข
9.เด็กร้อยละ 85 ใช้ภาษาสื่อสารได้
เหมาะสมกับวัย
10.เด็กร้อยละ 85 มีความสามารถในการ
เรียนรู้
11. เด็กมีจินตนาการและความคิด
สร้างสรรค์
12.เด็กมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้และมีความ

เรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ 4.1 (1)
2) ร้อยละของเด็กที่อ่าน เขียนภาพและ
เป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ 4.1 (2)
10. ความสามารถในการคิดที่เป็นพื้นฐาน
ในการเรียนรู้ (4.2)
1) ร้อยละของเด็กที่มีความคิดรวบยอด 4.1 (1)
2) ร้อยละของเด็กที่มีความสามารถในการ
คิดเชิงเหตุผล 4.1 (2)
3) ร้อยละของเด็กที่มีความสามารถ
ในการคิดแก้ปัญหาและตัดสินใจ 4.1 (2)
11.มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ (4.3)

สามารถในการแสวงหาความรู้ได้เหมาะสม

จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 4.3 (1)
2) ร้อยละของเด็กที่แสดงท่าทาง/เคลื่อนไหว
ตามจินตนาการอย่างสร้างสรรค์ 4.3 (2)
12.มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ และมี
ความสามารถในการแสวงหาความรู้ได้
เหมาะสมกับวัย (4.4)
1) ร้อยละของเด็กที่มีเจตคติที่ดีต่อการ
เรียนรู้ 4.4 (1)

กับวัย
13.เด็กมีความรู้พื้นฐานสมวัย

เครื่องมือการติดตาม/ประเมินผล
1.แบบบันทึกการประชุม
2.หลักสูตรสถานศึกษา

1) ร้อยละของเด็กที่ทางานศิลปะตาม

3.คู่มือการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย

2) ร้อยละของเด็กที่มีความสามารถในการ

4.แบบบันทึกพฤติกรรมรายบุคคล

แสวงหาความรู้ 4.4 (2)

5.แบบบันทึกพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน

13. เด็กมีความรู้พื้นฐานสมวัย (4.5)

6.แบบบันทึกการเจริญเติบโต

1) ร้อยละของเด็กที่มีความรู้เรื่องราว

น้าหนัก/ส่วนสูง

เกี่ยวกับตัวเด็ก 4.5 (1)

7.แฟ้มสะสมผลงานเด็ก

2) ร้อยละของเด็กที่มีความรู้เรื่องราว

8.สมุดรายงานประจาตัวเด็ก

เกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมตัวเด็ก
4.5 (2)
3) ร้อยละของเด็กที่มีความรู้เรื่องราว
เกี่ยวกับธรรมชาติรอบตัวเด็ก 4.5 (3)
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ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)

4) ร้อยละของเด็กที่มีความรู้เรื่องราว
เกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ รอบตัวเด็ก 4.5 (4)
2.3 ภาระงานตามตัวบ่งชี้ (ร่วม)
2.4 โครงการ (เพื่อพัฒนา ปรับปรุง)
-

2.5 ภาระงานตามมาตรฐานสากล
-

3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล
3.1 ติดตาม ตรวจสอบการดาเนินงานตาม
แผน
3.2 ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ใน
การประเมินให้ดีขึ้น
3.3 ประเมินผลการดาเนินงานตามแผน
4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา
4.1 สรุปผลการดาเนินงานตามแผนงาน/
โครงการ
4.2 จัดทารายงานผลการดาเนินงานแก่
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
4.3 นาผลการประเมินมาปรับปรุง แก้ไขและ
พัฒนาในปีการศึกษาต่อไป
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4.8.3 แบบแสดงประมาณค่าใช้จ่าย งาน/กิจกรรม
4.8.3.1 งาน/กิจกรรม ประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย
แผนงานตามมาตรฐานที่ 1  2  3  4  5 
หน่วยงาน งานประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
รายการ

งบประมาณ ปี 2562

รายรับ (ที่มาของงบประมาณ)
1.จากโรงเรียน

10,000
10,000

รวม
รายจ่าย
1.ค่าวัสดุ
- ค่าสมุดบัญชีเรียกชื่อ
- ค่าสมุดรายงานประจาตัวนักเรียน
- ค่าปกพลาสติกใส
- ค่ากระดาษการด์ทาใบคะแนน
- ค่ากระดาษ A4
- ค่าหมึกพิมพ์
2.ค่าใช้สอย
- ค่าเข้าเล่ม
3.ค่าตอบแทน
4.ค่าพาหนะ
- ค่าเดินทาง

1,300
3,000
1,000
1,500
1,000
1,500
300

400
10,000

รวม
สรุปประเภทงบประมาณ
งบดาเนินการ 10,000 บาท

งบลงทุน ...........-............... บาท

ลงชื่อ ....... .......................................
( นางบุษกร เละประยูร )
ผู้เสนองาน

งบพัฒนา .............-............. บาท
ลงชื่อ ..... .....................................
( นางสาวชนิดา ณ นคร )
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายปฐมวัย

ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ.......... ..............................................
( เซอร์มาร์กาเร็ต รัตนวงศ์ไชยา )
ผู้อานวยการ
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ลาดับที่ 7 แผนงานหน่วยงาน กิจกรรมพัฒนาเด็ก
แผนงานตามโครงสร้าง
ฝ่ายปฐมวัย
แผนงานตามมาตรฐานด้าน
1 คุณภาพผู้เรียน/เด็ก 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
3 สังคมแห่งการเรียนรู้ 4 อัตลักษณ์ 5 มาตรการส่งเสริม
ผู้รับผิดชอบ
นางสาวชนิดา ณ นคร
ตอบสนอง
พันธกิจข้อ 5,6,7 ยุทธศาสตร์ข้อ 4,7,8 กลยุทธ์ข้อ 4.1,7.1,8.1
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ.
1  คุณภาพผู้เรียน/เด็ก 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ
3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ/การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสาคัญ
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา EDBA
: มาตรฐานที่ 1,2,3,4 ตัวบ่งชี้หลัก 1.2, 2.1, 3.1, 4.1, 4.2,
4,3, 4.4, 4.5 ร่วม - ประเด็นการพิจารณาหลัก 1.2 (1-2), 2.1(1-2), 3.1(1-3), 4.1(1-2), 4.2(1-3), 4.3(1-2),
4.4(1-2), 4.5(1-4) ร่วม ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน
มาตรฐานที่ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์ที่ วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้การจัดกิจกรรมสอดคล้องกับ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560
2. เพื่อให้สามารถกาหนดจุดมุ่งหมาย
ระยะเวลาของการจัดกิจกรรมที่ชัดเจนและ
ครอบคลุมพัฒนาการเด็กทั้ง 4 ด้าน
3. เพื่อให้เด็กกล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อ
เล็กแข็งแรง สามารถใช้ได้อย่างคล่องแคล่ว
และประสานสัมพันธ์กัน (1.2)
4. เพื่อให้เด็กมีสุขภาพจิตที่ดีและมีความสุข
(2.1)
5. เพื่อให้เด็กมีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (3.1)
6. เพื่อให้เด็กใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมกับ
วัย (4.1)
7. เพื่อให้เด็กมีความสามารถในการคิดที่เป็น
พื้นฐานในการเรียนรู้ (4.2)
8. เพื่อให้เด็กมีจินตนาการและความคิด
สร้างสรรค์ (4.3)

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. ขั้นวางแผน
1.1 แต่งตั้งกรรมการดาเนินงาน
1.2 ประชุมวางแผนคณะกรรมการดาเนินงาน
1.3 ประชุมชี้แจงการดาเนินงานแก่ครู
ผู้เกี่ยวข้อง
1.4 จัดทาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการ
2. ขั้นดาเนินการ
2.1 ภาระงานประจา
1. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมสอดคล้องกับ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560
2. สถานศึกษาได้กาหนดจุดมุ่งหมายระยะ
เวลาของการจัดกิจกรรมที่ชัดเจนและครอบ
คลุมพัฒนาการเด็กทั้ง 4 ด้าน
2.2 ภาระงานตามตัวบ่งชี้ (หลัก)
1. จัดกิจกรรมให้เด็กได้มีกล้ามเนื้อใหญ่
และกล้ามเนื้อเล็กแข็งแรง สามารถใช้ได้อย่าง
คล่องแคล่วและประสานสัมพันธ์กัน (1.2)
2. จัดกิจกรรมให้เด็กมีสุขภาพจิตที่ดีและมี
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วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย
9. เพื่อให้เด็กมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ และมี
ความสามารถในการแสวงหาความรู้ได้
เหมาะสมกับวัย (4.4)
10. เพื่อให้เด็กมีความรู้พื้นฐานสมวัย (4.5)

เป้าหมายเชิงปริมาณ
1. เด็กปฐมวัยจานวน 207 คน
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมสอดคล้องกับ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560
2. สถานศึกษาได้กาหนดจุดมุ่งหมายระยะ
เวลาของการจัดกิจกรรมที่ชัดเจนและครอบ
คลุมพัฒนาการเด็กทั้ง 4 ด้าน
3. เด็กมีกล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็ก
แข็งแรงสามารถใช้ได้อย่างคล่องแคล่ว
และประสานสัมพันธ์กันดี
4. เด็กมีสุขภาพจิตที่ดีและมีความสุข
5. เด็กมีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
6. เด็กใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย
7. เด็กมีความสามารถในการคิดที่เป็นพื้น
ฐานในการเรียนรู้
8. เด็กมีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
9. เด็กมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ และมี
ความสามารถในการแสวงหาความรู้ได้
เหมาะสมกับวัย
10. เด็กมีความรู้พื้นฐานสมวัย
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมสอดคล้องกับ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)

ความสุข (2.1)
3. เด็กมีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (3.1)
4. เด็กใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย (4.1)
5. เด็กมีความสามารถในการคิดที่เป็นพื้นฐาน
ในการเรียนรู้ (4.2)
6. เด็กมีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ (4.3)
7. เด็กมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ และมี
ความสามารถในการแสวงหาความรู้ได้
เหมาะสมกับวัย (4.4)
8. เด็กมีความรู้พื้นฐานสมวัย (4.5)
2.3 ภาระงานตามตัวบ่งชี้ (ร่วม)
2.4 โครงการ (เพื่อพัฒนา ปรับปรุง)
1. โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ

2. โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
3. โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง
4. โครงการค่ายบูรณาการ
2.5 ภาระงานตามมาตรฐานสากล
3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล
3.1 ติดตาม/ตรวจสอบผลการดาเนินงาน
3.2 ปรับปรุงแก้ไขการดาเนินงานตามแผน
3.3 ประเมินผลการพัฒนาผู้เรียนมีความ
สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
พุทธศักราช 2560 (สาหรับเด็กอายุ 3-5ปี)
3.4 ติดตามตรวจสอบเครื่องมือการวัดและ
ประเมินผลพัฒนาการของเด็ก
3.5 ประเมินผลการดาเนินงานตามโครงการ
4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา
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วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย
คิดเป็นร้อยละ 85
2. สถานศึกษาได้กาหนดจุดมุ่งหมายระยะ
เวลาของการจัดกิจกรรมที่ชัดเจนและครอบ
คลุมพัฒนาการเด็กทั้ง 4 ด้าน คิดเป็น
ร้อยละ 85
3. เด็กร้อยละ 85 มีกล้ามเนื้อใหญ่และ
กล้ามเนื้อเล็กแข็งแรง สามารถใช้ได้อย่าง
คล่องแคล่ว และประสานสัมพันธ์กันดี
4. เด็กร้อยละ 85 มีสุขภาพจิตที่ดีและมี
ความสุข
5. เด็กร้อยละ 85 มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
6. เด็กร้อยละ 85 ใช้ภาษาสื่อสารได้
เหมาะสมกับวัย
7. เด็กร้อยละ 85 มีความสามารถในการคิดที่
เป็นพื้นฐานในการเรียนรู้
8. เด็กร้อยละ 85 มีจินตนาการและความคิด

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
4.1 สรุปผลการพัฒนาผู้เรียนมีความ
สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
พุทธศักราช 2546 (สาหรับเด็กอายุ 3-5ปี)
4.2 จัดทารายงานผลการดาเนินงานของ
หน่วยงาน
4.3 นาผลการประเมินมาปรับปรุง แก้ไขและ
พัฒนาในปีการศึกษาต่อไป

สร้างสรรค์

9. เด็กร้อยละ 85 มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้
และมีความสามารถในการแสวงหาความรู้ได้
เหมาะสมกับวัย
10. เด็กร้อยละ 85 มีความรู้พื้นฐานสมวัย
เครื่องมือการติดตาม/ประเมินผล
1.หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช
2560
2.แบบประเมินพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน
3.สมุดประจาตัวนักเรียน
4.แบบประเมินโครงการ/กิจกรรม
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โครงการ ของหน่วยงานในฝ่ายปฐมวัย
แผนงานตามโครงสร้าง
ฝ่ายปฐมวัย
แผนงานตามมาตรฐานด้าน
1คุณภาพผู้เรียน/เด็ก 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
3 สังคมแห่งการเรียนรู้ 4 อัตลักษณ์ 5 มาตรการส่งเสริม
ชื่อโครงการ
โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ
ลักษณะโครงการ
 ประจา
 ต่อเนื่อง  ใหม่
หน่วยงาน
กิจกรรมพัฒนาเด็ก
ผู้รับผิดชอบ
นางสาวชนิดา ณ นคร
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา
1  คุณภาพผู้เรียน/เด็ก 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ
3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ/การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสาคัญ
ตอบสนอง
พันธกิจข้อ 5,7 ยุทธศาสตร์ข้อ 6,8 กลยุทธ์ข้อ 6.1,8.1,8.2
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา EDBA
: มาตรฐานที่ 1,2,3,4 ตัวบ่งชี้หลัก 1.2, 2.1, 3.1, 4.1, 4,3, 4.5
ร่วม ประเด็นการพิจารณาหลัก 1.2 (1-2), 2.1(1-2), 3.1(1-3), 4.1(1-2), 4.3(1-2), 4.5(1-4) ร่วม ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน
มาตรฐานที่ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์ที่ -

1. หลักการและเหตุผล
จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 เป็นการจัด
การศึกษาให้เด็กมีทักษะในการคิด การแก้ปัญหา มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ โดยจัดกิจกรรมที่หลากหลาย
บูรณาการผ่านการเล่นและกิจกรรมที่เป็นประสบการณ์ตรงผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้า ตัดสินใจเป็น แก้ปัญหาเป็น รัก
การเรียนรู้ รักการอ่าน มีทักษะกระบวนการคิด ก้าวทันโลก และมีทักษะสื่อสารที่เหมาะสมกับวัย ฝ่ายปฐมวัยจึงได้
จัดทาโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศขึ้น เพื่อให้เด็กได้มีจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ รักการ
เรียนรู้ รักการอ่าน และได้รับประสบการณ์ตรงจากการลงมือปฏิบัติจริง มีทักษะการคิดการแก้ปัญหา สามารถ
นาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้อย่างมีความสุข
2.วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เด็กกล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กแข็งแรง สามารถใช้ได้อย่างคล่องแคล่วและประสาน
สัมพันธ์กัน (1.2)
2. เพื่อให้เด็กมีสุขภาพจิตที่ดีและมีความสุข (2.1)
3. เพื่อให้เด็กมีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (3.1)
4. เพื่อให้เด็กใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย (4.1)
5. เพื่อให้เด็กมีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ (4.3)
6. เพื่อให้เด็กมีความรู้พื้นฐานสมวัย (4.5)
3. เป้าหมาย
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3.1 เชิงปริมาณ
1. เด็กปฐมวัยจานวน 207 คน
3.2 เชิงคุณภาพ
1. เด็กมีกล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กแข็งแรง สามารถใช้ได้อย่างคล่องแคล่วและประสานสัมพันธ์กัน
2. เด็กมีสุขภาพจิตที่ดีและมีความสุข
3. เด็กมีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. เด็กใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย
5. เด็กมีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
6. เด็กมีความรู้พื้นฐานสมวัย
3.3 ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. เด็กร้อยละ 85 มีกล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กแข็งแรง สามารถใช้ได้อย่างคล่องแคล่วและประสาน
สัมพันธ์กนั
2. เด็กร้อยละ 85 มีสุขภาพจิตที่ดีและมีความสุข
3. เด็กร้อยละ 85 มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. เด็กร้อยละ 85 ใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย
5. เด็กร้อยละ 85 มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
6. เด็กร้อยละ 85 มีความรู้พื้นฐานสมวัย
4. ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ
กิจกรรม
1. ขั้นเตรียมการ
1.1 ประชุมชี้แจงโครงการ
1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
2. ขั้นดาเนินการ/กิจกรรมที่จัด
2.1 ประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรม
2.2 ดาเนินโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ
1) กิจกรรมรักการอ่าน
1.1 แต่งตั้งกรรมการดาเนินกิจกรรมรักการอ่าน
1.2 ประชุมวางแผนคณะกรรมการดาเนินงาน
1.3 ประชุมชี้แจงการดาเนินกิจกรรมรักการอ่าน

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

พฤษภาคม 2562
มิถุนายน 2562

นางสาวชนิดา ณ นคร
นางสาวชนิดา ณ นคร

มิถุนายน 2562

นางสาวชนิดา ณ นคร

มิถุนายน 2562

นางสาวพีรดา ชัยวราสวัสดิ์
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กิจกรรม
2) กิจกรรมวันวิชาการ
1.1 แต่งตั้งกรรมการดาเนินกิจกรรมวันวิชาการ
1.2 ประชุมวางแผนคณะกรรมการดาเนินงาน
1.3 ประชุมชี้แจงการดาเนินกิจกรรม
1.4 จัดแสดงผลงานในวันวิชาการ
3) กิจกรรมกีฬาสี
1.1 แต่งตั้งกรรมการดาเนินกิจกรรมวันวิชาการ
1.2 ประชุมวางแผนคณะกรรมการดาเนินงาน
1.3 ประชุมชี้แจงการดาเนินกิจกรรมกีฬาสี
1.4 จัดกิจกรรมวันกีฬาสี
4) กิจกรรมบัณฑิตน้อย
1.1 แต่งตั้งกรรมการดาเนินกิจกรรมบัณฑิตน้อย
1.2 ประชุมวางแผนคณะกรรมการดาเนินงาน
1.3 ประชุมชี้แจงการดาเนินกิจกรรมบัณฑิตน้อย
3. ขั้นติดตามและประเมินผล
1. แบบประเมินความพึงพอใจ
2. ใบงานกิจกรรม
3. ภาพถ่ายกิจกรรม

ระยะเวลา
กุมภาพันธ์ 2563

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวชนิดา ณ นคร

มกราคม 2563

นางสาวปิยะดา คล้อยเขษม

มีนาคม 2563

นางสาวชนิดา ณ นคร

กุมภาพันธ์ 2563

นางสาวชนิดา ณ นคร

5. สถานที่ดาเนินงาน
โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
6. ระยะเวลาในการดาเนินงาน พฤษภาคม 2562 - กุมภาพันธ์ 2563
7. งบประมาณ
7.1 งบประมาณ กิจกรรมรักการอ่าน
รายการ

งบประมาณปี 2562

รายรับ
- จากโรงเรียน
- อื่น ๆ

2,000
รวม

รายจ่าย
5. ค่าวัสดุ
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รายการ

งบประมาณปี 2562

2. ค่าหมึกพิมพ์
6. ค่าใช้สอย
1. ค่าจัดทารูปเล่ม
7. ค่าตอบแทน
8. ค่าพาหนะ
1. ค่ายานพาหนะเดินทาง

500
200

300
รวม

2,000

7.2 งบประมาณ กิจกรรมวันวิชาการ
รายการ

งบประมาณปี 2562

รายรับ
- จากโรงเรียน
- อื่น ๆ

3,000
รวม

รายจ่าย
1. ค่าวัสดุ
1. กระดาษสี
2. กาว/กระดาษกาว
3. กระดาษ A4
4. ผ้าสาหรับตกแต่งสถานที่
5. ลวด/ลูกแม๊ก
2. ค่าใช้สอย
1. อุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มเติม
3. ค่าตอบแทน
4. ค่าพาหนะ
1. ค่ายานพาหนะเดินทาง

3,000

500
300
500
700
200
500

300
รวม
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7.3 กิจกรรมกีฬาสี
รายการ

งบประมาณปี 2562

รายรับ
- จากโรงเรียน

5,000
5,000

รวม
รายจ่าย
1. ค่าวัสดุ
1. อุปกรณ์สาหรับตกแต่งขบวนพาเหรด
2. อุปกรณ์กองเชียร์ , อุปกรณ์ทาพู่ , ชุดรีดเดอร์
3. ถ่านทีโข่ง
4. น้าดื่ม ของว่าง
2. ค่าใช้สอย
1. อุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มเติม
3. ค่าตอบแทน
4. ค่าพาหนะ

2,000
1,000
500
500
500
500
5,000

รวม
7.4 กิจกรรมบัณฑิตน้อย
รายการ

งบประมาณปี 2562

รายรับ
- จากโรงเรียน
รวม
รายจ่าย
1. ค่าวัสดุ
1. วัสดุตกแต่งเวที
2. วัสดุตกแต่งซุ้ม บรรยากาศ
3. อาหารว่าง เครื่องดื่ม
2. ค่าใช้สอย อุปกรณ์ตกแต่งเพิ่ม
3. ค่าตอบแทน
4. ค่าพาหนะ

20,000
20,000

5,000
10,000
3,000
1,000

รวม
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8. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล
1 .แบบประเมินความพึงพอใจ
2 .ใบงานกิจกรรม
3 .ภาพถ่ายกิจกรรม
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
โรงเรียนจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กที่มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ครูผู้สอนระดับ
ปฐมวัยจัดกิจกรรมที่ครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน เด็กมีกล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กแข็งแรง สามารถใช้ได้
อย่างคล่องแคล่วและประสานสัมพันธ์กัน มีสุขภาพจิตที่ดีและมีความสุข มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง เด็กใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ และเด็กมีความรู้
พื้นฐานสมวัย

10. ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................

