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 4.2  ฝ่ายวิชาการ  
 - ตารางสรุปรายรับ – รายจ่าย ตามแผนงาน หน่วยงาน ปีการศึกษา 2562 87 
 - ตารางสรุปรายรับ –รายจ่าย ตามแผนงาน (งาน / โครงการ / กิจกรรม / 

แผนงาน /  
- แผนงานพัฒนาหลักสูตร 
- โครงการสะเต็มศึกษา 
- แผนงานจัดการเรียนการสอน 
- โครงการเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ 
- โครงการปรับการเรียนเปล่ียนการสอนสู่ศตวรรษท่ี 21 
- โครงการพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ 
- โครงการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 
- แผนการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
- แผนการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
- โครงการค่ายคณิตศาสตร์ 
- แผนการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
- โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ 
- โครงการพัฒนาทักษะด้าน IT และส่ือเทคโนโลยี 
- แผนการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม 
- แผนการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
- โครงการเสริมสร้างทักษะกีฬาเพื่อพัฒนานักกีฬาสู่อาชีพ 
- แผนการจัดการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศีลปะ 
- โครงการสร้างเสริมศักยภาพนักเรียนด้านสุนทรียภาพ 
- แผนการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
- โครงการหนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งนวัตกรรม 
- แผนการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
- โครงการเพิ่มพูนความรู้ภาษาต่างประเทศ 
- โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ 
- แผนงานนิเทศการเรียนการสอน 
- แผนงานทะเบียนและวัดผล 
- แผนงานวิจัยช้ันเรียน 
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 - แผนงานห้องสมุด 
- โครงการพัฒนาห้องสมุดเพื่อการเรียนการสอน 
- แผนงานส่ือนวัตกรรมและทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
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สารบัญ (ต่อ) 
 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 
- โครงการวันคร ู
- โครงการวันคริสตมาส 
- โครงการโลกทัศน์สู่การเรียนรู้ 
- โครงการสุขภาพดีมีสุข 
- แผนงานประเมินบุคลากร 
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สารบัญ (ต่อ) 
 4.6  ฝ่ายมาตรฐานคุณภาพ  
 - ตารางสรุปรายรับ – รายจ่าย ตามแผนงาน หน่วยงาน ปีการศึกษา 2562  
 - ตารางสรุปรายรับ – รายจ่าย ตามแผนงาน (งาน / โครงการ / กิจกรรม)   

- แผนงานนโยบายและแผน 
- โครงการร่วมปลูกจิคส านึกธรรมาภิบาล 
- โครงการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพตามเกณฑ์ TQA 
- แผนงานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
- แผนงานสารสนเทศ 
- แผนงานวิจัยและพัฒนา 
- แผนงานประชาสัมพันธ์ 

4.7 ฝ่ายบริหารท่ัวไป 
- ตารางสรุปรายรับ – รายจ่าย ตามแผนงาน หน่วยงาน ปีการศึกษา 2562 
- ตารางสรุปรายรับ – รายจ่าย ตามแผนงาน (งาน / โครงการ / กิจกรรม) /  
- แผนงานอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดล้อม 
- โครงการโรงเรียนสะอาด พลาสติกลด  งดท้ิงขยะ 
- โครงการเปล่ียนเครื่องปรับอากาศมีอายุการใช้งานเกิน 10 ปี ท่ีท างานไม่

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 
- โครงการการนิเทศแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
- แผนงานการประเมินพฒันาการเด็กปฐมวัย 
- แผนงานพัฒนากิจกรรมเด็ก 
- โครงการสรรค์สร้างเด็กดี 
- แผนงานสวัสดิภาพเด็ก 
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สารบัญ (ต่อ) 
- แผนงานพัฒนาความสัมพันธ์กับชุมชนและผู้ปกครอง 
- แผนงานบริหารท่ัวไป 
- แผนงานพัฒนาบุคลากร 
- โครงการพัฒนาครูปฐมวัย 
- แผนงานจัดบรรยากาศส่งเสริมการเรียนการสอน 
- โครงการส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
- แผนงานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

5.  กราฟแท่งแสดงงบประมาณรายจ่าย  
 5.1 กราฟแท่งเปรียบเทียบ งบบุคลากร งบด าเนินการ และรายจ่ายฝ่าย 570 
 5.2  กราฟแท่งเปรียบเทียบ งบประมาณฝ่ายต่าง ๆ (งบด าเนินการ  งบพัฒนา  งบ