ผู้เสนอโครงการ

ผู้พิจารณาโครงการ

..... .........................................

……………………………………

( นางสาวชนิดา ณ นคร )

( นางสาวชนิดา ณ นคร )

ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ........................................................
(เซอร์มาร์กาเร็ต รัตนาวงศ์ไชยา)
ผู้อานวยการ
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ลาดับที่ 8 แผนงานหน่วยงานสวัสดิภาพเด็ก
แผนงานตามโครงสร้าง
ฝ่ายปฐมวัย
แผนงานตามมาตรฐานด้าน
1คุณภาพผู้เรียน/เด็ก 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
3 สังคมแห่งการเรียนรู้ 4 อัตลักษณ์ 5 มาตรการส่งเสริม
ผู้รับผิดชอบ
นางสาวนิชนันท์ ชุมพล
ตอบสนอง
พันธกิจที่ 6 ยุทธศาสตร์ข้อ 7 กลยุทธ์ข้อ 7.1
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา
1  คุณภาพผู้เรียน/เด็ก 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ
3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ/การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสาคัญ
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา EDBA : มาตรฐานที่ 1,7 ตัวบ่งชี้หลัก 1.1,7.5 ร่วม ประเด็นการพิจารณาหลัก 1.1 (1-3) ,7.5 สภาพแวดล้อมภายนอกอาคาร (1-8) สภาพแวดล้อมภายในอาคาร
(1-12) , ความปลอดภัยและการป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก (1-5) ร่วม ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน : มาตรฐานที่ - ตัวบ่งชี้หลักที่ - ร่วม - เกณฑ์ที่ วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย
วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้สถานศึกษามีมาตรการด้านความ
ปลอดภัยและการป้องกันการบาดเจ็บใน
เด็กปฐมวัยที่มีคุณภาพ
2. เพื่อปลูกฝังให้เด็กปฐมวัยรักการออกกาลัง
กาย
3. เพื่อปลูกฝังให้เด็กปฐมวัยมีร่างกาย
เจริญเติบโตตามวัยและมีสุขนิสัยที่ดี (1.1)
4. เพื่อให้สถานศึกษาจัดสิ่งอานวยความ
สะดวกในการพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน (7.5)
เป้าหมายเชิงปริมาณ
1.เด็กระดับปฐมวัยจานวน 207 คน
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1.สถานศึกษามีมาตรการด้านความ
ปลอดภัยและการป้องกันการบาดเจ็บใน
เด็กปฐมวัยที่มีคุณภาพ
2. เด็กปฐมวัยรักการออกกาลัง

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. ขั้นวางแผน
1.1 แต่งตั้งกรรมการดาเนินงาน
1.2 ประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน
1.3 ประชุมชี้แจงการดาเนินงานแก่ครู
ผู้เกี่ยวข้อง
1.4 จัดทาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการ
ดาเนินงาน

2. ขั้นดาเนินการ
2.1 ภาระงานประจา
1. ครูอบรมและให้ความรู้กับเด็กเกี่ยวกับการ
ระมัดระวังตนเองให้ปลอดภัย
2. ปลูกฝังให้เด็กปฐมวัยรักการออกกาลังกาย
2.2 ภาระงานตามตัวบ่งชี้ (หลัก)
1. ร่างกายเจริญเติบโตตามวัยและมีสุขนิสัยที่ดี
(1.1)
1) ร้อยละของเด็กมีน้าหนักส่วนสูงตาม
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3. เด็กปฐมวัยมีร่างกายเจริญเติบโตตามวัยและ

มีสุขนิสัยที่ดี

4. สถานศึกษาจัดสิ่งอานวยความสะดวก
ในการพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1.สถานศึกษามีมาตรการด้านความปลอดภัย
และการป้องกันการบาดเจ็บในเด็กปฐมวัย
คิดเป็นร้อยละ 85
2. เด็กปฐมวัยร้อยละ 85 รักการออกกาลัง
3.เด็กปฐมวัยร้อยละ 85 มีร่างกาย
เจริญเติบโตตามวัยและมีสุขนิสัยที่ดี

4. สถานศึกษาจัดสิ่งอานวยความ
สะดวกในการพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน
คิดเป็นร้อยละ 85
เครื่องมือการติดตาม/ประเมินผล
1.แบบบันทึกน้าหนักส่วนสูง
2.แบบบันทึกการตรวจร่างกาย
3. แบบบันทึกการปฏิบัติกิจวัตรประจาวัน
4.แบบประเมินพัฒนาการร่างกายของ
เด็กปฐมวัย
5. แบบบันทึกการรับส่ง - ส่งเด็ก

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
เกณฑ์ของกรมอนามัย หมายถึง น้าหนักและ
ส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์ของกรมอนามัย 1.1 (1)
2)

ร้อยละของเด็กที่มีสุขภาพอนามัยที่ดี

1.1 (2)
3) ร้อยละของเด็กที่มีรู้จักรักษาความ
ปลอดภัยของตนเองและผู้อื่น 1.1 ( 3)
2. จัดสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อพัฒนาเด็ก
อย่างรอบด้าน (7.5)
สภาพแวดล้อมภายนอกอาคาร 7.5 (1-8)
1) สถานศึกษามีที่ตั้งเป็นสัดส่วน มีอาณาเขต
ชัดเจน ตั้งอยู่ห่างจากแหล่งอบายมุข ฝุ่นละออง
กลิ่นเสียงรบกวน และพื้นที่เสี่ยงอันตราย
2) มีพื้นที่ภายนอกเพียงพอเหมาะสมกับ
จานวนเด็ก และมีการจัดสรรพืน้ ที่อย่าง
ชัดเจนสาหรับเป็นสนามเด็กเล่น การเล่น
อิสระและการทากิจกรรมนอกห้องเรียน
3) มีพื้นที่สนามเด็กเล่นและมีเครื่องเล่นที่
เหมาะสม ปลอดภัยสาหรับเด็ก
4) มีพื้นที่สาหรับจัดเป็นแหล่งเรียนรู้
ภายนอกห้องเรียนให้แก่เด็ก
5) มีการจัดสถานที่พักรอและมุมการเรียนรู้
สาหรับผู้ปกครอง
6) มีการจัดสถานที่สาหรับเก็บน้าสะอาด
เพื่อดื่มและใช้อย่างเพียงพอ
7) มีการจัดพื้นที่เก็บสิ่งปฏิกูลที่เหมาะสม
ถูกสุขลักษณะ เพียงพอ และมีการกาจัดสิ่ง
ปฏิกูลทุกวัน
8) มีการจัดการดูแลสภาพแวดล้อมให้ถูก
สุขลักษณะ เป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด
ปลอดภัย ร่มรื่น สวยงาม
สภาพแวดล้อมภายในอาคาร 7.5 (1-12)
1) ตัวอาการมั่นคง แข็งแรง และปลอดภัย
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กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ประตู หน้าต่างอยู่ในสภาพดี สามารถเข้า
ออกได้หลายทาง ปลั๊กไฟติดตั้งอยู่สูงจาก
พื้นมากกว่า 1.5 เมตรและมีฝาปิด
ป้องกันเด็กเล่น
2) พื้นที่ในห้องเรียนแบ่งเป็นสัดส่วน
สาหรับการทากิจกรรมได้หลากหลาย
รูปแบบ มีพื้นที่ว่างสาหรับการนั่งทางานที่พนื้
ห้องและมีพื้นที่สาหรับเก็บอุปกรณ์ของครู
หรือผู้เลี้ยงดูเด็กของเด็ก
3 ) มีพื้นที่ห้องสาหรับจัดกิจกรรมเพื่อ
เด็กเหมาะสมกับจานวนเด็ก คือ มีพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 2.00 ตารางเมตร ต่อเด็ก 1 คน
4) ภายในห้องเรียนมีแสงสว่างเพียงพอ
และอากาศถ่ายเทได้ดี
5) โต๊ะ เก้าอี้ ของเล่น และของใช้ มี
ขนาดเหมาะสม จานวนเพียงพอ สะอาด
และปลอดภัยสาหรับเด็ก
6) มีการจัดที่พักสาหรับเด็กป่วยแยก
เป็นสัดส่วน
7) มีสถานที่สาหรับการจัดเตรียมเครื่องดื่ม
ของว่าง และอาหารที่ถูกต้องตามหลัก
โภชนาการรวมถึงสถานที่ทาความสะอาด
ภาชนะ และจัดเก็บภาชนะทีส่ ะอาด
ปลอดภัย และถูกสุขลักษณะ
8) มีพื้นที่สาหรับใช้ในการแปรงฟัน ล้างมือ
และทาความสะอาดร่างกายเด็ก พร้อมอุปกรณ์
ทาความสะอาด ที่จาเป็นและเหมาะสม
กับเด็ก
9) มีน้าสะอาดสาหรับบริโภค เด็กมีแก้วน้า
ส่วนตัว และมีการล้างและจัดเก็บที่ถูกสุข
ลักษณะ
10) มีการติดตั้งเครื่องตัดไฟ และอุปกรณ์
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กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ดับเพลิงที่พร้อมใช้งาน สายยางหรืออุปกรณ์อื่น
ใดที่สามารถใช้ในการดับไฟ และมีช่องทาง
ฉุกเฉินที่สามารถพาเด็กออกนอกอาคาร
(ศูนย์พัฒนาเด็ก)ได้อย่างปลอดภัย
11) มีห้องส้วมที่ถูกสุขลักษณะ เหมาะสมกับ
วัยสะอาด ปลอดภัย และเพียงพอกับการใช้
งานของเด็ก มีน้าสาหรับชาระล้างมีแสงสว่าง
และการระบายอากาศที่ดี
12) มีถังขยะที่สะอาด มีฝาปิดมิดชิด อยู่ใน
สภาพใช้งานได้ดี และมีการจัดเก็บออกจากตัว
อาคารทุกวันเพื่อนาไปกาจัดอย่างถูกวิธี
ความปลอดภัยและการป้องกันการบาดเจ็บ
ในเด็ก 7.5 (1-5)
1) มีการกาหนดนโยบายเรื่องความปลอดภัย
ในการดูแลเด็กเพื่อให้ครูหรือผู้เลี้ยงดูเด็ก
และผู้ปกครองเด็กปฏิบัติ
2) มีการอบรมบุคลากร และครูหรือผู้เลี้ยง
ดูเด็กเพื่อความเพิ่มพูนความรู้และทักษะ
ในการจัดการความปลอดภัยในเด็กเป็น
ประจาทุกปี
3) มีการประสานความร่วมมือระหว่าง
สถานศึกษากับสถาบันองค์กรทั้งภาครัฐ และ
หน่วยงานต่าง ๆ ในเรื่องการป้องกันด้านความ
ปลอดภัยและการบาดเจ็บในเด็ก
4) มีระบบเฝ้าระวังและวิเคราะห์ความเสี่ยง
เช่นมีแผนเฝ้าระวังและวิเคราะห์ความเสี่ยง
มีการบันทึกการบาดเจ็บของเด็กรายบุคคล
มีการเดินสารวจเพื่อค้นหาจุดเสี่ยงต่อการ
บาดเจ็บ มีการสารวจและบันทึกข้อมูลเป็น
ประจาสม่าเสมอตลอดปี มีการประเมินผล
ที่นาไปสู่การดาเนินกิจกรรมการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมเสี่ยงเพื่อการพัฒนาระบบเฝ้า
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กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)

ระวังและวิเคราะห์ความเสี่ยงให้มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น
5) มีกิจกรรมเพื่อการแก้ปัญหาและป้องกัน
ความปลอดภัยที่ครอบคลุมทั้ง 6 ด้าน
อย่างต่อเนื่อง ได้แก่ความปลอดภัยของ
อาคาร ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์
(ของใช้ ของเล่น อุปกรณ์การเรียนรู้)
การเดินทางปลอดภัย ระบบป้องกัน
ภัยจากบุคคล ระบบฉุกเฉิน(แผนฝึกซ้อมการ
ป้องกันภัย ฝึกการกู้ชพี หมายเลขโทรศัพท์
ฉุกเฉิน อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย อุปกรณ์
ดับเพลิง) และความปลอดภัยในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้
2.3 ภาระงานตามตัวบ่งชี้ (ร่วม)
2.4 โครงการ (เพื่อพัฒนา ปรับปรุง)
2.5 ภาระงานตามมาตรฐานสากล
3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล
3.1 ติดตาม ตรวจสอบการดาเนินงานตาม
แผน
3.2 ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ใน
การประเมินให้ดีขึ้น
3.3 ประเมินผลการดาเนินงานตามแผน
4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา
4.1 สรุปผลการดาเนินงานตามแผนงาน
4.2จัดทารายงานผลการดาเนินงานแก่
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
4.3 นาผลการประเมินมาปรับปรุง แก้ไขและ
พัฒนาในปีการศึกษาต่อไป
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4.8.3 แบบแสดงประมาณค่าใช้จ่าย งาน/กิจกรรม
4.8.3.1 งาน/กิจกรรม สวัสดิภาพเด็ก
แผนงานตามมาตรฐานที่ 1  2 3  4  5 
หน่วยงาน งานสวัสดิภาพเด็ก ฝ่ายปฐมวัย
รายการ

งบประมาณ ปี 2562

รายรับ (ที่มาของงบประมาณ)
1.จากโรงเรียน

7,500
รวม

7,500

รายจ่าย
1.ค่าวัสดุ
- ซื้อเครื่องเทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิร่างกาย

6,000

- กระดาษ A4
2.ค่าใช้สอย

1,000

3.ค่าตอบแทน
4.ค่าพาหนะ
-

500

ค่าพาหนะในการเดินทาง
รวม

7,500

สรุปประเภทงบประมาณ
งบดาเนินการ

-

บาท

งบลงทุน -

ลงชื่อ ..............................................
( นางสาวนิชนันท์ ชุมพล )
ผู้เสนองาน

บาท

งบพัฒนา

7,500

บาท

ลงชื่อ ..........................................
( นางสาวชนิดา ณ นคร )
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายปฐมวัย
ผู้อนุมัติ

ลงชื่อ .............................................
( เซอร์มาร์กาเร็ต รัตนาวงศ์ไชยา )
ผู้อานวยการ
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ลาดับที่ 9 แผนงานหน่วยงานพัฒนาความสัมพันธ์กับชุมชนและผู้ปกครอง
แผนงานตามโครงสร้าง
ฝ่ายปฐมวัย
แผนงานตามมาตรฐานด้าน 1 คุณภาพผู้เรียน/เด็ก 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
3 สังคมแห่งการเรียนรู้ 4 อัตลักษณ์ 5 มาตรการส่งเสริม
ผู้รับผิดชอบ
นางสาวพีรดา ชัยวราสวัสดิ์
ตอบสนอง
พันธกิจที่ 9 ยุทธศาสตร์ที่ 10
กลยุทธ์ที่ 10.1
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ. 1  คุณภาพผู้เรียน/เด็ก 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ
3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ/การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสาคัญ
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา EDBA : มาตรฐานที่ 5 , 6, 7, 9 ตัวบ่งชี้หลัก 5.7 ,6.7, 7.4 ร่วม 9.2
ประเด็นการพิจารณาหลัก 5.7 (1-5) , 6.7 (1), 7.4 (1) ร่วม 9.2 (1-4)
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน : มาตรฐานที่ - ตัวบ่งชี้หลักที่ – ร่วม - เกณฑ์ที่ –
วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้รู้สภาพ ชุมชนและผู้ปกครอง
2. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ผู้ปกครอง
3. เพื่อส่งเสริมให้มีผู้ปกครองเครือข่าย
4. เพื่อให้ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและผู้
ปกครอง ( 5.7 )
5. เพื่อให้เด็ก ผู้ปกครอง และชุมชนพึง
พอใจผลการบริหาร หลักการจัดการศึกษา
ปฐมวัย (6.7 )
6. เพื่อส่งเสริมสร้างการมีส่วนร่วม
และแสวงหาความร่วมมือกับผู้ปกครอง
ชุมชนและท้องถิ่น (7.4 )
7.เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษามีการแลก
เปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายในสถานศึกษา
ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชนและ
องค์กรที่เกี่ยวข้อง (9.2)
เป้าหมายเชิงปริมาณ
- ชุมชน ผู้ปกครองและผู้ปกครองเครือข่าย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. ขั้นวางแผน
1.1 สารวจข้อมูลย้อนหลัง
1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนิน
1.3 ประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน
1.3 ประชุมชี้แจงการดาเนินงานแก่ผู้ที่
เกี่ยวฃ้อง
1.4 จัดทาเอกสารและศึกษาสภาพปัญหา
2. ขั้นดาเนินการ
2.1 ภาระงานประจา
2.1.1 งานผู้ปกครองเครือข่าย
- ประชุมผู้ปกครอง
- สารวจสภาพของชุมชน
- นาเสนอปัญหาในชุมชน
- ร่วมหาทางแก้ไขปัญหา
2.2 ภาระงานตามตัวบ่งชี้ (หลัก)
1. ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก และผู้ปกครอง 5.7
1) การแสดงความรู้สึกที่ดี สอบถามและรับฟัง
ความคิดเห็น ชื่นชมพูดคุยด้วยความ
เป็นมิตรต่อเด็กและผู้ปกครอง 5.7(1)
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จานวน 30 คน
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1.ครูมีความเข้าใจสภาพ ชุมชนและผู้ปก
ครองในการดาเนินงานเพื่อพัฒนางาน
.2.ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดทาแหล่ง
เรียนรู้
3. มีผู้ปกครองเครือข่าย
4.ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและผู้ปกครอง
5. เด็ก ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผล
การบริหาร หลักการจัดการศึกษาปฐมวัย
6. ครูมีส่วนร่วมแสวงหามือกับผู้ปกครอง
ชุมชนและท้องถิ่น
7.สถานศึกษามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
ภายในสถานศึกษาระหว่างสถานศึกษา
กับครอบครัว ชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1.ครูร้อยละ 90 มีความเข้าใจสภาพ ชุมชน
และผู้ปกครองในการดาเนินงานเพื่อพัฒนา
งาน
.2.ผู้ปกครองร้อยละ 90 มีส่วนร่วมในการ
จัดทาแหล่งเรียนรู้
3. สถานศึกษามีผู้ปกครองเครือข่าย
คิดเป็นร้อยละ 90
4.ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและผู้ปกครอง
คิดเป็นร้อยละ 90
5. เด็ก ผู้ปกครอง และชุมชน ร้อยละ 90
พึงพอใจผลการบริหาร หลักการจัดการ
ศึกษาปฐมวัย
6. ครูร้อยละ 90 มีส่วนร่วมแสวงหามือกับ
ผู้ปกครองชุมชนและท้องถิ่น

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
2) การแสดงน้าใจไมตรี ยิ้มแย้มแจ่มใสต่อเด็ก
และผู้ปกครอง 5.7(2)
3) การสนับสนุนให้ผู้ปกครองแลกเปลี่ยนข้อมูล
เกี่ยวกับเด็ก 5.7(3)
4) การให้คาแนะนาและการบริการแก่ผู้ปกครอง
ในการพัฒนาเด็ก 5.7(4)
5) การร่วมมือกับผู้ปกครองในการแก้ไข
พัฒนาการของเด็กอย่างเสมอภาคและ
สม่าเสมอ 5.7(5)
2. เด็ก ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหาร
หลักการจัดการศึกษาปฐมวัย ( 6.7 )
1) ความพึงพอใจของเด็ก ผู้ปกครอง และชุมชน
ต่อผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 6.7(1)
3. มีการสร้างการมีส่วนร่วมและแสวงหาความ
ร่วมมือกับผู้ปกครองชุมชนและท้องถิ่น (7.4 )
1) การสร้างการมีส่วนร่วมและแสวงหาความ
ร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน และท้องถิ่นในการ
จัดการศึกษาระดับปฐมวัยของสถานศึกษา
7.4 (1)
2.3 ภาระงานตามตัวบ่งชี้ (ร่วม)(ตบช.)
1.มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายใน ชุมชน
สถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว
และองค์กรที่เกี่ยวข้อง 9.2
1) มีการกาหนดแนวทางในการส่งเสริม
สนับสนุนให้บุคลากรในสถานศึกษามีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันผ่านกิจกรรม สื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ
9.2 (1)
2) บุคลากรในสถานศึกษามีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ตามแนวทางที่กาหนดไว้ตามข้อ 1
9.2 (2)
3) มีการสรุปองค์ความรู้ที่จาเป็น (Knowledge
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7.สถานศึกษามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
ภายในสถานศึกษาระหว่างสถานศึกษา
กับครอบครัว ชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง
คิดเป็นร้อยละ 90
เครื่องมือการติดตาม/ประเมินผล
1. แบบประเมินผลกิจกรรม
2. แบบสอบถาม
3. แบบสรุปผลการดาเนินงาน
4. ภาพถ่ายกิจกรรม

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)

Mapping) ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตาม
แนวทางที่กาหนดไว้ในข้อ 1 9.2(3)
4) มีการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ ถ่ายทอด
ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกับ
บุคลากรภายนอกสถานศึกษา เช่น ครอบครัว
ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง 9.2(4)
4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา
4.1 สรุปผลการดาเนินงานตามแผนงาน /
โครงการ
4.2 จัดทารายงานผลการดาเนินงานแก่
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
4.3 นาผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไขและ
พัฒนาในปีการศึกษาต่อไป
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4.8.3 แบบแสดงประมาณค่าใช้จ่าย งาน/กิจกรรม
4.8.3.1 งาน/กิจกรรม พัฒนาความสัมพันธ์กับชุมชนผู้ปกครอง
แผนงานตามมาตรฐานที่ 1  2  3  4  5 
หน่วยงาน พัฒนาความสัมพันธ์กับชุมชนผู้ปกครอง ฝ่ายปฐมวัย
รายการ

งบประมาณ ปี 2562

รายรับ
-จากโรงเรียน
รวม
รายจ่าย
1. ค่าวัสดุ
- ค่าวัสดุอุปกรณ์
2. ค่าใช้สอย
- ค่าเข้าเล่มเอกสาร
3. ค่าตอบแทน
- ค่าวิทยากร
4. ค่าพาหนะ
- ค่าพาหนะ

2,000
2,000

500
1,000

รวม
สรุปประเภทงบประมาณ
งบดาเนินการ ....................... บาท

500
2,000

งบลงทุน………….. บาท งบดาเนินการ 2,000 บาท

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

ลงชื่อ..........................................................
(นางสาวชนิดา ณ นคร)
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายปฐมวัย
ผู้อนุมัติ

ลงชื่อ.........................................................
(เซอร์มาร์กาเร็ต รัตนาวงศ์ไชยา)
ผู้อานวยการ
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ลาดับที่ 10 แผนงานหน่วยงาน งานบริหารทั่วไป
แผนงานตามโครงสร้าง
ฝ่ายปฐมวัย
แผนงานตามมาตรฐานด้าน
1  คุณภาพผู้เรียน/เด็ก 2  กระบวนการบริหารและการจัดการศึกษา
3 สังคมแห่งการเรียนรู้ 4  อัตลักษณ์ 5  มาตรการส่งเสริม
ผู้รับผิดชอบ
นางสาวชนิดา
ณ นคร
ตอบสนอง
พันธกิจที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 กลยุทธ์ที่ 2.1
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ.
1 คุณภาพผู้เรียน/เด็ก 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ
3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ/การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสาคัญ
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา EDBA
: มาตรฐานที่ 6,10 ตัวบ่งชี้หลัก 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7
ร่วม 10.1,10.2 ร่วม - ประเด็นการพิจารณาหลัก 6.1(1), 6.2(1-4), 6.3(1-2), 6.4(1), 6.5(1-3) ,6.6(1-2) ,6.7(1)
ร่วม 10.1(1-5), 10.2(1)
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน: มาตรฐานที่ - ตัวบ่งชี้หลักที่ - ร่วม - เกณฑ์ที่ วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้บริหารเข้าใจปรัชญาและ
หลักการจัดการศึกษาปฐมวัย( 6.1)
2.เพื่อให้ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นา
และความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย( 6.2 )
3.เพื่อให้ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมี
ส่วนร่วมและใช้ข้อมูลการประเมินผลหรือ
การวิจัย เป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและ
การจัดการ(6.3)
4.เพื่อให้ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการ
การศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่กาหนด
ไว้ใน แผนปฏิบัติการ (6.4)
5. เพื่อให้ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ (6.5)
6. เพื่อให้ผู้บริหารสามารถให้คาแนะนา
คาปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัด
การศึกษาปฐมวัยเต็มศักยภาพและ
เต็มเวลา ( 6.6 )

1. ขั้นวางแผน
1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการ
1.2 จัดประชุมชี้แจง
1.3 ศึกษาข้อมูลที่จะใช้ในการดาเนินการ
1.4 จัดเตรียมเอกสารข้อมูลการดาเนินงาน
2. ขั้นดาเนินการ (ภาระงานประจา/ภาระงาน
ร่วม/โครงการ)
2.1 ภาระงานประจา
1. โรงเรียนมีแผนพัฒนาการศึกษาปฐมวัยที่สอด
คล้องกับปรัชญาการศึกษาวิสัยทัศน์และ
นโยบายของโรงเรียน
2. โรงเรียนมีเอกลักษณ์ จุดเด่นและมีมาตรการ
ส่งเสริมเพื่อนาสู่การปฏิบัติและกากับติดตาม
ให้มีการจัดทารายงานประจาปี
3. โรงเรียนมีแผนการบริหารงานฝ่ายปฐมวัย
ตามแผนพัฒนาฯโรงเรียนและมาตรฐานการ
ประกันคุณภาพภายใน
4. โรงเรียนนาผล การปฏิบัติงานทุก
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7. เพื่อให้เด็ก ผู้ปกครองและชุมชนพึงพอใจ
ผลการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย( 6.7 )
8. เพื่อให้มีการจัดโครงการ กิจกรรม
พัฒนาเด็กให้บรรลุตามเป้าหมายปรัชญา
วิสัยทัศน์ และจุดเน้นการจักการศึกษา
ปฐมวัยของสถานศึกษา ( 10.1 )
9.เพื่อผลการดาเนินงานบรรลุตาม
เป้าหมาย (10.2 )

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1. ผู้บริหารเข้าใจปรัชญาและหลักการ
จัดการศึกษาปฐมวัย
2.ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นา
และความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย
3.ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมี
ส่วนร่วมและใช้ข้อมูลการประเมินผลหรือ
การวิจัย เป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและ
การจัดการ
4.ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการ
การศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่กาหนด
ไว้ใน แผนปฏิบัติการ
5. ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนา

โครงการ/งาน/กิจกรรมรายงานผลการปฏิบัติ
โดยมีการรวบรวมข้อมูลสถิติให้เป็นปัจจุบัน
เพื่อนาไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา และ
แก้ไขปัญหา
5. ส่งเสริมผลงานของโรงเรียนให้ได้รับการ
เผยแพร่เป็นวารสารเอกสาร ป้ายนิเทศ Web site
ของโรงเรียนนักเรียน ครู ผู้ปกครองและชุมชน
ได้รับข้อมูลข่าวสารจากทางโรงเรียนอย่างเป็น
ปัจจุบัน
6.โรงเรียนมีคณะกรรมการบริหารจัดการศึกษาใน
ส่วนงานปฐมวัย
7. ส่งเสริมให้โรงเรียนมีการดาเนินงานตาม
โครงการ/งาน/กิจกรรมที่คล่องตัว
8. ส่งเสริมให้โรงเรียนมีระบบการใช้วัสดุ
อุปกรณ์ทันต่อการใช้งาน
2.2 ภาระงานตาม ตบช.
1.ผู้บริหารเข้าใจปรัชญาและหลักการจัดการศึกษา
ปฐมวัย (6.1)
1) ผู้บริหารมีความรู้ความเข้าใจ สามารถอธิบาย
ความหมายของปรัชญา แนวคิดหลักการ และ
จุดหมายของการจัดการศึกษาปฐมวัย 6.1 (1)
2.ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นา และความคิด
ริเริ่มที่เน้นการพัฒนาเด็กปฐมวัย (6.2)
1) ความสามารถในการวิเคราะห์สังเคราะห์
ข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ เพื่อนามาใช้ในการวาง
แผนการพัฒนาคุณภาพเด็ก 6.2 (1)
2) ความสามารถในการแสดงทิศทางของการ

ศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ
6. ผู้บริหารสามารถให้คาแนะนา
คาปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัด
การศึกษาปฐมวัยเต็มศักยภาพและ
เต็มเวลา

พัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาในอนาคตที่
สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา
และชุมชน 6.2 (2)
3) การคิดริเริ่ม เทคนิค วิธีการใหม่ ๆ มาใช้ในการ
พัฒนาคุณภาพเด็ก 6.2 (3)

เป้าหมายเชิงปริมาณ
1. ครูปฐมวัยจานวน 8 คน
2. ห้องเรียนจานวน 8 ห้องเรียน

แผนปฏิบัตกิ ารปีการศึกษา 2563 โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
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กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

7. เด็ก ผู้ปกครองและชุมชนพึงพอใจ
ผลการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย
8. ครูมีการจัดโครงการ กิจกรรม
พัฒนาเด็กให้บรรลุตามเป้าหมายปรัชญา
วิสัยทัศน์ และจุดเน้นการจักการศึกษา
ปฐมวัยของสถานศึกษา

4) การให้ความช่วยเหลือ กระตุ้นครูและบุคลากร
ให้ร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพเด็ก 6.2 (4)
3.ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้
ข้อมูลการประเมินผลหรือการวิจัย เป็นฐานคิดทั้ง
ด้านวิชาการและการจัดการ 6.3
1) การบริหารงานแบบมีส่วนร่วม 6.3 (1)

9.สถานศึกษามีผลการดาเนินงานบรรลุ
ตามเป้าหมาย

2) การใช้ข้อมูลผลการประเมินและผลการวิจัย
ในการพัฒนาหรือปรับปรุงคุณภาพการศึกษา
6.3 (2)
4. ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุ
เป้าหมายตามที่กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ 6.4
1) การบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย
ตามที่กาหนดไว้ในแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา 6.4(1)
5.ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้
มีประสิทธิภาพ 6.5
1) แผนงาน โครงงาน หรือกิจกรรม ที่ส่งเสริมและ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ผู้บริหารเข้าใจปรัชญาและหลักการจัด
การศึกษาปฐมวัย คิดเป็นร้อยละ 80
2.ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นา
และความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย คิดเป็นร้อยละ 80
3.ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบ
มีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลการประเมินผลหรือ

พัฒนาบุคลากร 6.5 (1)
2) การดาเนินงานส่งเสริมและพัฒนา

การวิจัย เป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและ
การจัดการ คิดเป็นร้อยละ 80
4.ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการ
การศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่กาหนด
ไว้ใน แผนปฏิบัติการ คิดเป็นร้อยละ 80
5. ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรให้มีประสิทธิภาพ คิดเป็นร้อยละ 80

ศักยภาพครูและบุคลากร 6.5 (2)
3) การนาผลการประเมินไปพัฒนาและปรับปรุง
งาน 6.5 (3)
6.ผู้บริหารให้คาแนะนา คาปรึกษาทางวิชาการและ
เอาใจใส่การจัดการศึกษาปฐมวัยเต็มศักยภาพและ
เต็มเวลา 6.6
1) การให้คาแนะนา คาปรึกษาทางวิชาการ และ

6.ผู้บริหารสามารถให้คาแนะนา คาปรึกษา
ทางวิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษา
ปฐมวัยเต็มศักยภาพและเต็มเวลา คิดเป็น
ร้อยละ 80
7. เด็ก ผู้ปกครองและชุมชน ร้อยละ 80

การเอาใจใส่การจัดการศึกษาเต็มศักยภาพ 6.6 (1)
2) การบริหารจัดการศึกษาเต็มเวลา 6.6 (2)
7.เด็ก ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหาร
การจัดการศึกษาปฐมวัย 6.7
1) ความพึงพอใจของเด็ก ผู้ปกครองและชุมชน

แผนปฏิบัตกิ ารปีการศึกษา 2563 โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
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พึงพอใจผลการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย
8. ครูร้อยละ 80 มีการจัดโครงการ กิจกรรม
พัฒนาเด็กให้บรรลุตามเป้าหมายปรัชญา

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ต่อการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 6.7(1)
2.3 ภาระงานตามตัวบ่งชี้ (ร่วม)
1) จัดโครงการกิจกรรมพัฒนาเด็กให้บรรลุตาม

วิสัยทัศน์ และจุดเน้นการจักการศึกษา

เป้าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์ และ จุดเน้นการจัด

ปฐมวัยของสถานศึกษา
9.สถานศึกษามีผลการดาเนินงานบรรลุ
ตามเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 80

การศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา อัตลักษณ์
ผู้เรียน
2) ผลการดาเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย

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

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)

2.4 โครงการ (เพื่อพัฒนา ปรับปรุง)
2.5 ภาระงานตามมาตรฐานสากล
3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล
3.1 ตรวจสอบ ติดตามการดาเนินงานตามแผน
3.2 ปรับปรุง แก้ไข การดาเนินงานที่ยังไม่สมบูรณ์
3.3 ประเมินผลการจัดทาแผนปฏิบัติการ
3.4 ประเมินผลโครงการ
4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา
4.1 สรุปผลการจัดทาแผนปฏิบัติการ
4.2 จัดทารายงานผลการดาเนินงาน
4.3 นาผลการประเมินมาปรับปรุงและ
พัฒนาใน ปีการศึกษาต่อไป

แผนปฏิบัตกิ ารปีการศึกษา 2563 โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
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4.8.3 แบบแสดงประมาณค่าใช้จ่าย งาน/กิจกรรม
4.8.3.1 งาน/กิจกรรม งานจัดทาแผนปฏิบัติการปฐมวัย
แผนงานตามมาตรฐานที่ 1  2 3  4  5 
หน่วยงาน งานบริหารทั่วไป ฝ่ายปฐมวัย
รายการ

งบประมาณ ปี 2562

รายรับ (ที่มาของงบประมาณ)
1.จากโรงเรียน
2.อื่น ๆ

5,000
รวม

5,000

รายจ่าย
1.ค่าวัสดุ

- ค่ากระดาษ
- ค่าหมึกพิมพ์
- ค่ากระดาษปกแข็ง

1,000
1,000
200

2.ค่าใช้สอย

- ค่าเข้าเล่มเอกสาร
- ค่าถ่ายเอกสาร
- ค่าอุปกรณ์เพิ่มเติม

1,000
500
1,000

3.ค่าตอบแทน
4.ค่าพาหนะ
- ค่าพาหนะในการเดินทาง
รวม

300
5,000

สรุปประเภทงบประมาณ
งบดาเนินการ

5,000

บาท

งบลงทุน -

บาท

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

- บาท
ลงชื่อ............. .............................................
(นางสาวชนิดา ณ นคร)
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายปฐมวัย

งบพัฒนา

ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ.........................................................
(เซอร์มาร์กาเร็ต รัตนาวงศ์ไชยา)
ผู้อานวยการ
แผนปฏิบัตกิ ารปีการศึกษา 2563 โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
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ลาดับที่ 11 แผนงานหน่วยงาน งานพัฒนาบุคลากร
แผนงานตามโครงสร้าง
ฝ่ายปฐมวัย
แผนงานตามมาตรฐานด้าน
1  คุณภาพผู้เรียน/เด็ก 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
3  สังคมแห่งการเรียนรู้ 4  อัตลักษณ์ 5  มาตรการส่งเสริม
ผู้รับผิดชอบ
นางสาวบุษกร เละประยูร
ตอบสนอง
พันธกิจที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 , 5 กลยุทธ์ที่ 3.1 , 5.2
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา
สพฐ. 1 คุณภาพผู้เรียน/เด็ก 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ
3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ/การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสาคัญ
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา EDBA : มาตรฐานที่ 5 ตัวบ่งชี้หลัก 5.3, 5.8, 5.9 ร่วม 5.5 (1-2)
ประเด็นการพิจารณาหลัก 5.3 (1-5), 5.8 (1-2), 5.9 (1) ร่วม 5.5 (1-2)
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน: มาตรฐานที่ - ตัวบ่งชี้หลักที่ - ร่วม - เกณฑ์ที่ วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

วัตถุประสงค์
1.เพื่อส่งเสริมให้ครูบริหารจัดการชั้นเรียนที่
สร้างวินัยเชิงบวก(5.3)
2.เพื่อส่งเสริมครูมีวุฒิและความรู้ความ
สามารถในด้านการศึกษาปฐมวัย(5.8)
3.เพื่อส่งเสริมครูจัดทาสารนิทัศน์และนา
นามาไตร่ตรอง เพื่อใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาเด็ก(5.9)

1. ขั้นวางแผน
1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
1.2 ประชุมวางแผนการดาเนินงาน
1.3 ประชุมชี้แจงขั้นตอนการดาเนินงานกับผู้
ที่เกี่ยวข้อง
1.4 จัดทาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการ
ดาเนินงาน

เป้าหมายเชิงปริมาณ
1.ครูระดับปฐมวัยจานวน 8 คน
2.ผู้บริหารจานวน 8 ฝ่าย

2. ขั้นดาเนินการ
2.1 ภาระงานประจา
1.ส่งเสริมให้ครูได้รับการอบรบ ศึกษา
ดูงานเสริมสร้างความรู้และพัฒนาทักษะใน
การจัดประสบการณ์ครบตามเกณฑ์
มาตรฐานวิชาชีพครูของครูมาพัฒนาครู
2.ส่งเสริมให้ผู้บริหารนาผลการปฏิบัติงาน
ของครูมาพัฒนาครู
3.ส่งเสริมให้ครูมีขวัญและกาลังใจ
4.ส่งเสริมให้ครูสร้างสรรค์ผลงานออกเผย
เผยแพร่สู่ชุมชน

เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1.ครูบริหารจัดการชั้นเรียนที่
สร้างวินัยเชิงบวก
2.ครูมีวุฒิและความรู้ความ
สามารถในด้านการศึกษาปฐมวัย
3.ครูจัดทาสารนิทัศน์และนา
นามาไตร่ตรอง เพื่อใช้ประโยชน์ในการ

แผนปฏิบัตกิ ารปีการศึกษา 2563 โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
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วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย
พัฒนาเด็ก

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
2.2 ภาระงานตามตบช.
1. ส่งเสริมให้ครูบริหารจัดการชั้นเรียน
ที่สร้างวินัยเชิงบวก (5.3)
1) การเปิดโอกาสให้เด็กมีส่วนร่วมในการ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1.ครูร้อยละ 95 บริหารจัดการชั้นเรียนที่
สร้างวินัยเชิงบวก

สร้างข้อตกลงแนวการปฏิบัติตน 5.3 (1)
2) การให้รางวัลหรือชื่นชมต่อพฤติกรรมที่

2.ครูร้อยละ 95 มีวุฒิและความรู้ความ

เหมาะสมของเด็ก 5.3 (2)

สามารถในด้านการศึกษาปฐมวัย

3) การบรรยายพฤติกรรมที่เหมาะสมและ

3.ครูร้อยละ 95 จัดทาสารนิทัศน์และนา
นามาไตร่ตรอง เพื่อใช้ประโยชน์ในการ

การให้ เหตุผลที่ชัดเจนเกี่ยวกับพฤติกรรมที่
เหมาะสมและไม่เหมาะสม 5.3 (3)

พัฒนาเด็ก

4) การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริม
การมีวินัยในตนเองของเด็ก 5.3 (4)

เครื่องมือการติดตาม/ประเมินผล
1. แบบสรุปตารางอบรมสัมมนาประจา
ภาคเรียน
2. แบบประเมินตนเองของบุคลากร
3. สรุปรายงานการอบรม

5)การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการส่งเสริม
ให้เด็กมีวินัยในตนเอง 5.3 (5)
2.ครูมีวุฒิและความรู้ความสามารถในด้าน
การศึกษาปฐมวัย (5.8)
1) ครูมีวุฒิทางการศึกษาปริญญาตรีทางการ
ศึกษาขึ้นไปหรือปริญญาตรีสาขาอื่นแต่ได้รับ
การสนับสนุนให้ได้รับวุฒิทางการศึกษา
5.8(1)
2) ความรู้ความสามารถในการจัด
ประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสาคัญ
3. ครูจัดทาสารนิทัศน์และนามาไตร่ตรอง
เพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเด็ก (5.9)
1) ประเด็นการพิจารณา การจัดทาสาร
นิทัศน์และนามาไตร่ตรอง เพื่อใช้ประโยชน์ใน
การพัฒนาเด็ก
2.3 ภาระงานตามตัวบ่งชี้ (ร่วม)
1) ครูวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่ตน
รับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับการจัด
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กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ประสบการณ์ (5.5)
2.4 โครงการ
1. โครงการพัฒนาครูปฐมวัย
2.5 ภาระงานตามมาตรฐานสากล
3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล
3.1 ติดตาม ตรวจสอบการดาเนินงานตามแผน

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)