ลงทุน) 
571 

6.  ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องของเป้าหมายในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา   
 กับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา / ตัวบ่งชี้  
 6.1  ระดับการศึกษาปฐมวัย 573 
 6.2  ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 592 
7.  สรุปงบประมาณตามแผนงบประมาณฝ่ายการศึกษาฯ  
 สรุปงบประมาณตามแผนงาน  

8. ตารางสรุปหน่วยงานรับผิดชอบ ตัวบ่งชี้ มาตรฐานการศึกษาฝ่ายการศึกษาฯ(EDBA) 
 8.1  ระดับการศึกษาปฐมวัย  
 8.2  ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  

9. ตารางสรุปหน่วยงานรับผิดชอบมาตรฐานสากล (ถ้ามี)     
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1.  ข้อมูลโรงเรยีน 
 

1.1 ประวัติของโรงเรียนโดยสังเขป 
พระศาสนจักรเมืองไทยได้ตระหนักถึงความส าคัญของเยาวชน ซึ่งเป็นก าลังของประเทศเพราะหาก

เยาวชนมีความรู้มากเท่าไรประเทศชาติก็จะเจริญมากขึ้นเท่านั้น คุณพ่อ อังแซล์มเสงี่ยม ร่วมสมุห์     จึงได้
ริเริ่มก่อต้ังโรงเรียนซางตาครู้สศึกษา เมื่อวันท่ี   2  พฤศจิกายน 2497เป็นอาคารไม้  2 ช้ัน  1 หลัง  มี   6 
ห้องเรียน  สร้างบนเนื้อท่ี2ไร่  328ตารางวา การก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันท่ี   15  กุมภาพันธ์   2498 ใช้เวลา
สร้าง  4  เดือน   เปิดท าการสอนวันท่ี   17  พฤษภาคม  2498 โดยมีนางลมัย   รัตนไพบูลย์ เป็นผู้จัดการและ
ครูใหญ่  จ านวนผู้เรียนเริ่มแรก  258  คน 
พ.ศ.  2501 คุณพ่ออังแซล์ม   เสงี่ยม     ร่วมสมุห์ ได้แต่งต้ัง นางสาวสุนิตย์   โรจน์รัตน์  เป็นผู้จัดการ 
    และนางสาวอัมพร    กาญจนราช  ด ารงต าแหน่ง  ครูใหญ่  แทน นางลมัย    

รัตนไพบูลย์  และได้ขยายช้ันเรียนถึงมัธยมศึกษาตอนต้น 
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   3ช้ัน  1หลัง 
พ.ศ. 2511 คุณพ่อ อังแซล์ม  เสงี่ยมร่วมสมุห์     ถึงแก่มรณภาพ  คุณพ่อยวง บุญเลิศ     

เกตุพัตร   ด ารงต าแหน่ง ผู้จัดการ และอนุมัติให้สร้างอาคารคอนกรีต  4  ช้ัน  1  หลัง 
พ.ศ. 2512 ขยายห้องเรียนเป็น  32  ห้องเรียน 
พ.ศ. 2513 คุณพ่อซีลวีโน สนัดวิจิตรวงศ์     ด ารงต าแหน่งผู้จัดการ 
พ.ศ. 2515 คุณพ่อยอแซฟสังวาลย์ศุระศรางค์    มารับต าแหน่งเจ้าอาวาสวัดซางตาครู้ส 
พ.ศ. 2516 คุณพ่อปอล  ถาวร    กิจสกุล รับมอบต าแหน่งจากคุณพ่อยอแซฟสังวาลย์ศุระศรางค์ 
พ.ศ. 2518 แต่งต้ังนางสาวบุญเรือน   เอี่ยมวนานนทชัย  ด ารงต าแหน่ง ครูใหญ่แทนนางสาวอัมพร   

กาญจนราช 
พ.ศ. 2519 แต่งต้ังนางจงจิตต์   ชีพเป็นสุข   ด ารงต าแหน่ง ครูใหญ่แทนนางสาวบุญเรือน   

เอี่ยมวนานนทชัย 
พ.ศ. 2520 นางจงจิตต์         ชีพเป็นสุข    ขอลาออกจากต าแหน่งเพื่อไปประกอบอาชีพอื่น 

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

พ.ศ. 2522 แต่งต้ังเซอร์มักแลน  อุดร      บุญทองมาก    ด ารงต าแหน่ง    ครูใหญ่  
แทนเซอร์แทแรส    บุญรักษ์     หมั้นทรัพย์ 
คุณพ่อยอแซฟ เสวียง   ศุระศรางค์  ด ารงต าแหน่งแทน คุณพ่อปอล  ถาวร  กิจสกุล



8 
 

แผนปฏิบัตกิารปกีารศึกษา  2563   โรงเรียนซางตาครู้สศกึษา 
 

 
พ.ศ. 2524 เซอร์โซฟีย์    รุจี    ธุถาวร  ด ารงต าแหน่ง  ครูใหญ่ แทน เซอร์มักแลน  อุดร   

บุญทองมากซึ่งต้องไปปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์ในต่างจังหวัด 
พ.ศ. 2526 เปล่ียนแปลงผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาตจากคุณพ่อยอแซฟ เสวียง   ศุระศรางค์    เป็น  

คุณพ่อมีคาแอล  อดุลย์     คูรัตน์  แต่งต้ัง เซอร์ซูซาน  มารินทร์  พุฒตาลศรี   
ด ารงต าแหน่ง  ผู้จัดการ - ครูใหญ่  แทน เซอร์โซฟีย์   รุจี     ธุถาวร 

พ.ศ. 2530 แต่งต้ังเซอร์แคล์ร  สมนึก   สมเนตร   ด ารงต าแหน่ง ผู้จัดการ-ครูใหญ่  แทนเซอร์ซูซาน   
    มารินทร์    พุฒตาลศรี 
พ.ศ. 2533 เปล่ียนผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาตจากคุณพ่อมีคาแอล  อดุลย์      คูรัตน์ เป็น  

คุณพ่อเปโตรศวง ศุระศรางค์ 
พ.ศ. 2534 แต่งต้ัง เซอร์โยเซฟิน   ประนอม   เสนารักษ์   ด ารงต าแหน่ง  ผู้จัดการ - ครูใหญ่  แทน 

เซอร์แคลร์  สมนึก   สมเนตร 
พ.ศ. 2535 ขยายห้องเรียนเป็น  31ห้องเรียน   ผู้เรียนจ านวน  1,385คน  ครู   60  คน 
พ.ศ. 2537 แต่งต้ังเซอร์เทเรซา  ทองล้วน      แดงเดช  ด ารงต าแหน่ง ผู้จัดการ - ครูใหญ่  แทน 

เซอร์ โยเซฟิน    ประนอม     เสนารักษ์    เปล่ียนผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาตจาก 
คุณพ่อเปโตรศวงศุระศรางค์    เป็น   คุณพ่อยอแซฟ   สมศักดิ์   ธิราศักดิ์ 

พ.ศ. 2538 พัฒนาการเรียนการสอน จัดให้มีการเรียนคอมพิวเตอร์  และการตรวจวิเคราะห์ข้อสอบ 
ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ 

พ.ศ. 2539 เริ่มสร้างอาคารเรียนหลังใหม่  เป็นคอนกรีต   5ช้ัน  และจัดต้ังวงดุริยางค์ของสถานศึกษา 
    ผู้เรียนได้ท าช่ือเสียงโดยได้รับรางวัลชนะเลิศการตอบปัญหา ( I.Q. Questions )  

ชิงแชมป์ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา  และมัธยมศึกษาตอนต้น 
พ.ศ. 2540 จ านวนผู้เรียนเพิ่มเป็น  1,405คน  ครูจ านวน  63  คน 
พ.ศ. 2541 จ านวนผู้เรียนเพิ่มเป็น  1,804คน   ครู   75คน  เริ่มใช้อาคารเรียนหลังใหม่ ได้พัฒนาการ 

เรียนการสอน  มีการติดต้ังระบบวีดีทัศน์ทุกห้องเรียน จัดจ้างครูต่างชาติท่ีเป็นเจ้าของ 
ภาษาโดยตรง จากสถาบันสอนภาษามาสอนวิชาภาษาต่างประเทศ และขยายห้อง 
คอมพิวเตอร์เป็น  2ห้อง ได้ทุบอาคารเรียนตึกเซนต์โยเซฟ ซึ่งอยู่ในสภาพทรุดโทรม  
และสร้างโรงอาหารเพื่อบริการด้านอุปโภคและบริโภคต่อผู้เรียนและบุคลากรทุกคนใน 
สถานศึกษา 