พฤษภาคม 2562 กุมภาพันธ์ 2563

พฤศจิกายน 2562

3.2 ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ใน
การประเมินให้ดีขึ้น
3.3 ประเมินผลการดาเนินงานตามแผน
4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา
4.1 สรุปผลการดาเนินงานตามแผนงาน/
โครงการ
4.2 จัดทารายงานผลการดาเนินงานแก่
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
4.3 นาผลการประเมินมาปรับปรุง แก้ไขและ
พัฒนาในปีการศึกษาต่อไป
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โครงการของหน่วยงานในฝ่ายปฐมวัย
แผนงานตามโครงสร้าง
ฝ่ายปฐมวัย
แผนงานตามมาตรฐานด้าน
1 คุณภาพผู้เรียน/เด็ก
2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
3  สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 4  อัตลักษณ์ 5 มาตรการส่งเสริม
ชื่อโครงการ
โครงการพัฒนาครูปฐมวัย
ลักษณะโครงการ
 ประจา  ต่อเนื่อง  ใหม่
หน่วยงาน
งานพัฒนาการบุคลากร
ผู้รับผิดชอบ
นางสาวบุษกร เละประยูร
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ.
1 คุณภาพผู้เรียน/เด็ก 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ
3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ/การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสาคัญ
ตอบสนอง
พันธกิจที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 , 5 กลยุทธ์ที่ 3.1 , 5.2
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา EDBA
: มาตรฐานที่ 5 ตัวบ่งชี้หลัก 5.3, 5.8, 5.9 ร่วม 5.5 (1-2)
ประเด็นการพิจารณาหลัก 5.3 (1-5), 5.8 (1-2), 5.9 (1) ร่วม 5.5 (1-2)
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน: มาตรฐานที่ - ตัวบ่งชี้หลักที่ - ร่วม - เกณฑ์ที่ 1. หลักการและเหตุผล
ครูเป็นผู้ที่ให้ความรู้แก่เด็กดังนั้นการพัฒนาคุณภาพครูจึงเป็นสิ่งสาคัญในการวางรากฐานสู่การศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
ให้แก่เด็ก โดยครูจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในปรัชญา หลักการ และธรรมชาติของการจัดการศึกษาปฐมวัย สามารถ
ประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์ ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และสามารถจัดประสบการณ์ที่หลากหลาย
เหมาะกับความแตกต่างระหว่างบุคคล มีผู้การบริหารจัดการชั้นเรียนทีส่ ร้างวินัยเชิงบวก สามารถในการใช้สื่อและเทคโนโลยีที่
เหมาะสมสอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก ใช้เครื่องมือการวัดและประเมินพัฒนาการของเด็กอย่างหลากหลายและสรุป
รายงานผลพัฒนาการของเด็กแก่ผู้ปกครอง สามารถจัดสิ่งแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา ครูมีวุฒิและความรู้
ความสามารถในด้านการศึกษาปฐมวัย จัดทาสารนิทศั น์และนามาไตร่ตรองเพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเด็กได้อย่างสมบูรณ์
2.วัตถุประสงค์
1.เพื่อส่งเสริมให้ครูได้รับการอบรม ศึกษาดูงานเสริมสร้างความรู้และพัฒนาทักษะในการจัด
ประสบการณ์ครบตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูของครูมาพัฒนาครู
2.เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารนาผลการปฏิบัติงานของครูมาพัฒนา
3.เพื่อส่งเสริมให้ครูมีขวัญและกาลังใจ
4.เพื่อส่งเสริมให้ครูสร้างสรรค์ผลงานออกเผยแพร่สู่ชมุ ชน
5.เพื่อส่งเสริมให้ครูบริหารจัดการชั้นเรียนที่สร้างวินัยเชิงบวก (5.3)
6.เพื่อส่งเสริมครูมีวุฒิและความรู้ความสามารถในด้านการศึกษาปฐมวัย (5.8)
7.เพื่อส่งเสริมครูจัดทาสารนิทัศน์และนานามาไตร่ตรอง เพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเด็ก (5.9)
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
1. ครูผู้สอนระดับปฐมวัย จานวน 8 ท่าน
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2. งานวิจัย จานวน 8 เล่ม
3.2 เชิงคุณภาพ
1. ครูได้รับการอบรบ ศึกษาดูงานเสริมสร้างความรู้และพัฒนาทักษะในการจัดประสบการณ์ครบตาม
เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูอย่างมีคุณภาพ
2. ผู้บริหารนาผลการปฏิบัติงานของครูมาพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ
3. ครูมีขวัญและกาลังใจ
4. ครูมีประสิทธิภาพในการสร้างสรรค์ออกเผยแพร่สชู่ ุมชน
5. ครูปฐมวัยมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการชัน้ เรียนที่สร้างวินัยเชิงบวก
6. ครูปฐมวัยมีวุฒิการศึกษา มีความรู้ความสามารถในด้านการศึกษาปฐมวัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7. ครูปฐมวัยจัดทาสารนิทัศน์และนานามาไตร่ตรอง เพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเด็กอย่างมีคุณภาพคุณภาพ
3.3 ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ครูร้อยละ 95ได้รับการอบรบ ศึกษาดูงานเสริมสร้างความรู้และพัฒนาทักษะในการจัดประสบการณ์
ครบตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูอย่างมีคุณภาพ
2. ผู้บริหารนาผลการปฏิบัติงานของครูมาพัฒนาคิดเป็นร้อยละ 95
3. ครูร้อยละ 95 มีขวัญ กาลังใจที่ดี
4. ครูร้อยละ 95 สร้างสรรค์ผลงานออกเผยแพร่สู่ชุมชน
5. ครูปฐมวัยร้อยละ 95 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนที่สร้างวินัยเชิงบวก
6. ครูมีวุฒิการศึกษาและมีความรู้ความสามารถในด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย คิดเป็น
ร้อยละ 95
7. ครูร้อยละ 95 จัดทาสารนิทัศน์และนามาไตร่ตรอง เพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเด็ก
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4. ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
กิจกรรม
1. ขั้นเตรียมการ
1.1 ประชุมและวางแผนการดาเนินงาน
1.2 แต่งตั้งครูผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้อง
2. ขั้นดาเนินการ/กิจกรรมที่จัด

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

พฤษภาคม 2562

นางสาวบุษกร เละประยูร

พ.ค 62 - ก.พ.
63

นางสาวบุษกร เละประยูร

2.1 การอบรมภายในโรงเรียน
2.1.1 ติดต่อวิทยากร
2.1.2 กาหนดวันเวลาที่อบรม
2.2 การอบรมจากหน่วยงานภายนอกโรงเรียน
2.2.1 พิจารณาจดหมายเชิญจากหน่วยงาน
2.2.2 คัดเลือกบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
2.2.3 ดาเนินการอบรมตามวันเวลาที่หน่วยงานกาหนด
2.2.4 รายงานการอบรมและแบ่งปันตามเนื้องานที่
เกี่ยวข้อง
3. ขั้นติดตามและประเมินผล
3.1 แบบประเมินโครงการ
3.2 แบบบันทึกการอบรม
3.3 เกียรติบัตร
3.4 ภาพถ่าย

กุมภาพันธ์ 2563

5. สถานที่ดาเนินงาน โรงเรียนซางตาครู้สศึกษาและหน่วยงานภายนอก
6. ระยะเวลาในการดาเนินงาน ระหว่างเดือนพฤษภาคม 2562 – กุมภาพันธ์ 2563
7. งบประมาณ
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7.1 งบประมาณ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพครูปฐมวัย
รายการ

งบประมาณ ปี 2562

รายรับ
- จากโรงเรียน
- อื่น ๆ

50,000
รวม

50,000

รายจ่าย
ค่าวัสดุ
1. กระดาษ A 4
2. แฟ้มพลาสติก
ค่าใช้สอย
1. ค่าที่พัก
2. ค่าลงทะเบียน
3. ค่าอาหารรับรองการประชุม
4. ค่าถ่ายเอกสาร
5. ค่าของรางวัล
ค่าตอบแทน
1. ค่าตอบแทนวิทยากร
ค่าพาหนะ
1. ค่ารถ

600
400
5,500
10,000
5,000
500
3,000
20,000
5,000
รวม

8. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล
8.1. แบบประเมินโครงการ
8.2. แบบบันทึกตารางการอบรม
8.3. เกียรติบัตร/วุฒิบัตร
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9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ครูผู้สอนระดับปฐมวัยทุกคนมีการบริหารจัดการชัน้ เรียนที่สร้างวินัยเชิงบวกและ มีความรู้ความเข้าใจในการ
จัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่เด็กสามารถปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล และจัดทาสารนิทัศน์และนามาไตร่ตรองเพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเด็ก
10. ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข
..........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................

ผู้เสนอโครงการ

ผู้พิจารณาโครงการ

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

ลงชื่อ..........................................................
(นางสาวชนิดา ณ นคร )
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายปฐมวัย
ผู้อนุมัติโครงการ

ลงชื่อ......... ................................................
(เซอร์มาร์กาเร็ต รัตนาวงศ์ไชยา)
ผู้อานวยการ
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ลาดับที่ 12 แผนงานหน่วยงาน จัดบรรยากาศส่งเสริมการเรียนการสอน
แผนงานตามโครงสร้าง
ฝ่ายปฐมวัย
แผนงานตามมาตรฐานด้าน
1 คุณภาพผู้เรียน/เด็ก 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
3 สังคมแห่งการเรียนรู้ 4 อัตลักษณ์ 5 มาตรการส่งเสริม
ผู้รับผิดชอบ
นางสาวชนิดา ณ นคร
ตอบสนอง
พันธกิจข้อ 6,8 ยุทธศาสตร์ข้อ 9,11 กลยุทธ์ข้อ 9.1,11.1,11.2
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ.
1  คุณภาพผู้เรียน/เด็ก 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ
3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ/การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสาคัญ
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา EDBA
: มาตรฐานที่ 5 ,7, 9 ตัวบ่งชี้หลัก 5.6, 7.5, 9.1 ร่วม ประเด็นการพิจารณาหลัก 5.6 (1-2), 7.5 (สภาพแวดล้อมภายนอกอาคาร 1-8), (สภาพแวดล้อมภายใน
อาคาร 1-12) , (ความปลอดภัยและการป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก 1-5), 9.1 (1-5)
ร่วม ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน
มาตรฐานที่ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์ที่ วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย
วัตถุประสงค์
1.เพื่อส่งเสริมบรรยากาศการเรียนการสอนที่
สร้างเสริมให้เด็กเรียนรู้ทากิจกรรมได้เต็ม
ศักยภาพและความแตกต่างของเด็กและ
บุคคล
2.เพื่อให้ครูมีความสะดวกในการใช้แหล่ง
เรียนรู้ในชุมชนรวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่น
3.เพื่อให้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนได้รับการ
ปรับปรุงและพัฒนา
4.เพื่อให้ผู้ปกครองเด็กมีส่วนร่วมในการจัด
บรรยากาศการเรียนรู้
5.เพื่อส่งเสริมให้ครูจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
กับวัย (5.6)
6.เพื่อให้สถานศึกษาจัดสิ่งอานวยความ
สะดวกในการพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน
(7.5)
7.เพื่อสนับสนุนให้สถานศึกษามีการสร้างและ
พัฒนาเทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้ เพื่อพัฒนาการ

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. ขั้นวางแผน
1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการ
1.2 จัดประชุมชี้แจง
1.3 ศึกษาข้อมูลที่จะใช้ในการดาเนินการ
2. ขั้นดาเนินการ
2.1 ภาระงานประจา
1.งานส่งเสริมบรรยากาศการเรียนการสอนที่
สร้างเสริมให้เด็กเรียนรู้ทากิจกรรมได้เต็ม
ศักยภาพและความแตกต่างของเด็กและบุคคล
- จัดแหล่งเรียนรู้ภายในห้องเรียน
- จัดแหล่งเรียนรู้ภายนอกห้องเรียน
2.ครูใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนกุฎจี ีน รวมทั้งภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นของชุมชน
3.แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนได้รับการปรับปรุง
และพัฒนาอยู่เสมอ
4.ผู้ปกครองและเด็กมีส่วนร่วมในการจัด
บรรยากาศการเรียนรู้
2.2 ภาระงานตามตัวบ่งชี้ (หลัก)
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วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย
เรียนรู้ของเด็กและบุคลากรในสถานศึกษา
(9.1)

เป้าหมายเชิงปริมาณ
1. ครูระดับปฐมวัยจานวน 8 คน
2. สภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน 8 ห้อง
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1. ครูจัดบรรยากาศการเรียนการสอนที่สร้าง
เสริมให้เด็กเรียนรู้ทากิจกรรมได้เต็มศักยภาพ
และความแตกต่างของเด็กและบุคคล
2. ครูใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนรวมทั้ง
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
3. แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนได้รับการปรับปรุง
และพัฒนา
4.ผู้ปกครองเด็กมีส่วนร่วมในการจัด
บรรยากาศการเรียนรู้
5. ครูจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้
ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย
6.สถานศึกษาจัดสิ่งอานวยความ
สะดวกในการพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน
7.สถานศึกษามีการสร้างและพัฒนา
เทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้
ของเด็กและบุคลากรในสถานศึกษา

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ครูจัดบรรยากาศการเรียนการสอนที่สร้าง
เสริมให้เด็กเรียนรู้ทากิจกรรมได้เต็มศักยภาพ

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. ครูจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อ
และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย (5.6)
2. จัดสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อพัฒนาเด็กอย่าง
รอบด้าน (7.5)
สภาพแวดล้อมภายนอกอาคาร 7.5 (1-8)
1) สถานศึกษามีที่ตั้งเป็นสัดส่วน มีอาณาเขต
ชัดเจน ตั้งอยู่ห่างจากแหล่งอบายมุข ฝุ่นละออง
กลิ่นเสียงรบกวน และพื้นที่เสี่ยงอันตราย
2) มีพื้นที่ภายนอกเพียงพอเหมาะสมกับ
จานวนเด็ก และมีการจัดสรรพืน้ ที่อย่าง
ชัดเจนสาหรับเป็นสนามเด็กเล่น การเล่น
อิสระและการทากิจกรรมนอกห้องเรียน
3) มีพื้นที่สนามเด็กเล่นและมีเครื่องเล่นที่
เหมาะสม ปลอดภัยสาหรับเด็ก
4) มีพื้นที่สาหรับจัดเป็นแหล่งเรียนรู้
ภายนอกห้องเรียนให้แก่เด็ก
5) มีการจัดสถานที่พักรอและมุมการเรียนรู้
สาหรับผู้ปกครอง
6) มีการจัดสถานที่สาหรับเก็บน้าสะอาด
เพื่อดื่มและใช้อย่างเพียงพอ
7) มีการจัดพื้นที่เก็บสิ่งปฏิกูลที่เหมาะสม
ถูกสุขลักษณะ เพียงพอ และมีการกาจัดสิ่ง
ปฏิกูลทุกวัน
8) มีการจัดการดูแลสภาพแวดล้อมให้ถูก
สุขลักษณะ เป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด
ปลอดภัย ร่มรื่น สวยงาม
สภาพแวดล้อมภายในอาคาร 7.5 (1-12)
1) ตัวอาการมั่นคง แข็งแรง และปลอดภัย
ประตู หน้าต่างอยู่ในสภาพดี สามารถเข้า
ออกได้หลายทาง ปลั๊กไฟติดตั้งอยู่สูงจาก
พื้นมากกว่า 1.5 เมตรและมีฝาปิด
ป้องกันเด็กเล่น
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วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย
และความแตกต่างของเด็กและบุคคล
คิดเป็นร้อยละ 90
2. ครูร้อยละ 90มีความสะดวกในการใช้แหล่ง
เรียนรู้ในชุมชนรวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่น
3. แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนได้รับการปรับปรุง
และพัฒนา คิดเป็นร้อยละ 90
4. ผู้ปกครองของเด็กร้อยละ 90 มีส่วนร่วมใน
การจัดบรรยากาศการเรียนรู้
5. ครูร้อยละ 90 จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย
6.สถานศึกษาจัดสิ่งอานวยความ
สะดวกในการพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน
คิดเป็นร้อยละ 90
7.สถานศึกษามีการสร้างและพัฒนา
เทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้
ของเด็กและบุคลากรในสถานศึกษา
คิดเป็นร้อยละ 90

เครื่องมือการติดตาม/ประเมินผล
1. แบบสังเกตสภาพและบรรยากาศการจัด
แหล่งเรียนรู้
2.แบบประเมินความพึงพอใจการจัด
บรรยากาศการเรียนรู้ ภายในและภายนอก
ห้องเรียน

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
2) พื้นที่ในห้องเรียนแบ่งเป็นสัดส่วน
สาหรับการทากิจกรรมได้หลากหลาย
รูปแบบ มีพื้นที่ว่างสาหรับการนั่งทางานที่พนื้
ห้องและมีพื้นที่สาหรับเก็บอุปกรณ์ของครู
หรือผู้เลี้ยงดูเด็กของเด็ก
3 ) มีพื้นที่ห้องสาหรับจัดกิจกรรมเพื่อ
เด็กเหมาะสมกับจานวนเด็ก คือ มีพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 2.00 ตารางเมตร ต่อเด็ก 1
คน
4) ภายในห้องเรียนมีแสงสว่างเพียงพอ
และอากาศถ่ายเทได้ดี
5) โต๊ะ เก้าอี้ ของเล่น และของใช้ มี
ขนาดเหมาะสม จานวนเพียงพอ สะอาด
และปลอดภัยสาหรับเด็ก
6) มีการจัดที่พักสาหรับเด็กป่วยแยก
เป็นสัดส่วน
7) มีสถานที่สาหรับการจัดเตรียมเครื่องดื่ม
ของว่าง และอาหารที่ถูกต้องตามหลัก
โภชนาการรวมถึงสถานที่ทาความสะอาด
ภาชนะ และจัดเก็บภาชนะทีส่ ะอาด
ปลอดภัย และถูกสุขลักษณะ
8) มีพื้นที่สาหรับใช้ในการแปรงฟัน ล้างมือ
และทาความสะอาดร่างกายเด็ก พร้อมอุปกรณ์
ทาความสะอาด ที่จาเป็นและเหมาะสม
กับเด็ก
9) มีน้าสะอาดสาหรับบริโภค เด็กมีแก้วน้า
ส่วนตัว และมีการล้างและจัดเก็บที่ถูกสุข
ลักษณะ
10) มีการติดตั้งเครื่องตัดไฟ และอุปกรณ์
ดับเพลิงที่พร้อมใช้งาน สายยางหรืออุปกรณ์อื่น
ใดที่สามารถใช้ในการดับไฟ และมีช่องทาง
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กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ฉุกเฉินที่สามารถพาเด็กออกนอกอาคาร
(ศูนย์พัฒนาเด็ก)ได้อย่างปลอดภัย
11) มีห้องส้วมที่ถูกสุขลักษณะ เหมาะสมกับ
วัยสะอาด ปลอดภัย และเพียงพอกับการใช้
งานของเด็ก มีน้าสาหรับชาระล้างมีแสงสว่าง
และการระบายอากาศที่ดี
12) มีถังขยะที่สะอาด มีฝาปิดมิดชิด อยู่ใน
สภาพใช้งานได้ดี และมีการจัดเก็บออกจากตัว
อาคารทุกวันเพื่อนาไปกาจัดอย่างถูกวิธี
ความปลอดภัยและการป้องกันการบาดเจ็บ
ในเด็ก 7.5 (1-5)
1) มีการกาหนดนโยบายเรื่องความปลอดภัย
ในการดูแลเด็กเพื่อให้ครูหรือผู้เลี้ยงดูเด็ก
และผู้ปกครองเด็กปฏิบัติ
2) มีการอบรมบุคลากร และครูหรือผู้เลี้ยง
ดูเด็กเพื่อความเพิ่มพูนความรู้และทักษะ
ในการจัดการความปลอดภัยในเด็กเป็น
ประจาทุกปี
3) มีการประสานความร่วมมือระหว่าง
สถานศึกษากับสถาบันองค์กรทั้งภาครัฐ และ
หน่วยงานต่าง ๆ ในเรื่องการป้องกันด้านความ
ปลอดภัยและการบาดเจ็บในเด็ก
4) มีระบบเฝ้าระวังและวิเคราะห์ความเสี่ยง
เช่นมีแผนเฝ้าระวังและวิเคราะห์ความเสี่ยง
มีการบันทึกการบาดเจ็บของเด็กรายบุคคล
มีการเดินสารวจเพื่อค้นหาจุดเสี่ยงต่อการ
บาดเจ็บ มีการสารวจและบันทึกข้อมูลเป็น
ประจาสม่าเสมอตลอดปี มีการประเมินผล
ที่นาไปสู่การดาเนินกิจกรรมการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมเสี่ยงเพื่อการพัฒนาระบบเฝ้า
ระวังและวิเคราะห์ความเสี่ยงให้มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น
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กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
5) มีกิจกรรมเพื่อการแก้ปัญหาและป้องกัน
ความปลอดภัยที่ครอบคลุมทั้ง 6 ด้าน
อย่างต่อเนื่อง ได้แก่ความปลอดภัยของ
อาคาร ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์
(ของใช้ ของเล่น อุปกรณ์การเรียนรู้)
การเดินทางปลอดภัย ระบบป้องกัน
ภัยจากบุคคล ระบบฉุกเฉิน(แผนฝึกซ้อมการ
ป้องกันภัย ฝึกการกู้ชพี หมายเลขโทรศัพท์
ฉุกเฉิน อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย อุปกรณ์
ดับเพลิง) และความปลอดภัยในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้
3. มีการสร้างและพัฒนาเทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและบุคลากรใน
สถานศึกษา 9.1 (1-5)
1) การมีขั้นตอนการดาเนินงานสร้าง และ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาโดย
ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศแหล่งเรียนรู้
ภายในและภายนอกสถานศึกษา จัดทา
แผนพัฒนาและดาเนินการตามขั้นตอนตามที่
กาหนด
2) การดาเนินการกากับ ติดตาม และ
ประเมินผลการดาเนินงานในข้อ ๑ และนาผล
ไปปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
3) การดาเนินงานในการส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ผู้เรียน บุคลากรในสถานศึกษา
และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเกิดกระบวนการเรียนรู้
จากแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอก
สถานศึกษา โดยศึกษาอย่างมีขั้นตอน
วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศแหล่งเรียนรู้
ภายนอกสถานศึกษาจัดทาแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาระดับปฐมวัยและดาเนินการตาม
ขั้นตอนตามที่กาหนด
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กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
4) การดาเนินการกากับ ติดตาม และ
ประเมินผลการดาเนินงานในข้อ ๓ และนาผล
ไปปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
5) การสรุปรายงานผลการใช้ประโยชน์จาก
แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษาระดับปฐมวัย
2.3 ภาระงานตามตัวบ่งชี้ (ร่วม)
2.4 โครงการ (เพื่อพัฒนา ปรับปรุง)
1. โครงการสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)

พฤษภาคม 2562 –
กุมภาพันธ์ 2563

2.5 ภาระงานตามมาตรฐานสากล
3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล
3.1 ติดตาม ตรวจสอบการดาเนินงาน
3.2 ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนา
3.3 จัดทาเครื่องมือการประเมินผลการ
ดาเนินงานตามแผน
3.4 ประเมินผลการดาเนินงานตามแผน
4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา
4.1 สรุปผลการดาเนินงานการจัดบรรยากาศ
และแหล่งเรียนรู้
4.2 จัดทารายงานผลการดาเนินงานของ
หน่วยงาน
4.3 นาผลการประเมิน วางแผน เพื่อปรับ
ปรุง และพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป
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โครงการ ของหน่วยงานในฝ่ายปฐมวัย
แผนงานตามโครงสร้าง
ฝ่ายปฐมวัย
แผนงานตามมาตรฐานด้าน
1 คุณภาพผู้เรียน/เด็ก 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
3 สังคมแห่งการเรียนรู้ 4 อัตลักษณ์ 5 มาตรการส่งเสริม
ชื่อโครงการ
โครงการสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ลักษณะโครงการ
 ประจา
 ต่อเนื่อง  ใหม่
หน่วยงาน
จัดบรรยากาศส่งเสริมการเรียนการสอน
ผู้รับผิดชอบ
นางสาวชนิดา ณ นคร
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา
1  คุณภาพผู้เรียน/เด็ก 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ
3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ/การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสาคัญ
ตอบสนอง
พันธกิจข้อ 6,8 ยุทธศาสตร์ข้อ 9,11 กลยุทธ์ข้อ 9.1,11.1,11.2
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา EDBA
: มาตรฐานที่ 5 ,7, 9 ตัวบ่งชี้หลัก 5.6, 7.5, 9.1 ร่วม ประเด็นการพิจารณาหลัก 5.6 (1-2), 7.5 (สภาพแวดล้อมภายนอกอาคาร 1-8), (สภาพแวดล้อมภายใน
อาคาร 1-12) , (ความปลอดภัยและการป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก 1-5), 9.1 (1-5)
ร่วม ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน
มาตรฐานที่ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์ที่ 1. หลักการและเหตุผล
สื่อการเรียนการสอนเป็นตัวกลางซึ่งมีความสาคัญในกระบวนการเรียนการสอนมีหน้าที่เป็นตัวนาความต้องการ
ของครูไปสู่ตัวเด็กอย่างถูกต้องและรวดเร็ว เป็นผลให้เด็กเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปตามจุดมุ่งหมายการเรียนการสอนได้
อย่างถูกต้องเหมาะสม สื่อการสอนได้นาไปใช้ในการเรียนการสอนตลอด และยังได้รับการพัฒนาไปตาการเปลี่ยนแปลง
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งก้าวหน้าไปไม่หยุดยั้ง เช่น อุปกรณ์การสอน โสตทัศนูปกรณ์ เทคโนโลยีการศึกษา
สื่อการเรียนการสอน สื่อการศึกษาเป็นต้น
สื่อการเรียนการสอนสามรถช่วยการเรียนการสอนของครูได้ดีมากซึ่งเราจะเห็นว่าครูนั้นสามารถจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ให้กับเด็กได้มากทีเดียว และช่วยให้ครูมีความรู้มากขึ้น สื่อนวัตกรรมช่วยให้ครูผู้สอนได้สอนตรงตามจุดมุ่งหมาย
การเรียนการสอน และยังช่วยในการขยายเนื้อหาที่เรียนทาให้การสอนง่ายขึ้น และยังจะช่วยประหยัดเวลาในการสอน
เด็กจะได้มีเวลาในการทากิจกรรมการเรียนมากขึน้ ประโยชน์ของสื่อการเรียนการสอน ซึ่งทาให้เรามองเห็นถึงความสาคัญ
ของสื่อสารมีประโยชน์และมีความจาเป็นสามารถช่วยพัฒนาการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมบรรยากาศการเรียนการสอนที่สร้างเสริมให้เด็กเรียนรู้ทากิจกรรมได้เต็มศักยภาพและความแตกต่าง
ของเด็กและบุคคล
2. เพื่อให้ครูมีความสะดวกในการใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนรวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่น
3. เพื่อให้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนได้รับการปรับปรุงและพัฒนาปรับปรุงและพัฒนา
4. เพื่อให้ผู้ปกครองเด็กมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศการเรียนรู้
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5. เพื่อส่งเสริมให้ครูจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย (5.6)
6. เพื่อให้สถานศึกษาจัดสิ่งอานวยความสะดวกในการพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน (7.5)
7. เพื่อสนับสนุนให้ครูมีการสร้างและพัฒนาเทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและ

บุคลากรในสถานศึกษา (9.1)
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
1. ครูระดับปฐมวัยจานวน 8 คน
2. เด็กปฐมวัยจานวน 207 คน
3. ห้องเรียนอนุบาล 8 ห้องเรียน
3.2 เชิงคุณภาพ
1. ครูจัดบรรยากาศการเรียนการสอนที่สร้างเสริมให้เด็กเรียนรู้ทากิจกรรมได้เต็มศักยภาพและความแตกต่าง
ของเด็กและบุคคล
2. ครูมีความสะดวกในการใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนรวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่น
3. แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนได้รับการปรับปรุงและพัฒนาปรับปรุงและพัฒนา
4. ผู้ปกครองเด็กมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศการเรียนรู้
5. ครูจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย
6. สถานศึกษาจัดสิ่งอานวยความสะดวกในการพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน
7. ครูมีการสร้างและพัฒนาเทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและบุคลากรในสถานศึกษา
3.3 ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ครูร้อยละ 90 จัดบรรยากาศการเรียนการสอนที่สร้างเสริมให้เด็กเรียนรู้ทากิจกรรมได้เต็มศักยภาพและ
ความแตกต่างของเด็กและบุคคล
2. ครูร้อยละ 90 มีความสะดวกในการใช้แหล่งเรียนรูใ้ นชุมชนรวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่น
3. แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนร้อยละ 90 ได้รับการปรับปรุงและพัฒนา
4. ผู้ปกครองของเด็กร้อยละ 90 มีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศการเรียนรู้
5. ครูร้อยละ 90 จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย
6. สถานศึกษาจัดสิ่งอานวยความสะดวกในการพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน คิดเป็นร้อยละ 90
7. ครูร้อยละ 90 มีการสร้างและพัฒนาเทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและบุคลากร
ในสถานศึกษา
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4. ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
โครงการสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี

กิจกรรม
1. ขั้นเตรียมการ
1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการ
1.2 จัดประชุมชี้แจง
1.3 ศึกษาข้อมูลที่จะใช้ในการดาเนินการ
1.4 จัดเตรียมเอกสารข้อมูลการดาเนินงาน
2. ขั้นดาเนินการ/กิจกรรมที่จัด
2.1 ประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรม
2.2 ดาเนินการตามกิจกรรม
โครงการสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี
- กิจกรรมสื่อเพื่อการศึกษา
- กิจกรรมหนูน้อย RECYCLE
- กิจกรรมจัดบรรยากาศชั้นเรียน
- กิจกรรมสร้างสื่อนวัตกรรมด้วย IPAD
3. ขั้นติดตามและประเมินผล
4. แบบประเมินความพึงพอใจ
5. ใบงานกิจกรรม
6. ภาพถ่ายกิจกรรม

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

พฤษภาคม 2562
พฤษภาคม 2562
พฤษภาคม 2562
พฤษภาคม 2562

นางสาวชนิดา
นางสาวชนิดา
นางสาวชนิดา
นางสาวชนิดา

มิถุนายน 2562

นางสาวชนิดา ณ นคร

มิถุนายน 2562
กรกฎาคม 2562
พฤษภาคม 2562
มิถุนายน 2562

นางสาวปิยะดา คล้อยเขษม

กุมภาพันธ์ 2563

นางสาวชนิดา ณ นคร

5. สถานที่ดาเนินงาน
โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
6. ระยะเวลาในการดาเนินงาน พฤษภาคม 2562 - กุมภาพันธ์ 2563
7. งบประมาณ

แผนปฏิบัตกิ ารปีการศึกษา 2563 โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
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7.1 งบประมาณ กิจกรรมสื่อเพื่อการศึกษา
รายการ

งบประมาณปี 2562

รายรับ
- จากโรงเรียน
รวม
รายจ่าย
9. ค่าวัสดุ
1. สื่อมุมเกมการศึกษา
2. สื่อที่ห้องกิจกรรมอนุบาล
10. ค่าใช้สอย
1. สื่อต่างๆ
11. ค่าตอบแทน
12. ค่าพาหนะ
1. ค่ายานพาหนะเดินทาง

100,000
100,000

50,000
35,000
14,000

รวม

1,000
100,000

7.2 งบประมาณกิจกรรมหนูน้อย RECYCLE
รายการ

งบประมาณปี 2562

รายรับ
- จากโรงเรียน
รวม
รายจ่าย
1. ค่าวัสดุ
2. ค่าใช้สอย
3. ค่าตอบแทน
1. ค่าใบวุฒิบัตร
2. ของรางวัล
4. ค่าพาหนะ
1. ค่ายานพาหนะเดินทาง

1,000
1,000

200
600

รวม

200
1,000
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7.3 งบประมาณกิจกรรมจัดบรรยากาศชั้นเรียน
รายการ

งบประมาณปี 2562

รายรับ
- จากโรงเรียน
- อื่น ๆ

30,000
รวม

รายจ่าย
5. ค่าวัสดุ
1. กระดาษสี 10 ห่อ (คละสี)
2. กบเหลาดินสอ
3. กาว/กระดาษกาว
4. แม๊ก/ลูกแม๊ก
5. อุปกรณ์/ของใช้ภายในห้องเรียน
6. ค่าใช้สอย
1. อุปกรณ์/ของใช้อื่นๆ
7. ค่าตอบแทน
8. ค่าพาหนะ
1. ค่ายานพาหนะเดินทาง

30,000

5,000
3,000
1,500
1,500
8,000
10,000

1,000

รวม
7.4 งบประมาณกิจกรรมสร้างสื่อนวัตกรรมด้วย IPAD
รายการ

30,000

งบประมาณปี 2562

รายรับ
- จากโรงเรียน
- อื่น ๆ

10,000
รวม

รายจ่าย
5. ค่าวัสดุ
1. จัดซื้อแอปพลิเคชั่นและเพื่อการศึกษา
2. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์

10,000

3,000
2,000
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รายการ

งบประมาณปี 2562

1. อาหาร ของว่างสาหรับการอบรม
6. ค่าตอบแทน
1. ค่าวิทยากร
7. ค่าพาหนะ
1. ค่ายานพาหนะเดินทาง

2,000
2,000

1,000
รวม

10,000

8. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล
1 .แบบประเมินความพึงพอใจ
2 .ใบงานกิจกรรม
3 .ภาพถ่ายกิจกรรม
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ครูจัดสามารถบรรยากาศการเรียนการสอนที่สร้างเสริมให้เด็กเรียนรู้ทากิจกรรมได้เต็มศักยภาพและ
ความแตกต่างของเด็กและบุคคล สะดวกในการใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนรวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่น แหล่งเรียนรู้ภายใน
โรงเรียนได้รับการปรับปรุงและพัฒนาปรับปรุงและพัฒนา ผู้ปกครองเด็กมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศการเรียนรู้
ครูจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย สถานศึกษาจัดสิ่งอานวยความสะดวก
ในการพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน ครูมีการสร้างและพัฒนาเทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและ
บุคลากรในสถานศึกษา
10. ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข
ผู้เสนอโครงการ

ผู้พิจารณาโครงการ

..... .........................................

……………………………………

( นางสาวชนิดา ณ นคร )

( นางสาวชนิดา ณ นคร )

ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ........................................................
(เซอร์มาร์กาเร็ต รัตนาวงศ์ไชยา)
ผู้อานวยการ
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ลาดับที่ 13 แผนงานหน่วยงาน งานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพในสถานศึกษา
แผนงานตามโครงสร้าง
ฝ่ายปฐมวัย
แผนงานตามมาตรฐานด้าน
1 คุณภาพผู้เรียน/เด็ก 2กระบวนการบริหารและการจัดการ
3 สังคมแห่งการเรียนรู้ 4 อัตลักษณ์ 5 มาตรการส่งเสริม
ผู้รับผิดชอบ
นางสาวปิยะดา คล้อยเขษม
ตอบสนอง
พันธกิจที่ 4 ยุทธศาสตร์ข้อ 4 กลยุทธ์ข้อ
4.1
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา
1  คุณภาพผู้เรียน/เด็ก 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ
3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ/การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสาคัญ
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา EDBA : มาตรฐานที่ 8 , 11 ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ หลักที่ 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5,
8.6 ร่วม ประเด็นการพิจารณา/เกณฑ์ย่อยที่ หลัก 8.1 (1 ), 8.2 (1 ), 8.3 ( 1 ), 8.4 (1 - 2), 8.5 ( 1 ), 8.6.1 ( 1 )
ร่วม 11.1 ( 1 - 2 ) , 11.2 (1 - 3 )
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน: มาตรฐานที่ - ตัวบ่งชี้หลักที่ - ร่วม - เกณฑ์ที่ ระยะเวลา
วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย
กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)
วัตถุประสงค์
1. ขั้นวางแผน
1.เพื่อให้โรงเรียนจัดการเรียนการสอนให้
1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการ
มิถุนายน 2562
เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ
1.2 จัดประชุมชี้แจง
2.เพื่อให้โรงเรียนมีมาตรฐานการประกัน
1.3 ศึกษาข้อมูลที่จะใช้ในการดาเนินการ
คุณภาพภายในระดับปฐมวัยสู่การนาไป
1.4 จัดเตรียมเอกสารข้อมูลการดาเนินงาน
ปฏิบัติ
3.เพื่อให้โรงเรียนมีการจัดคณะกรรมการการ 2. ขั้นดาเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษาในระดับปฐมวัย
2.1 ภาระงานประจา
มิถุนายน 2562 4. เพื่อกาหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของ
1.โรงเรียนจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตาม
กุมภาพันธ์ 2563
สถานศึกษา (8.1)
มาตรฐานการศึกษาของชาติ
5.เพื่อการจัดทาและดาเนินการตามแผนพัฒนา
2.โรงเรียนมีมาตรฐานการประกันคุณภาพ
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพ
ภายในระดับปฐมวัยสู่การนาไปปฏิบัติ
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (8.2)
3.โรงเรียนมีคณะกรรมการการประกัน
6. เพื่อการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ และใช้
คุณภาพการศึกษาในระดับปฐมวัย
สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนา
2.2 ภาระงานตามตัวบ่งชี้ (หลัก)
คุณภาพสถานศึกษา (8.3)
1. เพื่อกาหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของ
7.เพื่อการติดตามตรวจสอบ และประเมิน
สถานศึกษา (8.1)
คุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
1) กาหนดมาตรฐานการศึกษา
สถานศึกษา (8.4 )
ปฐมวัยของสถานศึกษา 8.1 ( 1)
8. เพื่อให้โรงเรียนนาผลการประเมินคุณภาพทั้ง 2.เพื่อการจัดทาและดาเนินการตามแผนพัฒนา
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วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

ภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา(8.5 )
9. เพื่อให้โรงเรียนมีการจัดทารายงานจัดทา

ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (8.2)

ประจาปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพ
ภายใน (8.6)

ของสถานศึกษา 8.2 (1)
3. เพื่อการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ และใช้
สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา (8.3)

เป้าหมายเชิงปริมาณ
1.ครูระดับปฐมวัยจานวน 8 คน
2.คณะกรรมการการประกันคุณภาพ
การศึกษาในระดับปฐมวัย จานวน 11 คน
3.รายงานประจาปีประเมินคุณภาพภายใน

1) จัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

1) จัดระบบบริหารและสารสนเทศ
8.3 ( 1 )
4.เพื่อการติดตามตรวจสอบ และประเมิน
คุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา (8.4 )

เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1.โรงเรียนจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการศึกษาของชาติ
2.โรงเรียนมีมาตรฐานการประกันคุณภาพ
ภายในระดับปฐมวัยสู่การนาไปปฏิบัติ
3.โรงเรียนมีคณะกรรมการการประกัน
คุณภาพการศึกษาในระดับปฐมวัย
4. โรงเรียนกาหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย
ของสถานศึกษา

5.โรงเรียนจัดทาและดาเนินการตามแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

6. โรงเรียนจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ และใช้
สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา

7.โรงเรียนมีการติดตามตรวจสอบ และประเมิน
คุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา

8. โรงเรียนนาผลการประเมินคุณภาพทั้ง
ภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนา

1) จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา 8.4 ( 1)
2) จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 8.4 ( 2)
5. เพื่อให้โรงเรียนนาผลการประเมินคุณภาพทั้ง
ภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา (8.5 )
1) จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง 8.5 ( 1)
6. เพื่อให้โรงเรียนมีการจัดทารายงานจัดทา
ประจาปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพ
ภายใน (8.6)

1) จัดให้มีรายงานประจาปีที่เป็นรายงาน
ประเมินคุณภาพภายใน 8.6 (1)
2.3 ภาระงานตามตัวบ่งชี้ (ร่วม)
ในกรณีเป็นหน่วยงานร่วม วงเล็บ ตบช.
1. จัดโครงการ กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนตาม
นโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย (11.1)
1) จัดกิจกรรมโครงการพิเศษและโครงการ

แผนปฏิบัตกิ ารปีการศึกษา 2563 โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)
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วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย
คุณภาพการศึกษา

9. โรงเรียนมีการจัดทารายงานจัดทา
ประจาปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพ
ภายใน

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1.โรงเรียนจัดการเรียนการสอนให้เป็นไป
ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ
คิดเป็นร้อยละ 90
2.โรงเรียนมีมาตรฐานการประกันคุณภาพ
ภายในระดับปฐมวัยการนาไปปฏิบัติ
สู่ คิดเป็นร้อยละ 90
3.โรงเรียนมีคณะกรรมการการประกัน
คุณภาพการศึกษาในระดับปฐมวัย
คิดเป็นร้อยละ 90
4. โรงเรียนกาหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย
ของสถานศึกษา คิดเป็นร้อยละ 90
5.โรงเรียนจัดทาและดาเนินการตามแผนพัฒนา

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
แก้ปัญหาเพื่อส่งเสริมบทบาทสถานศึกษา
( โครงการเศรษฐกิจพอเพียง,โครงการเกี่ยวกับสิ่ง
เสพติด ,โครงการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม) 11.1 (1 )
2) จัดกิจกรรมโครงการเพื่อยกระดับมาตรฐาน
รักษามาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็น
เลิศเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา ( โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ,
โครงการรักการอ่านสร้างการเรียนรู้) 11.1 ( 2 )
2. ผลการดาเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย (11.2)
1) ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ กิจกรรมที่
ตอบสนองนโยบายตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา
ระดับปฐมวัย บรรลุผลตามเป้าหมาย 11.2 ( 1 )
2) บุคลการของสถานศึกษามีส่วนร่วมและพึง
พอใจต่อผลการดาเนินงานโครงการกิจกรรมที่
ตอบสนองนโยบายตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา

การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ระดับปฐมวัย 11.2 ( 2 )
3) ผลที่เกิดขึ้นจากการดาเนินงานโครงการ
กิจกรรมที่ตอบสนองนโยบายตามแนวทางปฏิรูป
การศึกษา ระดับปฐมวัย เกิดประโยชน์เป็น

คิดเป็นร้อยละ 90
6. โรงเรียนจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ และใช้

แบบอย่างและสร้างคุณค่าแก่สถานศึกษา
และหรือชุมชนรอบสถานศึกษา 11.2 ( 3 )

สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา คิดเป็นร้อยละ 90
7.ร้อยละ 90 มีการติดตามตรวจสอบ และ
ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
8. โรงเรียนนาผลการประเมินคุณภาพทั้ง
ภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 90
9. โรงเรียนมีการจัดทารายงานจัดทา
ประจาปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพ
ภายใน คิดเป็นร้อยละ 90

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)

2.4 โครงการ (เพื่อพัฒนา ปรับปรุง)
2.5 ภาระงานตามมาตรฐานสากล
3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล
3.1 ติดตาม ตรวจสอบการดาเนินงาน
3.2 ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนา
3.3 จัดทาเครื่องมือการประเมินผลการ
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ภาคเรียนละ1ครั้ง
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วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย
เครื่องมือการติดตาม/ประเมินผล
1.แบบประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
2.แบบบันทึกรายงานประจาปีที่เป็น
รายงานคุณภาพภายใน

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)

ดาเนินงานตามแผน
3.4 ประเมินผลการดาเนินงานตามแผน
4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา
4.1 จัดทารายงานผลการดาเนินงานของ
หน่วยงาน
4.2 นาผลการประเมิน วางแผน เพื่อปรับ
ปรุง และพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป
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ภาคเรียนละ1ครั้ง

มีนาคม 2563
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4.13.3 แบบแสดงประมาณค่าใช้จ่าย งาน/กิจกรรม
4.13.3.1 งาน/กิจกรรม งานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพในสถานศึกษา
แผนงานตามมาตรฐานที่ 1  2 3  4  5 
หน่วยงาน งานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพในสถานศึกษา ฝ่ายปฐมวัย
รายการ

งบประมาณ ปี 2562

รายรับ (ที่มาของงบประมาณ)
1.จากโรงเรียน

5,000
รวม

รายจ่าย
1.ค่าวัสดุ
- กระดาษ A4
- ซองพลาสติกใส
- ค่าแฟ้มเอกสารเก็บมาตรฐาน
- ค่าหมึกพิมพ์
- อุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มเติม
2.ค่าใช้สอย

600
1,000
1,400
500
500

- ถ่ายเอกสาร
3.ค่าตอบแทน
4.ค่าพาหนะ
- ค่าพาหนะในการเดินทาง

500
500
รวม

5,000

สรุปประเภทงบประมาณ
งบดาเนินการ

5,000

บาท

งบลงทุน -

บาท

งบพัฒนา

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

-

บาท

ลงชื่อ ..........................................
( นางสาวชนิดา ณ นคร )
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายปฐมวัย
ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ .............................................
( เซอร์มาร์กาเร็ต รัตนาวงศ์ไชยา )
ผู้อานวยการ
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4.13.3.2 งาน/กิจกรรม งานสารสนเทศ
แผนงานตามมาตรฐานที่ 1  2 3  4  5 
หน่วยงาน งานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพในสถานศึกษา ฝ่ายปฐมวัย
รายการ

งบประมาณ ปี 2562

รายรับ (ที่มาของงบประมาณ)
1.จากโรงเรียน

2,000
รวม

รายจ่าย
1.ค่าวัสดุ
- กระดาษ A4
- ซองพลาสติกใส
- ค่าแฟ้มเอกสารเก็บมาตรฐาน
- ค่าหมึกพิมพ์
2.ค่าใช้สอย
3.ค่าตอบแทน
4.ค่าพาหนะ
- ค่าพาหนะในการเดินทาง

600
500
200
500
200
2,000

รวม
สรุปประเภทงบประมาณ
งบดาเนินการ

2,000

บาท

งบลงทุน -

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

บาท

งบพัฒนา

-

บาท

ลงชื่อ .............. ............................
( นางสาวชนิดา ณ นคร )
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายปฐมวัย
ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ .............................................
( เซอร์มาร์กาเร็ต รัตนาวงศ์ไชยา )
ผู้อานวยการ
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5. กราฟแท่งแสดงงบประมาณรายจ่าย
5.1 กราฟแท่งเปรียบเทียบ งบบุคลากร งบดาเนินการ และรายจ่ายฝ่าย