พ.ศ. 2542 เปล่ียนผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาตจาก คุณพ่อยอแซฟ  สมศักดิ์    ธิราศักดิ์  เป็น    
คุณพ่อยอแซฟ  วิจิตร   ลิขิตธรรม  แต่งต้ังเซอร์ริต้าวิชลัดดา     ยิ่งสมสุข  ด ารงต าแหน่ง   
ผู้จัดการ - ครูใหญ่  แทน เซอร์เทเรซา  ทองล้วน      แดงเดช 

พ.ศ. 2543 สถานศึกษาผ่านการรับรองมาตรฐานทางการศึกษาท้ังระดับประถมศึกษาและมัธยม 
ศึกษาจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน จ านวนผู้เรียนเพิ่มเป็น 2,181คน   

พ.ศ. 2545 สถานศึกษาผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกจาก สมศ. รอบแรก 
ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันดนตรีโลก ณ เมืองชิบะ ประเทศญี่ปุ่น  

พ.ศ. 2546 แต่งต้ังเซอร์มาร์กาเร็ต     จิตรี     รัตนาวงศ์ไชยา    ด ารงต าแหน่ง  ผู้จัดการ - ครูใหญ่   
แทนเซอร์ริต้าวิชลัดดา    ยิ่งสมสุข 

พ.ศ. 2547 เปล่ียนผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาตจาก คุณพ่อยอแซฟ  วิ จิตร  ลิขิตธรรม  เป็น   
  คุณพ่อฟรังซีสเซเวียร์  สุทศ     ประมวลพร้อม   
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พ.ศ. 2548 แต่งต้ังเซอร์ชังตาล สุเพ็ญ    ตรีว่าอุดม   ด ารงต าแหน่ง   ผู้จัดการ - ผู้อ านวยการ  แทน  
เซอร์มาร์กาเร็ต  จิตรี  รัตนาวงศ์ไชยา     

พ.ศ. 2549 สถานศึกษาได้พัฒนาห้องมัลติมีเดียเพื่อให้คุณครูและผู้เรียนได้สืบค้นข้อมูล 
สถานศึกษาเริ่มเปิดท าการสอนระดับปฐมวัย สถานศึกษาสถานศึกษาผ่านการประเมิน 
คุณภาพการศึกษาภายนอกจาก สมศ. รอบสอง 

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

* สถานศึกษาได้พัฒนาพื้นท่ีโดยจัดสร้างลานหฤทัยเพื่อสะดวกในการจัดกิจกรรมของ   
 ผู้เรียนอนุบาล 

*จัดสร้างศูนย์บูรณาการนวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อให้คุณครู ผู้เรียนได้แสดงผลงานทาง  
 วิชาการและใช้เพื่อการประชุมของคุณครูและผู้เรียน 

พ.ศ.2552 เปล่ียนผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาตจากคุณพ่อฟรังซีสเซเวียร์  สุทศ  ประมวลพร้อม   
เป็นคุณพ่อยอห์นบอสโก  วิทยา   คู่วิรัตน์ 

พ.ศ. 2553 สถานศึกษาได้รับการรับรองตราสารจัดต้ังเพื่อก้าวสู่การเป็นนิติบุคคล 
สถานศึกษาได้ปรับลดจ านวนห้องเรียนเพื่อรองรับการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการและ 
อาคารประกอบการ 

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

สถานศึกษาผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกจาก สมศ. รอบสามและได้รับ 
การรับรอง ระดับดี ดีมาก 

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

                        สถานศึกษาได้ปรับพื้นท่ีโดยก่อสร้างอาคารประกอบการ อันประกอบด้วยห้องฝ่ายกิจการ 
นักเรียน ห้องสหการ  ห้อง TKM ( Teacher Knowledge Management ) ห้องบูรณาการ 
นวัตกรรมการเรียนรู้  ห้องสมาคมผู้ปกครองและครู  ห้องโภชนาการ  ห้องนาฏศิลป์   
ห้องเก็บเอกสาร  