35000000
30000000
25000000
20000000

15000000
10000000
5000000
0
งบบุคลากร

งบดาเนินงาน

งบแผนงาน
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ชาระหนี้
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5.2 กราฟแท่งเปรียบเทียบ งบประมาณฝ่ายต่าง ๆ
(งบดาเนินการ งบพัฒนา งบลงทุน/ฝ่าย)
ชื่อแผนภูมิ
3500000
3000000
2500000
2000000
1500000
1000000
500000
0

งบดำเนินงำน

งบพัฒนำ

งบลงทุน

5.3 กราฟแท่งเปรียบเทียบงบประมาณตามแผนงบประมาณตามาตรฐาน
(งบดาเนินการ งบพัฒนา งบลงทุน/แผนงานตามมาตรฐาน)

4,500,000
4,000,000
3,500,000
3,000,000
2,500,000
2,000,000
1,500,000
1,000,000
500,000
-

งบดาเนินงาน

งบพัฒนา

งบลงทุน
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6. ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องของ เป้าหมายแผนงาน : มาตรฐานการศึกษา/ตัวบ่งชี้
การจัดทาแผนงาน/โครงการปีการศึกษา 2562

แผนปฏิบัตกิ ารปีการศึกษา 2563 โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
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ระดับการศึกษาปฐมวัย

1.
สอดคล้อง
มาตรฐาน
EDBA
1

ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องของ เป้าหมายแผนงาน : มาตรฐานการศึกษา/ตัวบ่งชี้
การจัดทาแผนงาน/โครงการปีการศึกษา 2562 ระดับปฐมวัย โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา

2. เป้าหมายแผนพัฒนา/
แผนปฏิบัติงานประจาปี
และร้อยละความสาเร็จ
เป้าหมาย
เด็กมีพัฒนาการด้าน
ร่างกายสมวัย

3. แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ และร้อยละความสาเร็จ
%
85

แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. แผนงานประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย
- งานประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย
2. แผนงานกิจกรรมพัฒนาเด็ก
1) โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนสู่ความ
เป็นเลิศ
- กิจกรรมกีฬาสี

%

4. ตอบสนอง
ตัวบ่งชี้
EDBA

85

1.1, 1.2

85

1.2

แผนปฏิบัตกิ ารปีการศึกษา 2563 โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา

5. KPI
6. ผลการดาเนินงานของ
ของตัวบ่งชี้และประเด็น ตัวบ่งชี้และประเด็น
ต.บ.ช เฉลี่ยร้อยละ ต.บ.ช เฉลี่ยร้อยละ
ประเด็น ประเด็น ต.บ.ช ประเด็น ประเด็น ต.บ.ช
1.1
1.2

85
85

1.1
1.2

เฉลี่ยตัวบ่งชี้

85

เฉลี่ยตัวบ่งชี้
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ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องของ เป้าหมายแผนงาน : มาตรฐานการศึกษา/ตัวบ่งชี้
การจัดทาแผนงาน/โครงการปีการศึกษา 2562 ระดับปฐมวัย โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
1.
สอดคล้อง
มาตรฐาน
EDBA
2

2. เป้าหมายแผนพัฒนา/
แผนปฏิบัติงานประจาปี
และร้อยละความสาเร็จ
เป้าหมาย
เด็กมีพัฒนาการด้าน
อารมณ์และจิตใจ

3. แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ และร้อยละความสาเร็จ
%
86

แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. แผนงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
1) โครงการเด็กดีมีคุณธรรม
- กิจกรรมวันสาคัญ
- กิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม
- กิจกรรมจิตอาสา
- กิจกรรมเด็กดี ซ.ศ.
2. แผนงานประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย
- งานประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย
3. แผนงานกิจกรรมพัฒนาเด็ก
1) โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนสู่ความ
เป็นเลิศ
2) โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
3) โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง

%

4. ตอบสนอง
ตัวบ่งชี้
EDBA

92

2.1

85

2.1, 2.2, 2.3

85

2.1
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5. KPI
6. ผลการดาเนินงานของ
ของตัวบ่งชี้และประเด็น ตัวบ่งชี้และประเด็น
ต.บ.ช เฉลี่ยร้อยละ ต.บ.ช เฉลี่ยร้อยละ
ประเด็น ประเด็น ต.บ.ช ประเด็น ประเด็น ต.บ.ช
2.1
2.2
2.3

87
85
85

2.1
2.2
2.3

เฉลี่ยตัวบ่งชี้

86

เฉลี่ยตัวบ่งชี้
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ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องของ เป้าหมายแผนงาน : มาตรฐานการศึกษา/ตัวบ่งชี้
การจัดทาแผนงาน/โครงการปีการศึกษา 2562 ระดับปฐมวัย โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
1.
สอดคล้อง
มาตรฐาน
EDBA
3

2. เป้าหมายแผนพัฒนา/
แผนปฏิบัติงานประจาปี
และร้อยละความสาเร็จ
เป้าหมาย
เด็กมีพัฒนาการด้าน
สังคม

3. แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ และร้อยละความสาเร็จ
%
86

แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. แผนงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
1) โครงการเด็กดีมีคุณธรรม
- กิจกรรมวันสาคัญ
- กิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม
- กิจกรรมจิตอาสา
- กิจกรรมเด็กดี ซ.ศ.
2. แผนงานประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย
- งานประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย
3. แผนงานกิจกรรมพัฒนาเด็ก
1) โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนสู่ความ
เป็นเลิศ
2) โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
3) โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง

%

4. ตอบสนอง
ตัวบ่งชี้
EDBA

92

3.1, 3.3

85

3.1, 3.2, 3.3

85

3.1

แผนปฏิบัตกิ ารปีการศึกษา 2563 โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา

5. KPI
6. ผลการดาเนินงานของ
ของตัวบ่งชี้และประเด็น ตัวบ่งชี้และประเด็น
ต.บ.ช เฉลี่ยร้อยละ ต.บ.ช เฉลี่ยร้อยละ
ประเด็น ประเด็น ต.บ.ช ประเด็น ประเด็น ต.บ.ช
3.1
3.2
3.3

87
85
85

3.1
3.2
3.3

เฉลี่ยตัวบ่งชี้

86

เฉลี่ยตัวบ่งชี้

552

ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องของ เป้าหมายแผนงาน : มาตรฐานการศึกษา/ตัวบ่งชี้
การจัดทาแผนงาน/โครงการปีการศึกษา 2562 ระดับปฐมวัย โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
1.
สอดคล้อง
มาตรฐาน
EDBA
4

2. เป้าหมายแผนพัฒนา/
แผนปฏิบัติงานประจาปี
และร้อยละความสาเร็จ
เป้าหมาย
เด็กมีพัฒนาการด้าน
สติปัญญา

3. แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ และร้อยละความสาเร็จ
%

แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ

85 1. แผนงานประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย
- งานประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย
2. แผนงานกิจกรรมพัฒนาเด็ก
1) โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนสู่ความ
เป็นเลิศ
2) โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
3) โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง
4) โครงการค่ายบูรณาการ

%
85
85

4. ตอบสนอง
ตัวบ่งชี้
EDBA
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

แผนปฏิบัตกิ ารปีการศึกษา 2563 โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา

5. KPI
6. ผลการดาเนินงานของ
ของตัวบ่งชี้และประเด็น ตัวบ่งชี้และประเด็น
ต.บ.ช เฉลี่ยร้อยละ ต.บ.ช เฉลี่ยร้อยละ
ประเด็น ประเด็น ต.บ.ช ประเด็น ประเด็น ต.บ.ช
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

85
85
85
85
85

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

เฉลี่ยตัวบ่งชี้

85

เฉลี่ยตัวบ่งชี้

553

ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องของ เป้าหมายแผนงาน : มาตรฐานการศึกษา/ตัวบ่งชี้
การจัดทาแผนงาน/โครงการปีการศึกษา 2562 ระดับปฐมวัย โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
1.
สอดคล้อง
มาตรฐาน
EDBA
5

2. เป้าหมายแผนพัฒนา/
แผนปฏิบัติงานประจาปี
และร้อยละความสาเร็จ
เป้าหมาย

3. แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ และร้อยละความสาเร็จ
%

แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ

ครูปฏิบัติงานตามบทบาท 90 1. แผนงานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
1) โครงการพัฒนาหลักสูตรปฐมวัย
และเกิดประสิทธิผล
- กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรปฐมวัย
2. แผนงานพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
- งานจัดทาแผนการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้
3. แผนงานส่งเสริมให้มีการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การจัดการเรียนรู้
- งานวิจัยในชั้นเรียน
4. แผนงานพัฒนาความสัมพันธ์กับชุมชนและ
ผู้ปกครอง
- งานพัฒนาความสัมพันธ์กับชุมชน
และผู้ปกครอง

%

4. ตอบสนอง
ตัวบ่งชี้
EDBA

90

5.1

85

5.2, 5.4

85

5.4, 5.5

90

5.7

แผนปฏิบัตกิ ารปีการศึกษา 2563 โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา

5. KPI
6. ผลการดาเนินงานของ
ของตัวบ่งชี้และประเด็น ตัวบ่งชี้และประเด็น
ต.บ.ช เฉลี่ยร้อยละ ต.บ.ช เฉลี่ยร้อยละ
ประเด็น ประเด็น ต.บ.ช ประเด็น ประเด็น ต.บ.ช
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9

90
85
95
85
85
90
90
95
95

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9

554

1.
สอดคล้อง
มาตรฐาน

2. เป้าหมายแผนพัฒนา/
แผนปฏิบัติงานประจาปี
และร้อยละความสาเร็จ

EDBA

เป้าหมาย

5

ครูปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล

3. แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ และร้อยละความสาเร็จ
%

แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ

%

5. แผนงานพัฒนาบุคลากร
95
1) โครงการพัฒนาครูปฐมวัย
- กิจกรรมพัฒนาศักยภาพครูปฐมวัย
6. แผนงานจัดบรรยากาศส่งเสริมการเรียนการสอน 90
1) โครงการสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี
- กิจกรรมสื่อเพื่อการศึกษา
- กิจกรรมหนูน้อย RECYCLE
- กิจกรรมจัดบรรยากาศชั้นเรียน
- กิจกรรมสร้างสื่อนวัตกรรมด้วย IPAD

4. ตอบสนอง
ตัวบ่งชี้
EDBA

5. KPI
6. ผลการดาเนินงานของ
ของตัวบ่งชี้และประเด็น ตัวบ่งชี้และประเด็น
ต.บ.ช เฉลี่ยร้อยละ ต.บ.ช เฉลี่ยร้อยละ
ประเด็น ประเด็น ต.บ.ช ประเด็น ประเด็น ต.บ.ช

5.3, 5.8, 5.9

5.6

เฉลี่ยตัวบ่งชี้
แผนปฏิบัตกิ ารปีการศึกษา 2563 โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา

90

เฉลี่ยตัวบ่งชี้

555

ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องของ เป้าหมายแผนงาน : มาตรฐานการศึกษา/ตัวบ่งชี้
การจัดทาแผนงาน/โครงการปีการศึกษา 2562 ระดับปฐมวัย โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
1.
สอดคล้อง
มาตรฐาน
EDBA
6

2. เป้าหมายแผนพัฒนา/
แผนปฏิบัติงานประจาปี
และร้อยละความสาเร็จ
เป้าหมาย
ผู้บริหารปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล

3. แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ และร้อยละความสาเร็จ
%
81

แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. แผนงานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
1) โครงการพัฒนาหลักสูตรปฐมวัย
- กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรปฐมวัย
2. แผนงานบริหารทั่วไป
- งานจัดทาแผนปฏิบัติการปฐมวัย

%

4. ตอบสนอง
ตัวบ่งชี้
EDBA

90

6.1, 6.6

80

6.1, 6.2, 6.3,
6.4, 6.5, 6.6,
6.7

แผนปฏิบัตกิ ารปีการศึกษา 2563 โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา

5. KPI
6. ผลการดาเนินงานของ
ของตัวบ่งชี้และประเด็น ตัวบ่งชี้และประเด็น
ต.บ.ช เฉลี่ยร้อยละ ต.บ.ช เฉลี่ยร้อยละ
ประเด็น ประเด็น ต.บ.ช ประเด็น ประเด็น ต.บ.ช
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7

85
80
80
80
80
85
80

6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7

เฉลี่ยตัวบ่งชี้

81

เฉลี่ยตัวบ่งชี้

556

ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องของ เป้าหมายแผนงาน : มาตรฐานการศึกษา/ตัวบ่งชี้
การจัดทาแผนงาน/โครงการปีการศึกษา 2562 ระดับปฐมวัย โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา

1.
สอดคล้อง
มาตรฐาน
EDBA
7

2. เป้าหมายแผนพัฒนา/
แผนปฏิบัติงานประจาปี
และร้อยละความสาเร็จ
เป้าหมาย
แนวการจัดการศึกษา

3. แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ และร้อยละความสาเร็จ
%

แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ

90 1. แผนงานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
1) โครงการพัฒนาหลักสูตรปฐมวัย
- กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรปฐมวัย
2. แผนงานนิเทศการเรียนรู้ในสถานศึกษา
1) โครงการนิเทศแลกเปลี่ยนเรียนรู้
- กิจกรรมนิเทศภายในสถานศึกษา
- กิจกรรมนิเทศแบบกัลยาณมิตร
3. แผนงานสวัสดิภาพเด็ก
- งานสวัสดิภาพเด็ก
4. แผนงานพัฒนาความสัมพันธ์กับชุมชนและ
ผู้ปกครอง
- งานพัฒนาความสัมพันธ์กับชุมชน
และผู้ปกครอง

%

4. ตอบสนอง
ตัวบ่งชี้
EDBA

90

7.1, 7.2, 7.3

91

7.1, 7.2, 7.3

85

7.5

90

7.4

แผนปฏิบัตกิ ารปีการศึกษา 2563 โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา

5. KPI
6. ผลการดาเนินงานของ
ของตัวบ่งชี้และประเด็น ตัวบ่งชี้และประเด็น
ต.บ.ช เฉลี่ยร้อยละ ต.บ.ช เฉลี่ยร้อยละ
ประเด็น ประเด็น ต.บ.ช ประเด็น ประเด็น ต.บ.ช
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5

91
91
91
90
88

7.1
7.2
7.3
7.4
7.5

557

1.
สอดคล้อง
มาตรฐาน
EDBA
7

2. เป้าหมายแผนพัฒนา/
แผนปฏิบัติงานประจาปี
และร้อยละความสาเร็จ
เป้าหมาย
แนวการจัดการศึกษา

3. แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ และร้อยละความสาเร็จ
%

แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ

%

4. ตอบสนอง
ตัวบ่งชี้
EDBA

5. แผนงานจัดบรรยากาศส่งเสริมการเรียนการสอน 90
1) โครงการสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี
- กิจกรรมสื่อเพื่อการศึกษา
- กิจกรรมหนูน้อย RECYCLE
- กิจกรรมจัดบรรยากาศชั้นเรียน
- กิจกรรมสร้างสื่อนวัตกรรมด้วย IPAD

5. KPI
6. ผลการดาเนินงานของ
ของตัวบ่งชี้และประเด็น ตัวบ่งชี้และประเด็น
ต.บ.ช เฉลี่ยร้อยละ ต.บ.ช เฉลี่ยร้อยละ
ประเด็น ประเด็น ต.บ.ช ประเด็น ประเด็น ต.บ.ช

7.5

เฉลี่ยตัวบ่งชี้

แผนปฏิบัตกิ ารปีการศึกษา 2563 โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา

90

เฉลี่ยตัวบ่งชี้

558

ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องของ เป้าหมายแผนงาน : มาตรฐานการศึกษา/ตัวบ่งชี้
การจัดทาแผนงาน/โครงการปีการศึกษา 2562 ระดับปฐมวัย โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
1.
สอดคล้อง
มาตรฐาน

2. เป้าหมายแผนพัฒนา/
แผนปฏิบัติงานประจาปี
และร้อยละความสาเร็จ

3. แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ และร้อยละความสาเร็จ

EDBA

เป้าหมาย

%

8

สถานศึกษามีการประกัน
คุณภาพภายในของ
สถานศึกษาตามที่กาหนด
ในกฎกระทรวง

90

แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. แผนงานพัฒนาระบบประกันคุณภาพใน
สถานศึกษา
- งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพใน
สถานศึกษา
- งานสารสนเทศ

%
90

4. ตอบสนอง
ตัวบ่งชี้
EDBA
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6

แผนปฏิบัตกิ ารปีการศึกษา 2563 โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา

5. KPI
6. ผลการดาเนินงานของ
ของตัวบ่งชี้และประเด็น ตัวบ่งชี้และประเด็น
ต.บ.ช เฉลี่ยร้อยละ ต.บ.ช เฉลี่ยร้อยละ
ประเด็น ประเด็น ต.บ.ช ประเด็น ประเด็น ต.บ.ช
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6

90
90
90
90
90
90

8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6

เฉลี่ยตัวบ่งชี้

90

เฉลี่ยตัวบ่งชี้

559

ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องของ เป้าหมายแผนงาน : มาตรฐานการศึกษา/ตัวบ่งชี้
การจัดทาแผนงาน/โครงการปีการศึกษา 2562 ระดับปฐมวัย โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
1.
สอดคล้อง
มาตรฐาน
EDBA
9

2. เป้าหมายแผนพัฒนา/
แผนปฏิบัติงานประจาปี
และร้อยละความสาเร็จ
เป้าหมาย
สถานศึกษามีการสร้าง
ส่งเสริม สนับสนุน ให้
สถานศึกษาเป็น
สังคมแห่งการเรียนรู้

3. แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ และร้อยละความสาเร็จ
%
91

แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ

%

1. แผนงานนิเทศการเรียนรู้ในสถานศึกษา
91
1) โครงการนิเทศแลกเปลี่ยนเรียนรู้
- กิจกรรมนิเทศภายในสถานศึกษา
- กิจกรรมนิเทศแบบกัลยาณมิตร
2. แผนงานจัดบรรยากาศส่งเสริมการเรียนการสอน 90
1) โครงการสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี
- กิจกรรมสื่อเพื่อการศึกษา
- กิจกรรมหนูน้อย RECYCLE
- กิจกรรมจัดบรรยากาศชั้นเรียน
- กิจกรรมสร้างสื่อนวัตกรรมด้วย IPAD

4. ตอบสนอง
ตัวบ่งชี้
EDBA
9.2

5. KPI
6. ผลการดาเนินงานของ
ของตัวบ่งชี้และประเด็น ตัวบ่งชี้และประเด็น
ต.บ.ช เฉลี่ยร้อยละ ต.บ.ช เฉลี่ยร้อยละ
ประเด็น ประเด็น ต.บ.ช ประเด็น ประเด็น ต.บ.ช
9.1
9.2

91
91

9.1
9.2

เฉลี่ยตัวบ่งชี้

91

เฉลี่ยตัวบ่งชี้

9.1

แผนปฏิบัตกิ ารปีการศึกษา 2563 โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
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ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องของ เป้าหมายแผนงาน : มาตรฐานการศึกษา/ตัวบ่งชี้
การจัดทาแผนงาน/โครงการปีการศึกษา 2562 ระดับปฐมวัย โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
1.
สอดคล้อง
มาตรฐาน

2. เป้าหมายแผนพัฒนา/
แผนปฏิบัติงานประจาปี
และร้อยละความสาเร็จ

3. แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ และร้อยละความสาเร็จ

EDBA

เป้าหมาย

%

10

การพัฒนาสถานศึกษาให้
บรรลุเป้าหมายตาม
ปรัชญา วิสัยทัศน์ และ
จุดเน้นของการศึกษา
ปฐมวัย

90

แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. แผนงานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
1) โครงการพัฒนาหลักสูตรปฐมวัย
- กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรปฐมวัย

%
90

4. ตอบสนอง
ตัวบ่งชี้
EDBA
10.1
10.2

แผนปฏิบัตกิ ารปีการศึกษา 2563 โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา

5. KPI
6. ผลการดาเนินงานของ
ของตัวบ่งชี้และประเด็น ตัวบ่งชี้และประเด็น
ต.บ.ช เฉลี่ยร้อยละ ต.บ.ช เฉลี่ยร้อยละ
ประเด็น ประเด็น ต.บ.ช ประเด็น ประเด็น ต.บ.ช
10.1
10.2

90
90

10.1
10.2

เฉลี่ยตัวบ่งชี้

90

เฉลี่ยตัวบ่งชี้

561

ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องของ เป้าหมายแผนงาน : มาตรฐานการศึกษา/ตัวบ่งชี้
การจัดทาแผนงาน/โครงการปีการศึกษา 2562 ระดับปฐมวัย โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
1.
สอดคล้อง
มาตรฐาน

2. เป้าหมายแผนพัฒนา/
แผนปฏิบัติงานประจาปี
และร้อยละความสาเร็จ

3. แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ และร้อยละความสาเร็จ

EDBA

เป้าหมาย

%

11

การพัฒนาสถานศึกษา
ตามนโยบายและแนวทาง
ปฏิรูปการศึกษา เพื่อ
ยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น

90

แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ
1. แผนงานพัฒนาระบบประกันคุณภาพใน
สถานศึกษา
- งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพใน
สถานศึกษา
- งานสารสนเทศ

%
90

4. ตอบสนอง
ตัวบ่งชี้
EDBA
11.1
11.2

แผนปฏิบัตกิ ารปีการศึกษา 2563 โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา

5. KPI
6. ผลการดาเนินงานของ
ของตัวบ่งชี้และประเด็น ตัวบ่งชี้และประเด็น
ต.บ.ช เฉลี่ยร้อยละ ต.บ.ช เฉลี่ยร้อยละ
ประเด็น ประเด็น ต.บ.ช ประเด็น ประเด็น ต.บ.ช
11.1
11.2

90
90

11.1
11.2

เฉลี่ยตัวบ่งชี้

90

เฉลี่ยตัวบ่งชี้

562

ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องของ เป้าหมายแผนงาน : มาตรฐานการศึกษา/ตัวบ่งชี้
การจัดทาแผนงาน/โครงการปีการศึกษา 2562 ระดับ ประถม-มัธยม

แผนปฏิบัตกิ ารปีการศึกษา 2563 โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา

563

ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องของ เป้าหมายแผนงาน : มาตรฐานการศึกษา/ตัวบ่งชี้
การจัดทาแผนงาน/โครงการปีการศึกษา 2562 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
1. สอดคล้อง 2. เป้าหมายแผนพัฒนา/แผนปฏิบัติ
มาตรฐาน การประจาปีและร้อยละความสาเร็จ
EDBA
1

เป้าหมาย

ครูและผู้เรียนมีสุขภาวะ
ทางร่างกายและจิตสังคม
มีทักษะชีวิตเหมาะสมกับ
ความเป็นพลโลก ใน
ศตวรรษที่ 21

3. แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ และร้อยละความสาเร็จ

%
แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ
85 แผนงานจัดการเรียนการสอน

%

4. ตอบสนอง
ตัวบ่งชี้
EDBA

86 1.1,1.2

(กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา)
-ส่งเสริมสมรรถภาพทางกาย ชั่งน้าหนัก
วัดส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน
โครงการเสริมสร้างทักษะกีฬาเพื่อพัฒนานักกีฬาสู่
อาชีพ
แผนงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

85 1.1,1.2,1.6
96 1.3,1.4
96 1.3,1.4
โครงการเจริญเติบโตเพื่อการเรียนรู้
82 1.3,1.4,1.5
โครงการ SC วัยใสใส่ใจสุขภาพ พัฒนาความฉลาด 85 1.3,1.4

ทางสุขภาวะ
แผนงานสวัสดิภาพผู้เรียน

85 1.3

แผนปฏิบัตกิ ารปีการศึกษา 2563 โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา

5. KPI
ของตัวบ่งชี้และเกณฑ์
เฉลี่ยร้อยละ
ต.บ.ช
เกณฑ์ เกณฑ์ ต.บ.ช

6. ผลการดาเนินงานของ
ตัวบ่งชี้และเกณฑ์
เฉลี่ยร้อยละ
ต.บ.ช
เกณฑ์ เกณฑ์ ต.บ.ช

1.1
1.2
1.2.1
1.2.2
1.3
1.4
1.5
1.6
เฉลี่ยตัวบ่งชี้

1.1
1.2
1.2.1
1.2.2
1.3
1.4
1.5
1.6
เฉลี่ยตัวบ่งชี้

86
86

96
96
82
86
87

564

ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องของ เป้าหมายแผนงาน : มาตรฐานการศึกษา/ตัวบ่งชี้
การจัดทาแผนงาน/โครงการปีการศึกษา 2562 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
1. สอดคล้อง 2. เป้าหมายแผนพัฒนา/แผนปฏิบัติ
มาตรฐาน การประจาปีและร้อยละความสาเร็จ
EDBA
2

เป้าหมาย

ครูและผู้เรียนมีสุขภาวะ
ทางร่างกายและจิตสังคม
มีทักษะชีวิตเหมาะสมกับ
ความเป็นพลโลก ใน
ศตวรรษที่ 21
2.ผู้เรียนดาเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

3. แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ และร้อยละความสาเร็จ

%
แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ
83 แผนงานจัดการเรียนการสอน

%

4. ตอบสนอง
ตัวบ่งชี้
EDBA

87 2.4

(กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์)

โครงการเพิ่มพูนความรู้ภาษาต่างประเทศ
โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน

82 2.3
90 2.2

แผนงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

96 2.1,2.2
86 2.1,2.2
82 2.1,2.2

โครงการสร้างเสริมทักษะชีวิตแก่ผู้เรียน
โครงการเจริญเติบโตเพื่อการเรียนรู้

แผนปฏิบัตกิ ารปีการศึกษา 2563 โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา

5. KPI
ของตัวบ่งชี้และเกณฑ์
เฉลี่ยร้อยละ
ต.บ.ช
เกณฑ์ เกณฑ์ ต.บ.ช

6. ผลการดาเนินงานของ
ตัวบ่งชี้และเกณฑ์
เฉลี่ยร้อยละ
ต.บ.ช
เกณฑ์ เกณฑ์ ต.บ.ช

2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.2
2.3
2.4
เฉลี่ยตัวบ่งชี้

2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.2
2.3
2.4
เฉลี่ยตัวบ่งชี้

88

90
82
87
88
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ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องของ เป้าหมายแผนงาน : มาตรฐานการศึกษา/ตัวบ่งชี้
การจัดทาแผนงาน/โครงการปีการศึกษา 2562 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
2. เป้าหมายแผนพัฒนา/
1. สอดคล้อง
แผนปฏิบัติการประจาปีและร้อยละ
มาตรฐาน
ความสาเร็จ
EDBA
3

เป้าหมาย

ผู้เรียนสามารถใช้
เทคโนโลยีในการเรียนรู้
ออกแบบ สร้างสรรค์งาน
สื่อสาร นาเสนอ เผื่อแพร่
และแลกเปลี่ยนผลงานใน
ระดับชาติได้

3. แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ และร้อยละความสาเร็จ

%
แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ
83 แผนงานจัดการเรียนการสอน

(กลุ่มสาระภาษาไทย)
แผนงานจัดการเรียนการสอน
(กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี)

%

4. ตอบสนอง
ตัวบ่งชี้
EDBA

85 3.1

5. KPI
6. ผลการดาเนินงานของ
ของตัวบ่งชี้และเกณฑ์
ตัวบ่งชี้และเกณฑ์
ต.บ.ช เฉลี่ยร้อยละ ต.บ.ช เฉลี่ยร้อยละ
เกณฑ์ เกณฑ์ ต.บ.ช เกณฑ์ เกณฑ์ ต.บ.ช
3.1
3.2

85
86

3.1
3.2

เฉลี่ยตัวบ่งชี้

86

เฉลี่ยตัวบ่งชี้

86 3.2

แผนปฏิบัตกิ ารปีการศึกษา 2563 โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา

566

ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องของ เป้าหมายแผนงาน : มาตรฐานการศึกษา/ตัวบ่งชี้
การจัดทาแผนงาน/โครงการปีการศึกษา 2562 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
1. สอดคล้อง 2. เป้าหมายแผนพัฒนา/แผนปฏิบัติ
มาตรฐาน การประจาปีและร้อยละความสาเร็จ
EDBA
4

เป้าหมาย

ผู้เรียนมีความคิด
สร้างสรรค์กล้าเผชิญกับ
ความเสี่ยงสามารถใช้
ความคิดระดับสูงเห็นผล
และวางแผนจัดการสู่
เป้าหมายที่ตั้งไว้ได้

3. แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ และร้อยละความสาเร็จ

%
แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ
83 แผนงานจัดการเรียนการสอน

(กลุ่มสาระภาษาไทย)
แผนงานจัดการเรียนการสอน
(กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์)

%

4. ตอบสนอง
ตัวบ่งชี้
EDBA

85

4.1

87

4.2,4.3,4.4

แผนปฏิบัตกิ ารปีการศึกษา 2563 โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา

5. KPI
ของตัวบ่งชี้และเกณฑ์
เฉลี่ยร้อยละ
ต.บ.ช
เกณฑ์ เกณฑ์ ต.บ.ช
4.1
4.2
4.3
4.4
เฉลี่ยตัวบ่งชี้

86

6. ผลการดาเนินงานของ
ตัวบ่งชี้และเกณฑ์
เฉลี่ยร้อยละ
ต.บ.ช
เกณฑ์ เกณฑ์ ต.บ.ช
4.1
4.2
4.3
4.4
เฉลี่ยตัวบ่งชี้

567

ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องของ เป้าหมายแผนงาน : มาตรฐานการศึกษา/ตัวบ่งชี้
การจัดทาแผนงาน/โครงการปีการศึกษา 2562 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
1. สอดคล้อง 2. เป้าหมายแผนพัฒนา/แผนปฏิบัติ
มาตรฐาน การประจาปีและร้อยละความสาเร็จ
EDBA
5

เป้าหมาย

- ผู้เรียนสามารถใช้
เทคโนโลยีในการเรียนรู้
ออกแบบ สร้างสรรค์งาน
สื่อสาร นาเสนอ เผื่อแพร่
และแลกเปลี่ยนผลงานใน
ระดับชาติได้
-ครูและผู้เรียนมีคุณภาพ
สู่มาตรฐานสากล

3. แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ และร้อยละความสาเร็จ

%
แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ
83 แผนงานจัดการเรียนการสอน

(กลุ่มสาระภาษาไทย)
แผนงานจัดการเรียนการสอน
(กลุ่มสาระคณิตศาสตร์)
แผนงานจัดการเรียนการสอน
(กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์)
แผนงานจัดการเรียนการสอน
(กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)
แผนงานจัดการเรียนการสอน
(กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ)
แผนงานจัดการเรียนการสอน
(กลุ่มสาระศิลปะ)
แผนงานจัดการเรียนการสอน
(กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี)
แผนงานทะเบียนและวัดผล
โครงการพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ

%

4. ตอบสนอง
ตัวบ่งชี้
EDBA

85

5.1,5.4

88

5.1,5.4

87

5.1,5.4

89

5.1,5.4

85

5.1,5.4

88

5.1

86

5.1

87
85

แผนปฏิบัตกิ ารปีการศึกษา 2563 โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา

5.2,5.3
5.1,5.4

5. KPI
ของตัวบ่งชี้และเกณฑ์
เฉลี่ยร้อยละ
ต.บ.ช
เกณฑ์ เกณฑ์ ต.บ.ช

6. ผลการดาเนินงานของ
ตัวบ่งชี้และเกณฑ์
เฉลี่ยร้อยละ
ต.บ.ช
เกณฑ์ เกณฑ์ ต.บ.ช

5.1
5.2
5.3
5.4
5.4.1
5.4.2
5.4.3
5.4.4
5.4.5
5.4.6
5.4.7
5.4.8
5.4.9
เฉลี่ยตัวบ่งชี้

5.1
5.2
5.3
5.4
5.4.1
5.4.2
5.4.3
5.4.4
5.4.5
5.4.6
5.4.7
5.4.8
5.4.9
เฉลี่ยตัวบ่งชี้

87
87
87
87

87

568

ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องของ เป้าหมายแผนงาน : มาตรฐานการศึกษา/ตัวบ่งชี้
การจัดทาแผนงาน/โครงการปีการศึกษา 2562 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
1. สอดคล้อง 2. เป้าหมายแผนพัฒนา/แผนปฏิบัติ
มาตรฐาน การประจาปีและร้อยละความสาเร็จ
EDBA
6

เป้าหมาย

-ผู้เรียนสามารถใช้
เทคโนโลยีในการเรียนรู้
ออกแบบ สร้างสรรค์งาน
สื่อสาร นาเสนอ เผื่อแพร่
และแลกเปลี่ยนผลงานใน
ระดับชาติได้
-ครูและผู้เรียนมีคุณภาพ
สู่มาตรฐานสากล

3. แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ และร้อยละความสาเร็จ

%
แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ
83 แผนงานพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้

%

86

(กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี)
-โครงการหนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งนวัตกรรม

85

แผนปฏิบัตกิ ารปีการศึกษา 2563 โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา

4. ตอบสนอง
ตัวบ่งชี้
EDBA

6.1-6.4

5. KPI
ของตัวบ่งชี้และเกณฑ์
เฉลี่ยร้อยละ
ต.บ.ช
เกณฑ์ เกณฑ์ ต.บ.ช
6.1
6.2
6.3
6.4
เฉลี่ยตัวบ่งชี้

86

6. ผลการดาเนินงานของ
ตัวบ่งชี้และเกณฑ์
เฉลี่ยร้อยละ
ต.บ.ช
เกณฑ์ เกณฑ์ ต.บ.ช
6.1
6.2
6.3
6.4
เฉลี่ยตัวบ่งชี้
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ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องของ เป้าหมายแผนงาน : มาตรฐานการศึกษา/ตัวบ่งชี้
การจัดทาแผนงาน/โครงการปีการศึกษา 2562 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
1. สอดคล้อง 2. เป้าหมายแผนพัฒนา/แผนปฏิบัติ
มาตรฐาน การประจาปีและร้อยละความสาเร็จ
EDBA
7

เป้าหมาย

1.ครูมีคุณธรรม จริยธรรม
มีจรรยาบรรณ จัด
ประสบการณ์การเรียน
การสอนตาม
มาตรฐานวิชาชีพ
2.ครูดาเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

3. แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ และร้อยละความสาเร็จ

%
แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ
83 แผนงานนิเทศการสอน

โครงการปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนสู่โลก
ศตวรรษที่ 21
แผนงานวิจัยชั้นเรียน
แผนงานสรรหา
แผนงานพัฒนาบุคลากร
โครงการส่งเสริมจรรยาบรรณและวิชาชีพครู
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูและ
บุคลากร
โครงการปั้นยิ้มสร้างสุขให้สังคม
แผนงานสวัสดิการ
โครงการโลกทัศน์สู่การเรียนรู้
แผนงานประเมินบุคลากร
แผนงานวิจัยและพัฒนา

%

86
85

4. ตอบสนอง
ตัวบ่งชี้
EDBA

7.1-7.6
7.1

87
100
85

7.7

86
86

7.8
7.7,7.8

83
94
96
85
85

7.8
7.8

7.1,7.2

5. KPI
ของตัวบ่งชี้และเกณฑ์
เฉลี่ยร้อยละ
ต.บ.ช
เกณฑ์ เกณฑ์ ต.บ.ช

6. ผลการดาเนินงานของ
ตัวบ่งชี้และเกณฑ์
เฉลี่ยร้อยละ
ต.บ.ช
เกณฑ์ เกณฑ์ ต.บ.ช

7.1
7.2
7.3
7.3.1
7.3.2
7.4
7.4.1
7.5
7.6
7.7
7.7.1
7.7.2
7.8
7.8.1

7.1
7.2
7.3
7.3.1
7.3.2
7.4
7.4.1
7.5
7.6
7.7
7.7.1
7.7.2
7.8
7.8.1

เฉลี่ยตัวบ่งชี้

แผนปฏิบัตกิ ารปีการศึกษา 2563 โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา

85
86
86

86
86
100

96

88

เฉลี่ยตัวบ่งชี้
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ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องของ เป้าหมายแผนงาน : มาตรฐานการศึกษา/ตัวบ่งชี้
การจัดทาแผนงาน/โครงการปีการศึกษา 2562 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
2. เป้าหมายแผนพัฒนา/
1. สอดคล้อง
แผนปฏิบัติการประจาปีและร้อย
มาตรฐาน
ละความสาเร็จ
EDBA
เป้าหมาย
%
8
บุคลากรมีส่วนร่วมในการ 83
บริหารจัดการด้วยระบบ
คุณภาพตามหลัก
ธรรมาภิบาล

3. แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ และร้อยละความสาเร็จ
แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ
แผนงานนโยบายและแผน
แผนงานสารสนเทศ
โครงการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพตามเกณฑ์TQA

โครงการร่วมปลูกจิตสานึกธรรมาภิบาล
แผนงานการเงินและบัญชี
แผนงานธุรการและสารบรรณ
แผนงานทะเบียนสถิติ
แผนงานยานพาหนะ

%
83
83
83
83
83
83
100
83

4. ตอบสนอง
ตัวบ่งชี้
EDBA
8.1,8.2,8.4,8.6
8.3 , 8.5
8.1,8.2,8.4,8.6
8.1,8.2,8.4,8.6
8.3
8.3
8.3
8.3

แผนปฏิบัตกิ ารปีการศึกษา 2563 โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา

5. KPI
6. ผลการดาเนินงานของ
ของตัวบ่งชี้และเกณฑ์
ตัวบ่งชี้และเกณฑ์
ต.บ.ช เฉลี่ยร้อยละ ต.บ.ช เฉลี่ยร้อยละ
เกณฑ์ เกณฑ์ ต.บ.ช เกณฑ์ เกณฑ์ ต.บ.ช
8.1
8.1
8.2
8.2
8.3
8.3
8.3.1
8.3.1
8.3.2
8.3.2
8.3.3
8.3.3
8.4
8.4
8.5
8.5
8.6
8.6
เฉลี่ยตัวบ่งชี้ 85 เฉลี่ยตัวบ่งชี้

571

ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องของ เป้าหมายแผนงาน : มาตรฐานการศึกษา/ตัวบ่งชี้
การจัดทาแผนงาน/โครงการปีการศึกษา 2562 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
1. สอดคล้อง 2. เป้าหมายแผนพัฒนา/แผนปฏิบัติ
มาตรฐาน การประจาปีและร้อยละความสาเร็จ
EDBA
9

เป้าหมาย

บุคลากรมีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการด้วยระบบ
คุณภาพตามหลัก
ธรรมาภิบาล

4. ตอบสนอง
ตัวบ่งชี้
EDBA

3. แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ และร้อยละความสาเร็จ

%
แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ
83 แผนงานนโยบายและแผน
โครงการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพตามเกณฑ์TQA

โครงการร่วมปลูกจิตสานึกธรรมาภิบาล
แผนงานสัมพันธ์ชุมชน
โครงการส่งเสริมการสร้างภาคีเครือข่ายร่วม

%
83 9.1,9.2

83 9.1,9.2
83 9.1,9.2
83 9.3
83 9.3

พัฒนาคุณภาพการศึกษา

แผนปฏิบัตกิ ารปีการศึกษา 2563 โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา

5. KPI
ของตัวบ่งชี้และเกณฑ์
เฉลี่ยร้อยละ
ต.บ.ช
เกณฑ์ เกณฑ์ ต.บ.ช

6. ผลการดาเนินงานของ
ตัวบ่งชี้และเกณฑ์
เฉลี่ยร้อยละ
ต.บ.ช
เกณฑ์ เกณฑ์ ต.บ.ช

9.1
9.1.1
9.2
9.3
9.3.1
9.3.2
เฉลี่ยตัวบ่งชี้

9.1
9.1.1
9.2
9.3
9.3.1
9.3.2
เฉลี่ยตัวบ่งชี้

83

572

ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องของ เป้าหมายแผนงาน : มาตรฐานการศึกษา/ตัวบ่งชี้
การจัดทาแผนงาน/โครงการปีการศึกษา 2562 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
1. สอดคล้อง 2. เป้าหมายแผนพัฒนา/แผนปฏิบัติ
มาตรฐาน การประจาปีและร้อยละความสาเร็จ
EDBA
10

เป้าหมาย

สถานศึกษามีภาคี
เครือข่ายการจัดการ
เรียนรู้และร่วมพัฒนากับ
สถานศึกษา องค์กร
ภาครัฐ ภาคเอกชน
ระดับท้องถิ่น ระดับ
ภูมิภาค ระดับประเทศ
และระหว่างประเทศ

3. แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ และร้อยละความสาเร็จ

%
แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ
83 แผนงานพัฒนาหลักสูตร

โครงการเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้
โครงการปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนสู่โลกศตวรรษ
ที่ 21
แผนงานนิเทศการสอน
-นิเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้
แผนงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
โครงการเจริญเติบโตเพื่อการเรียนรู้

โครงการสร้างเสริมทักษะชีวิตแก่ผู้เรียน

%

4. ตอบสนอง
ตัวบ่งชี้
EDBA

86 10.1,10.2
85 10.4
85 10.4
86 10.5

96 10.3,10.6
90 10.3
85 10.3,10.4

แผนปฏิบัตกิ ารปีการศึกษา 2563 โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา

5. KPI
ของตัวบ่งชี้และเกณฑ์
เฉลี่ยร้อยละ
ต.บ.ช
เกณฑ์ เกณฑ์ ต.บ.ช

6. ผลการดาเนินงานของ
ตัวบ่งชี้และเกณฑ์
เฉลี่ยร้อยละ
ต.บ.ช
เกณฑ์ เกณฑ์ ต.บ.ช

10.1

85

10.1

10.2

85

10.2

10.3

85

10.3

10.3.1

10.3.1

10.3.2

10.3.2

10.3.3

10.3.3

10.3.4

10.3.4

10.4

85

10.4

10.5
10.6
เฉลี่ยตัวบ่งชี้

86
85

10.5
10.6
เฉลี่ยตัวบ่งชี้
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ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องของ เป้าหมายแผนงาน : มาตรฐานการศึกษา/ตัวบ่งชี้
การจัดทาแผนงาน/โครงการปีการศึกษา 2562 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
1. สอดคล้อง 2. เป้าหมายแผนพัฒนา/แผนปฏิบัติ
มาตรฐาน การประจาปีและร้อยละความสาเร็จ
EDBA
11

เป้าหมาย

อาคารสถานที่
สภาพแวดล้อมและแหล่ง
เรียนรู้ เอื้อต่อการเรียน
การสอนสาธารณูปโภค
ครบครัน วัสดุอุปกรณ์
และเทคโนโลยีที่สมบูรณ์
ทันสมัย

4. ตอบสนอง
ตัวบ่งชี้
EDBA

3. แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ และร้อยละความสาเร็จ

%
แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ
83 แผนงานพัฒนาหลักสูตร

แผนงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงเรียนสะอาด พลาสติกลด งดทิ้งขยะ
โครงการเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศ ฯ
แผนงานโภชนาการ
แผนงานอนามัย
แผนงานเทคโนโลยีและโสตทัศนูปกรณ์
แผนงานครุภัณฑ์
แผนงานพัสดุ

%

85 11.2
90
100
85
90
90
90
90
100

11.1,11.2,11.3
11.1
11.1
11.1
11.3
11.2
11.1
11.1

แผนปฏิบัตกิ ารปีการศึกษา 2563 โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา

5. KPI
ของตัวบ่งชี้และเกณฑ์
เฉลี่ยร้อยละ
ต.บ.ช
เกณฑ์ เกณฑ์ ต.บ.ช

6. ผลการดาเนินงานของ
ตัวบ่งชี้และเกณฑ์
เฉลี่ยร้อยละ
ต.บ.ช
เกณฑ์ เกณฑ์ ต.บ.ช

11.1
11.2
11.3
เฉลี่ยตัวบ่งชี้

11.1
11.2
11.3
เฉลี่ยตัวบ่งชี้

85
85
90
87

574

ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องของ เป้าหมายแผนงาน : มาตรฐานการศึกษา/ตัวบ่งชี้
การจัดทาแผนงาน/โครงการปีการศึกษา 2562 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
1. สอดคล้อง 2. เป้าหมายแผนพัฒนา/แผนปฏิบัติ
มาตรฐาน การประจาปีและร้อยละความสาเร็จ
EDBA
12

เป้าหมาย

บุคลากรมีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการด้วยระบบ
คุณภาพตามหลัก
ธรรมาภิบาล

3. แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ และร้อยละความสาเร็จ

%
แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ
83 แผนงานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา

แผนงานสารสนเทศ

%

4. ตอบสนอง
ตัวบ่งชี้
EDBA

83 12.1,12.2,12.4,12.5,12.6
83 12.3

แผนปฏิบัตกิ ารปีการศึกษา 2563 โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา

5. KPI
ของตัวบ่งชี้และเกณฑ์
เฉลี่ยร้อยละ
ต.บ.ช
เกณฑ์ เกณฑ์ ต.บ.ช

6. ผลการดาเนินงานของ
ตัวบ่งชี้และเกณฑ์
เฉลี่ยร้อยละ
ต.บ.ช
เกณฑ์ เกณฑ์ ต.บ.ช

12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
12.6
เฉลี่ยตัวบ่งชี้

12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
12.6
เฉลี่ยตัวบ่งชี้

83
83
83
83
83
83
83

575

ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องของ เป้าหมายแผนงาน : มาตรฐานการศึกษา/ตัวบ่งชี้
การจัดทาแผนงาน/โครงการปีการศึกษา 2562 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
1. สอดคล้อง 2. เป้าหมายแผนพัฒนา/แผนปฏิบัติ
มาตรฐาน การประจาปีและร้อยละความสาเร็จ
EDBA
13

เป้าหมาย

อาคารสถานที่
สภาพแวดล้อมและแหล่ง
เรียนรู้ เอื้อต่อการเรียน
การสอนสาธารณูปโภค
ครบครัน วัสดุอุปกรณ์
และเทคโนโลยีที่สมบูรณ์
ทันสมัย

3. แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ และร้อยละความสาเร็จ

%
แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ
83 แผนงานพัฒนาหลักสูตร

โครงการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC)โรงเรียน
ซางตาครู้สศึกษา
แผนงานสัมพันธ์ชุมชน
โครงการส่งเสริมการสร้างภาคีเคือข่ายร่วมพัฒนา
คุณภาพการศึกษา

%

4. ตอบสนอง
ตัวบ่งชี้
EDBA

85 13.2
85 13.1,13.2
83 13.2
83 13.2

แผนปฏิบัตกิ ารปีการศึกษา 2563 โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา

5. KPI
ของตัวบ่งชี้และเกณฑ์
เฉลี่ยร้อยละ
ต.บ.ช
เกณฑ์ เกณฑ์ ต.บ.ช

6. ผลการดาเนินงานของ
ตัวบ่งชี้และเกณฑ์
เฉลี่ยร้อยละ
ต.บ.ช
เกณฑ์ เกณฑ์ ต.บ.ช

13.1
13.2
เฉลี่ยตัวบ่งชี้

13.1
13.2
เฉลี่ยตัวบ่งชี้

85
84
84

576

ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องของ เป้าหมายแผนงาน : มาตรฐานการศึกษา/ตัวบ่งชี้
การจัดทาแผนงาน/โครงการปีการศึกษา 2562 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
1. สอดคล้อง 2. เป้าหมายแผนพัฒนา/แผนปฏิบัติ
มาตรฐาน การประจาปีและร้อยละความสาเร็จ
EDBA
14

เป้าหมาย

ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณธรรม
จริยธรรม ตามแนวทาง
คุณค่าของพระวรสาร

3. แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ และร้อยละความสาเร็จ

%
แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ
85 แผนงานส่งเสริมเอกลักษณ์และอัตลักษณ์

ของโรงเรียน
โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ตามแนวทาง
คุณค่าพระวรสาร

%

4. ตอบสนอง
ตัวบ่งชี้
EDBA

83 14.1,14.2
83

แผนปฏิบัตกิ ารปีการศึกษา 2563 โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา

5. KPI
ของตัวบ่งชี้และเกณฑ์
เฉลี่ยร้อยละ
ต.บ.ช
เกณฑ์ เกณฑ์ ต.บ.ช

6. ผลการดาเนินงานของ
ตัวบ่งชี้และเกณฑ์
เฉลี่ยร้อยละ
ต.บ.ช
เกณฑ์ เกณฑ์ ต.บ.ช

14.1
14.1.1
14.1.2
14.2
เฉลี่ยตัวบ่งชี้

14.1
14.1.1
14.1.2
14.2
เฉลี่ยตัวบ่งชี้

83

577

ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องของ เป้าหมายแผนงาน : มาตรฐานการศึกษา/ตัวบ่งชี้
การจัดทาแผนงาน/โครงการปีการศึกษา 2562 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
1. สอดคล้อง 2. เป้าหมายแผนพัฒนา/แผนปฏิบัติ
มาตรฐาน การประจาปีและร้อยละความสาเร็จ
EDBA
15

เป้าหมาย

สถานศึกษามีภาคี
เครือข่ายการจัดการ
เรียนรู้และร่วมพัฒนากับ
สถานศึกษา องค์กร
ภาครัฐ ภาคเอกชน
ระดับท้องถิ่น ระดับ
ภูมิภาค ระดับประเทศ
และระหว่างประเทศ

3. แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ และร้อยละความสาเร็จ

%
แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ
83 แผนงานพัฒนาหลักสูตร

%

4. ตอบสนอง
ตัวบ่งชี้
EDBA

85 15.1-15.2

-โครงการสะเต็มศึกษา

แผนปฏิบัตกิ ารปีการศึกษา 2563 โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา

5. KPI
ของตัวบ่งชี้และเกณฑ์
เฉลี่ยร้อยละ
ต.บ.ช
เกณฑ์ เกณฑ์ ต.บ.ช

6. ผลการดาเนินงานของ
ตัวบ่งชี้และเกณฑ์
เฉลี่ยร้อยละ
ต.บ.ช
เกณฑ์ เกณฑ์ ต.บ.ช

15.1
15.1.1
15.1.2
15.2
เฉลี่ยตัวบ่งชี้

15.1
15.1.1
15.1.2
15.2
เฉลี่ยตัวบ่งชี้

85

85
85

578

ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องของ เป้าหมายแผนงาน : มาตรฐานการศึกษา/ตัวบ่งชี้
การจัดทาแผนงาน/โครงการปีการศึกษา 2562 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
1. สอดคล้อง 2. เป้าหมายแผนพัฒนา/แผนปฏิบัติ
มาตรฐาน การประจาปีและร้อยละความสาเร็จ
EDBA
16

เป้าหมาย

ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณธรรม
จริยธรรม ตามแนวทาง
คุณค่าของพระวรสาร

3. แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ และร้อยละความสาเร็จ

%
แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ
85 แผนงานอภิบาล

%

4. ตอบสนอง
ตัวบ่งชี้
EDBA

83 16.1,16.2
โครงการอบรมฟื้นฟูจิตใจครูและนักเรียนคาทอลิก 83
แผนงานแพร่ธรรม
83
แผนงานศาสนสัมพันธ์
83 16.3
แผนงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
89 16.1
83 16.1 ,16.2
โครงการพัฒนาคุธรรม จริยธรรมนักเรียน
83 16.1,16.2
โครงการวิถีงามตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
85 16.1
แผนงานสวัสดิภาพผู้เรียน
90 16.1
แผนงานส่งเสริมเอกลักษณ์นักเรียน
83 16.3
แผนงานสัมพันธ์ชุมชน
โครงการส่งเสริมการสร้างภาคีเคือข่ายร่วมพัฒนา 83 16.3
คุณภาพการศึกษา

แผนปฏิบัตกิ ารปีการศึกษา 2563 โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา

5. KPI
ของตัวบ่งชี้และเกณฑ์
เฉลี่ยร้อยละ
ต.บ.ช
เกณฑ์ เกณฑ์ ต.บ.ช

6. ผลการดาเนินงานของ
ตัวบ่งชี้และเกณฑ์
เฉลี่ยร้อยละ
ต.บ.ช
เกณฑ์ เกณฑ์ ต.บ.ช

16.1
16.2
16.3
เฉลี่ยตัวบ่งชี้

16.1
16.2
16.3
เฉลี่ยตัวบ่งชี้

89
83
83
86

579

8. สรุปงบประมาณตามแผนงานตามมาตรฐาน

7.1 แผนงานด้านคุณภาพผู้เรียน/เด็ก
7.2
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

งาน / โครงการ
งานกลุ่มสาระภาษาไทย
งานกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
งานกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
งานกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
งานกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
งานทะเบียนและวัดผล
งานห้องสมุด
โครงการห้องสมุดเพื่อการศึกษา
โครงการเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้
โครงการพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ
โครงการหนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งนวัตกรรม
โครงการค่ายวิทยาศาสตร์
โครงการค่ายคณิตศาสตร์
โครงการพัฒนาทักษะด้าน IT และสื่อเทคโนโลยี
โครงการเสริมสร้างทักษะกีฬาเพื่อพัฒนานักกีฬาสู่อาชีพ
โครงการเพิ่มพูนความรู้ภาษาต่างประเทศ
โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ
โครงการสร้างเสริมศักยภาพนักเรียนด้านสุนทรียภาพ
โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมโลกกว้างทางการศึกษา
กิจกรรมวันสาคัญทางลูกเสือ
กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยและสภานักเรียน
กิจกรรมทาเนียบคนเก่ง
โครงการสร้างเสริมทักษะชีวิตแก่ผู้เรียน
โครงการเจริญเติบโตเพื่อการเรียนรู้
กิจกรรมลูกเสือสวัสดิการ
แผนปฏิบัตกิ ารปีการศึกษา 2563 โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา

งบประมาณ
2562
13,000
12,500
47,500
10,000
29,000
59,900
16,700
100,000
574,130
90,000
27,500
150,000
150,000
119,050
100,000
1,950,000
10,000
120,225
78,400
7,700
5,700
9,400
7,000
1,900
853,420
45,500
5,400

580

ลาดับ
28
29
30

งาน / โครงการ
กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก
กิจกรรมวันต่อต้านสารเสพติด
กิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติด
รวม

งบประมาณ
2562
2,600
7,500
9,000
4,613,025

8.2 แผนงานด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ

ลาดับ

งาน / โครงการ

1
2
3
4
5

งานพัฒนาหลักสูตร
งานนิเทศการเรียนการสอน
งานวิจัยชั้นเรียน
งานสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
โครงการปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนสู่โลกศตวรรษที่ 21

6
7
8
9
10

แผนงานการเงินและบัญชี
แผนงานพัสดุ

11

แผนงานสรรหา

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

แผนงานพัฒนาบุคลากร
โครงการส่งเสริมจรรยาบรรณและวิชาชีพครู
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร
โครงการปันยิ้มสร้างสุขให้สังคม

แผนงานธุรการและสารบรรณ
แผนงานทะเบียนสถิติ
แผนงานยานพาหนะ

แผนงานสว้สดิการ
แผนงานประเมินบุคลากร
แผนงานนโยบายและแผน
โครงการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพตามเกณฑ์ TQA

โครงการร่วมปลูกจิตสานึกธรรมาภิบาล
แผนงานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
แผนงานสารสนเทศ

22

แผนปฏิบัตกิ ารปีการศึกษา 2563 โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา

งบประมาณ
2562

10,200
15,000
2,000
22,200
35,000
14,500
28,500
3,200
3,000
500
300
9,800
210,000
13,000
33,100
500
2,500
2,000
2,000
10,500
4,000

581

งบประมาณ
2562

ลาดับ

งาน / โครงการ

24
25

แผนงานประชาสัมพันธ์
แผนงานอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อม
โครงการเปลี่ยน เครื่องปรับอากาศ อายุการใช้งานเกิน 10 ปี ที่ทางาน
ไม่สมบูรณ์
แผนงานโภชนาการ
แผนงานอนามัย
แผนงานเทคโนโลยีและโสตทัศนูปกรณ์
แผนงานครุภัณฑ์
รวม

26
27
28
29
30

15,000
5,000
567,600
5,000
13,500
7,000
5,000
1,039,900

8.3 แผนงานด้านสังคมแห่งการเรียนรู้
ลาดับ

งาน / โครงการ

งบประมาณ
2562

1
2
3

โครงการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(PLC) โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
โครงการวิถีงามตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการส่งเสริมการสร้างภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษา
รวม

13,000
8,300
45,300
66,600

7.4 แผนงานด้านอัตลักษณ์
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

งบประมาณ
2562
67,250
161,000
35,800
1,200
6,050
10,500
2,800
1,700
1,000

งาน / โครงการ
แผนงานอภิบาล
โครงการอบรมฟื้นฟูจิตใจครูและนักเรียนคาทอลิก
แผนงานแพร่ธรรม
แผนงานศาสนสัมพันธ์
แผนงานส่งเสริมเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของโรงเรียน
โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมตามแนวทางคุณค่าพระวรสาร
กิจกรรมสวัสดีคุณครู
กิจกรรมเชิดชูเกียรติคนดีศรีซางตาครู้ส
กิจกรรมรักษาความสะอาด

รวม

287,300

7.5 แผนงานด้านมาตรการส่งเสริม
ลาดับ

1
2

งาน / โครงการ

โครงการสะเต็มศึกษา
โครงการ SC วัยใสใส่ใจสุขภาพพัฒนาความฉลาดทางสุขภาวะ
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งบประมาณ
2562

27,500
40,000
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ลาดับ

3
4
5
6
7

งบประมาณ
2562

งาน / โครงการ

กิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพ
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
กิจกรรมวันเด็ก
โครงการโรงเรียนสะอาด พลาสติกลด งดทิ้งขยะ
-กิจกรรมห้องเรียนสะอาด สวย ด้วยมือเร
-กิจกรรมพลาสติกลด งดทิ้งขยะ

35,000
25,000
10,500
13,000
22,000
รวม

173,000

8. ตารางสรุปหน่วยงานรับผิดชอบ ตัวบ่งชี้ มาตรฐานการศึกษาฝ่ายการศึกษาฯ(EDBA)
(ครบทุกฝ่ายเรียงตามโครงสร้างการบริหารงาน)

ฝ่าย

แผนงาน/หน่วยงาน

หลัก

ร่วม

2.1, 2.3, 3.1, 3.2, 3.4

-

5.1, 5.2, 6.1, 6.6, 7.1, 7.2, 7.3, 10.1

-

5.2, 5.4, 5.5

-

4.แผนงานส่งเสริมให้มีการวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการจัดการเรียนรู้

5.5, 5.6

5.4

5.แผนงานนิเทศการเรียนรู้ในสถานศึกษา

7.1, 7.3, 9.2

-

6.แผนงานประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย

1.1, 2.4, 3.1, 4.6, 5.5

-

1.3, 1.4, 2.2, 3.3, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4,
4.5

-

1.1, 1.2, 1.3, 1.4

-

6.7, 7.4

9.2

1.แผนงานส่งคุณธรรม จริยธรรม
ปฐมวัย

รับผิดชอบตัวบ่งชี้/ประเด็นเกณฑ์พิจารณา

2.แผนงานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
3.แผนงานพัฒนาและการจัดการเรียนการสอน

7.แผนงานกิจกรรมพัฒนาเด็ก
8.แผนงานสวัสดิภาพเด็ก
9.แผนงานพัฒนาความสัมพันธ์กับชุมชนและ
ผู้ปกครอง
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รับผิดชอบตัวบ่งชี้/ประเด็นเกณฑ์พิจารณา
แผนงาน/หน่วยงาน
หลัก

ร่วม

6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 10.1,
10.2, 10.2ก, 10.2ข

-

5.3, 5.8, 5.9, 5.10

-

12.แผนงานจัดบรรยากาศส่งเสริมการเรียน
การสอน

5.7, 7.5, 9.1

-

13.แผนงานพัฒนาระบบประกันคุณภาพใน
สถานศึกษา

8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6,

11.2

10.แผนงานบริหารทั่วไป
11.แผนงานพัฒนาบุคลากร

ตารางสรุปหน่วยงานรับผิดชอบตัวบ่งชี้ ระดับพื้นฐาน
ฝ่าย
จิตตาภิบาล

แผนงาน/หน่วยงาน

ตัวบ่งชี้
รับผิดชอบหลัก

ตัวบ่งชี้/ประเด็นพิจารณา
รับผิดชอบร่วม

งานอภิบาล

16.1 ,16.2

งานแพร่ธรรม

16.2

งานศาสนสัมพันธ์

16.3

งานส่งเสริมอัตลักษณ์ และ
สังคมสงเคราะห์
วิชาการ
งานพัฒนาหลักสูตร
งานจัดการเรียนการสอน

14.1.2 , 14.2
10.1 , 10.2 , 10.4 ,
11.2 , 13.2 , 15.1 ,
15.2

2.3 , 2.5 , 2.6 , 3.1 , 3.5

10.4,7.1,5.1,5.4,13.2

โครงการเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ 10.4
โครงการปรับการเรียนเปลี่ยน
การสอนสู่โลกศตวรรษที่ 21 7.1,10.4
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ฝ่าย

แผนงาน/หน่วยงาน
โครงการพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็น
เลิศทางวิชาการ
-กิจกรรมเสริมทักษะคณิตศาสตร์
-กิจกรรมเสริมทักษะวิทยาศาสตร์
-กิจกรรมเสริมทักษะภาษาไทย
-กิจกรรมเสริมทักษะ
ภาษาต่างประเทศ
-กิจกรรมเสริมทักษะสังคมศึกษา
-กิจกรรมส่งเสริมการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
(O-Net)
-กิจกรรมวันวิชาการ
โครงการชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ(PLC) โรงเรียนซางตาครู้ส
ศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ
พลศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สาระ
ภาษาต่างประเทศ
งานนิเทศการสอน
งานทะเบียนและวัดผล
งานวิจัยชั้นเรียน
งานห้องสมุด
งานสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี
เพื่อการศึกษา

ตัวบ่งชี้
รับผิดชอบหลัก

ตัวบ่งชี้/ประเด็น
พิจารณา
รับผิดชอบร่วม

5.1,5.4

13.2
3.1 , 4.1 , 5.1 , 5.4 1.1.1 , 1.1.2 , 1.1.5
5.1 , 5.4
1.1.5
2.4 , 4.2 , 4.3 , 4.4
, 5.1 , 5.4
1.1.2 , 1.1.3 , 1.1.5
5.1 , 5.4

1.1.5

1.1 , 1.2 , 1.6 , 5.1 1.2.4 , 1.1.5
1.6 , 5.1
1.1.5 , 1.2.4
3.2 , 5.1 , 6.1 - 6.4 1.1.4 , 1.1.5 , 1.1.6
2.3 , 5.1 , 5.4
7.1 - 7.6 , 10.5
5.2 , 5.3
7.7
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1.1.3 , 1.1.5
2.3 , 2.4
2.4

585

ฝ่าย
ฝ่ายกิจการ
นักเรียน

ตัวบ่งชี้
รับผิดชอบหลัก

ตัวบ่งชี้/ประเด็นพิจารณา
รับผิดชอบร่วม

2.2,16.1

16.2

1.31.5,2.1,10.3,10.6

-

แผนงานสวัสดิภาพ
ผู้เรียน

1.3

-

แผนงานส่งเสริม
เอกลักษณ์นักเรียน

16.1

16.2

แผนงานสัมพันธ์ชุมชน

16.3

9.3,13.2

แผนงาน/หน่วยงาน
แผนงานส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม
แผนงานกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน

ฝ่ายธุรการการเงิน

งานธุรการและสารบรรณ 8.3,8.5
งานการเงิน การบัญชี

8.3

งานพัสดุ

11.1

งานยานพาหนะ

8.3

งานทะเบียนสถิติ

8.3

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

งานพัฒนาบุคลากร

7.7.2, 7.8.1,7.9,13.2

ฝ่ายมาตรฐาน
คุณภาพ

งานมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษา

8.3,9.1,12.1,12.2,12. 14.1.1
4,12.5,12.6

งานสารสนเทศ

8.3,8.5,12.3

งานวิจัยและพัฒนา

7.3

งานเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา

11.1

งานอาคารสถานที่

11.1, 10.3.4 ข้อ 1.2 7.3.2ข้อ 1-2 , 16.2 ข้อ 3,
16.3 ข้อ 2

ฝ่ายบริหารทั่วไป

8.1,9.2
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ฝ่าย

ตัวบ่งชี้
รับผิดชอบหลัก

แผนงาน/หน่วยงาน

ตัวบ่งชี้/ประเด็นพิจารณา
รับผิดชอบร่วม

งานพัสดุครุภัณฑ์

11.1

12.3

งานสิ่งแวดล้อม

2.4, 13.1

11.1ข้อ 3

งานอนามัยและ
โภชนาการ

11.2

10.3.4ข้อ2.2.3, 11.1.1

9. ตารางสรุปหน่วยงานรับผิดชอบมาตรฐานสากล
ลาดับ
1.

ฝ่าย/หน่วยงาน

ข้อรอง
รับผิดชอบหลัก

ฝ่ายมาตรฐานคุณภาพ
งานนโยบายและแผน
1.การให้ความรู้เรื่อง
มาตรฐาน TQAทั้ง 7 หมวด
2. การกาหนดเกณฑ์เพื่อ
การดาเนินการ
3. การจัดทาคู่มือการ
บริหารด้วยระบบคุณภาพ
TQA
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ข้อรอง/ย่อย/ประเด็น
รับผิดชอบร่วม