พ.ศ. 2556 สถานศึกษาได้พัฒนาปรับปรุงอาคารสถานท่ีเพื่อเอื้อประโยชน์สูงสุดโดยปรับเปล่ียนพื้น 
อาคารอังแซล์มช้ัน 1 พื้นทางเดิน เปล่ียนสุขภัณฑ์ห้องน้ า ปรับปรุงห้องรับรอง เปล่ียน 
พัดลม และย้ายเสาธง สถานศึกษาได้พัฒนาห้องสมุด ห้องมัลติมีเดีย และห้อง 
คอมพิวเตอร์ ของสถานศึกษา โดยจัดบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ จัดซื้อเครื่อง 
คอมพิวเตอร์ท่ีทันสมัยเพื่อบริการแก่ผู้เรียน 

  สถานศึกษาได้พัฒนาอาคารสถานท่ี โดยปรับเปล่ียนพื้นกระเบ้ือง และพื้นทางเดิน บริเวณ 
ช้ัน 1 อาคารอังแซล์ม     

พ.ศ 2557 เปล่ียนผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาตจากคุณพ่อยอห์นบอสโก  วิทยา   คู่วิรัตน์ 
เป็นคุณพ่อยอห์นวรวุฒิ    กิจสกุล แต่งต้ังเซอร์เรมอนด์ ประนอมไพร   พิเศษศักดิ์     
ด ารงต าแหน่ง ผู้จัดการ - ผู้อ านวยการ  แทน   เซอร์วีร์จีนี เทพิน    เดชานนท์  
โรงเรียนได้มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อการก้าวสู่มาตรฐานสากลและการก้าวสู่ประชาคม 
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อาเซียน  โรงเรียนได้เปล่ียนเครื่องปรับอากาศ ช้ัน  5 และ ช้ัน 2 ของตึกอังแซล์ม 
พ.ศ.2558 เริ่มสร้างอาคารเรียนหลังใหม่  เป็นคอนกรีต   3 ช้ัน เป็นห้องประชุม โรงอาหารและ 
  ห้องเรียนส าหรับนักเรียนระดับปฐมวัย 
พ.ศ. 2559 เปล่ียนผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาตจากคุณพ่อยอห์นวรวุฒิ    กิจสกุลเป็นคุณพ่อ 

ยอแซฟสมศักดิ์     ธิราศักด์ิ 
พ.ศ. 2560 แต่งต้ังเซอร์มาร์กาเร็ต  จิตรี   รัตนาวงศ์ไชยา   ด ารงต าแหน่ง ผู้จัดการ - ผู้อ านวยการ   
  แทน เซอร์เรมอนด์  ประนอมไพร   พิเศษศักดิ์  
  สถานศึกษาได้พัฒนาปรับปรุงอาคารอังแซล์ม ห้องเรียน ซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์ในทุก 
  ห้องเรียนเพื่อเสริมสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู ้
พ.ศ. 2561 เริ่มใช้อาคารเรียนหลังใหม่ “ อาคารพระเมตตา ” เพื่อการเรียนการสอนของ 
    นักเรียนระดับปฐมวัย และเปิดใช้ห้องประชุมในการจัดกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน 
   ปรับพื้นสนามโรงยิม เพื่อเอื้อประโยชน์สูงสุดในการเรียนการสอนวิชาพลศึกษา และเพื่อ 
    ความปลอดภัยในการวิงเล่นของนักเรียนในช่วงเวลาพัก และใช้บัตรในการซื้ออาหารในโรง 
    อาหาร 
พ.ศ. 2562 พัฒนาระบบประกันคุณภาพ โดยใช้เทคโนโลยีเพื่อสามารถวิเคราะหืผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
 
1.2  ข้อมูลโรงเรียนโดยสังเขป 
1.2.1  โครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียน 
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1.2.2  ปรัชญาของโรงเรียน 
ศึกษาดี  มีคุณธรรม น าไปสู่ความส าเร็จ 
1.2.3  วิสัยทัศน์ 

 โรงเรียนซางตาครู้สศึกษาพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากลด้วยระบบบริหารคุณภาพตาม
หลักธรรมมาภิบาลครูและผู้เรียนโดดเด่นคุณธรรมจริยธรรม ฉลาดล้ าสุขภาวะ  มีทักษะชีวิตบนพื้น
ฐานเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 

1.2.4  พันธกิจ 
  ระดับปฐมวัย 

1.พัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนให้มีมาตรฐานเป็นท่ียอมรับ 
2.พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาด้วยหลักธรรมาภิบาล 

 3.ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมตามแนวคุณค่าของพระวรสาร 
4.ส่งเสริมและพัฒนาเด็กให้มีความฉลาดทางสุขภาวะ 
5.ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กมีพัฒนาการครบท้ัง 4 ด้านและสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

  6.พัฒนาครูให้มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพครู  
   ระดับขั้นพื้นฐาน 

1. มีการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ       
2. มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
3. พัฒนาครูให้มีจรรยาบรรณและมีคุณสมบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครู  
4. พัฒนาศักยภาพครูและผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
5. ส่งเสริมครูและผู้เรียนให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม 
6. ส่งเสริมครูและผู้เรียนให้มีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 
7. ส่งเสริมครูและผู้เรียนให้มีทักษะชีวิตและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
8. ส่งเสริมครูและผู้เรียนให้เห็นคุณค่าความเป็นไทยและด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ   
    พอเพียง 

          9. ผู้ปกครอง ชุมชนและหน่วยงานภายนอกมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 

1.2.5  วัตถุประสงค์ (ในตราสาร) 
         โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา ก าหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1.จัดการศึกษาอบรมเพื่อพัฒนาเยาวชนและบุคคลท่ัวไป ท่ีมุ่งเน้นความส าคัญของผู้เรียนตามศักยภาพ 
และธรรมชาติของบุคคล เป็นท้ังโรงเรียน โรงสอนและสนามฝึกหัดการปฏิบัติคุณธรรม จริยธรรม กิจ เมตตา 
ประเพณีวัฒนธรรม ศาสนธรรมและภูมิปัญญาไทยระดับบุคคลและหมู่คณะ   เพื่อให้เป็นบุคคลท่ีดี   เป็น
มนุษย์ท่ีสมบูรณ์ตามหลักพระคริสตธรรมและศาสนสัมพันธ์ และมีความรับผิดชอบในฐานะสมาชิก สังคม ตาม
อุดมคติท่ีว่า “ รักและรับใช้ ” มีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง ต่อผู้อื่นและต่อพระเจ้า   

2.จัดการศึกษา ระดับปฐมวัย และการศึกษาข้ันพื้นฐาน ในรูปแบบการศึกษาในระบบ ส าหรับเด็กและ
เยาวชน ใช้หลักสูตรหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2546และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.  
2551 เป็นแกนหลักของหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนเน้นบูรณาการคุณธรรมจริยธรรมตามปรัชญาและ
หลักการศึกษาคาทอลิก  

3.จัดกิจกรรมและกระบวนการศึกษาแบบมีส่วนร่วมและสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม 
ท้องถิ่น เป็นการเสริมสร้างศักยภาพการจัดการศึกษาให้เข้มแข็ง มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูง   เป็นหนึ่ง



12 
 

แผนปฏิบัตกิารปกีารศึกษา  2563   โรงเรียนซางตาครู้สศกึษา 
 

เดียวสอดคล้องกับความเป็นจริงของชุมชนและสังคมช่วยเหลือผู้ยากจนและด้อยโอกาส ทางการศึกษาและเป็น
การร่วมรับภาระด้านการศึกษาของรัฐ 

4.ด าเนินการให้บริการในด้านท่ีเกี่ยวเนื่องกับการเรียนการสอน และกิจกรรมพัฒนาตน ด้านทักษะ
ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์เรียนรู้ ค่านิยมทางสังคม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสืบสานภูมิปัญญาของ
สังคมให้แก่นักเรียนและผู้เกี่ยวข้อง  

5.จัดบริการด้านวิชาการแก่ผู้ปกครอง ชุมชนด้วยโครงการ/กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้าง
ชุมชนแห่งการเรียนรู้และความแข็งแรงของกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคม 

6.ก ากับดูแลเกี่ยวกับการจัดบริการอาหาร โภชนาการและสุขภาพอนามัย บริการรถรับส่งนักเรียนไป
กลับ ฯลฯ ส าหรับนักเรียน ครู บุคลากรและผู้ปกครอง 

7.ด าเนินการเพื่อให้โรงเรียนเป็นสถานท่ีท่ีมีความสงบและปลอดภัย ปลอดอบายมุขและส่ิงเสพติด มี
ระบบและวินัยท่ีดีและมีประสิทธิภาพ พร้อมท้ังมีสภาพแวดล้อมธรรมชาติท่ีสะอาด ร่มรื่น และร่มเย็น 
ปราศจากมลภาวะท่ีเป็นพิษ และบรรยากาศท่ีอบอุ่นด้วยไมตรีจิตและมิตรภาพ มีสัญลักษณ์ทางศาสนาเป็นส่ิง
เตือนใจให้ทุกคนมุ่งสร้างคุณงามความดี 
 

1.2.6  นโยบาย 
         เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวสถานศึกษาจึงก าหนดนโยบายเพื่อเป็นแนวทางในการจัดการศึกษา  
ดังนี้ 

1.เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
2.เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาด้วยหลักธรรมาภิบาล 
3.เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
4.เพื่อพัฒนาครูให้มีคุณสมบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครูมีจรรยาบรรณและจิตวิญญาณของความเป็นครู 

  5.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม 
 6.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนเป็นผู้มีสุขภาวะท่ีดี 
 7.เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีทักษะชีวิตและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 8.เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรเห็นคุณค่าความเป็นไทยและด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 9.เพื่อส่งเสริมให้ผู้ปกครอง ชุมชนและทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา 
1.2.7   เป้าหมาย 
         ระดับปฐมวัย 

1.หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษามีมาตรฐานเป็นท่ียอมรับ 
2.บุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการท่ีเน้นมาตรฐานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
3.เด็กเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมตามแนวคุณค่าของพระวรสาร 
4.เด็กมีความฉลาดทางสุขภาวะ 
5.เด็กมีพัฒนาการครบท้ัง 4 ด้านและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 

        6.ครูมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพครู 
        ระดับขั้นพื้นฐาน 
        1.บุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
        2.ครูและผู้เรียนมีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล 
        3.ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์กล้าเผชิญกับความเส่ียง สามารถใช้ความคิดระดับสูง เห็นผลและวางแผน
จัดการสู่เป้าหมายท่ีต้ังไว้ได้ 
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        4. ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้  ออกแบบ สร้างสรรค์งาน ส่ือสาร น าเสนอ เผยแพร่  และ
แลกเปล่ียนผลงานได้ 
        5. ครูมีจรรยาบรรณและคุณสมบัติตามมาตรฐานวิชาชีพ 
        6. ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ตามแนวทางคุณค่าของพระวรสาร 
        7 .ครูและผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม  มีทักษะชีวิตเหมาะสมกับความเป็นพลโลก ใน
ศตวรรษท่ี 21 
        8. ครูและผู้เรียนด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
        9. อาคารสถานท่ี  สภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ เอื้อต่อการเรียนการสอน สาธารณูปโภค  ครบครัน 
วัสดุ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีท่ีสมบูรณ์ทันสมัย 
       10. สถานศึกษามีภาคีเครือข่ายการจัดการเรียนรู้และร่วมพฒันากับสถานศึกษา องค์กรภาครัฐ 
ภาคเอกชน ระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ และระหว่างประเทศ 
1.2.8    อัตลักษณ์ของนักเรียน รักและรับใช้ 
 รักและรับใช้ คือ มีความรัก ช่วยเหลือผู้อื่น และมีจิตอาสา 
   รัก คือ มีความรัก ช่วยเหลือผู้อื่น โดยการรู้จักการให้ก าลังใจ ให้อภัย รู้จักชมเชยผู้อื่น ให้เกียรติและ
เคารพผู้อื่น 
   รับใช้ คือ มีจิตอาสา คือ สละเวลา แรงกาย และสติปัญญา เพื่อสาธารณประโยชน์ บ าเพ็ญประโยชน์
ในโรงเรียนและชุมชน หรือต่อสังคมจากอัตลักษณ์ท่ีก่อเกิดนี้  นักเรียนจะเป็นบุคคลพร้อมด้วยความดีงาม มี
ความสามารถและเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม มีกิริยามารยาทสมศักดิ์ศรีของการเป็นนักเรียนซางตาครู้สศึกษา 
โดยมีคุณลักษณะ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี  
1.2.9  เอกลักษณ์ของนักเรียน  

ซื่อสัตย์  สะอาด มารยาทงาม 
ซื่อสัตย์  -  มีความซื่อตรง จริงใจท้ังต่อหน้าและลับหลัง 
สะอาด  -  สะอาดท้ังกายและใจ 
มารยาทงาม –  รู้จักกาลเทศะ วางตนได้เหมาะสม 

1.2.10  สถานท่ีต้ังโรงเรียน    
ท่ีต้ังเลขท่ี   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  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sc.ac.th/
mailto:santacruz@gmail.com
http://www.sc.ac.th/www/image/map_big.jpg
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แผนปฏิบัตกิารปกีารศึกษา  2563   โรงเรียนซางตาครู้สศกึษา 
 

1.3  ตารางแสดงจ านวนนักเรียน (ประมาณการปี 2563) 

ระดับชั้นที่เปิดสอน จ านวนห้อง 
จ านวนผู้เรียน (คน) 

ชาย หญิง เด็กพิเศษ รวม 
เตรียมอนุบาล 1 11 9 - 20 
อนุบาล 1 2 40 20 - 60 
อนุบาล 2 3 50 27 - 77 
อนุบาล 3 2 38 24 - 62 

รวม 8 139 70 - 209 
ประถมศึกษาท่ี 1 4 95 52 - 147 
ประถมศึกษาท่ี 2 4 95 52 - 147 
ประถมศึกษาท่ี 3 4 96 54 - 150 
ประถมศึกษาท่ี 4 4 96 49 - 145 
ประถมศึกษาท่ี 5 4 106 59 - 165 
ประถมศึกษาท่ี 6 4 96 53 - 149 

รวม 24 582 319 - 901 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 2 40 25 - 65 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 2 46 18 - 64 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 2 27 24 - 51 

รวม 38 113 67 - 180 
รวมทั้งสิ้น 38 834 456 - 1290 

 
 
 
 

               “ผู้ที่พระเจ้าจะทรงบันดาลความชอบธรรมนั้น ไม่ใช่ผู้ที่ได้ยนิได้ฟัง
ธรรมบัญญัติเท่านั้น แต่เป็นผู้ที่ปฏิบัติตามธรรมบัญญัติด้วย”(รม 2:13) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



15 
 

แผนปฏิบัตกิารปกีารศึกษา  2563   โรงเรียนซางตาครู้สศกึษา 
 

 
1.4  ตารางแสดงจ านวนบุคลากร (ประมาณการปี 2562) 

ประเภท/ต าแหน่ง 
จ านวนบุคลากร (คน) 

รวม 
ต่ ากว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท 

  1.  ผู้บริหารสถานศึกษา     
 ผู้ท าการแทนผู้รับใบอนุญาต - - 1 1 
 ผู้จัดการ/ผู้อ านวยการ - - 1 1 
 ผู้ช่วยผู้อ านวยการ - 6 2 8 

รวม - 6 4 10 
  2.  ครูผู้สอน     
       ครูที่บรรจ ุ - 56 - 7 
       ครูที่ยังไม่บรรจ ุ - 3 - - 

รวม - 59 - 7 
  3.  บุคลากร     
        เจ้าหน้าท่ี 2 - - 2 
        พ่ีเลี้ยง 2 5 - 7 
        แม่บ้าน - - - - 
        พนักงานโรงเรียน 6  - 6 
        พนักงานวัด 4 1 - 5 
        พนักงานโรงอาหาร 15 1 - 16 

รวม 29 7 - 36 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

จงรักกันฉันพี่น้อง จงคิดว่าผู้อ่ืนดีกว่าตน”(รม 12:7) 
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แผนปฏิบัตกิารปกีารศึกษา  2563   โรงเรียนซางตาครู้สศกึษา 
 

2. สรุปงบประมาณรายรับ – รายจ่าย ปีการศึกษา 2561 – 2562   (ข้อมูลมาจากเล่มงบประมาณ) 
 

งบประมาณรายรับ งบประมาณรายจ่าย 

ท่ี รายการ 2561 2562 ท่ี รายการ 2561 2562 

1 เงินอุดหนุนจากรัฐ     1 งบบุคลากร     

  1.1 เงินอุดหนุนรายบุคคล 13,388,902.00  13,934,314.00    1.1 เงินเดือนและค่าจ้าง  7,675,580.00  18,972,144.0  

  1.2 เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี   1,456,105.00  
    

1,528,152.00  
   1.2 ค่าสวัสดิการ   3,027,025.00    2,984,884.5  

  1.3 เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน                   -                      -      รวมงบบุคลากร 20,702,605.00  21,957,028.5  

  1.4 เงินอุดหนุนอาหารนม   1,960,140.00    2,031,120.00          

  รวมเงินอุดหนุนจากรัฐ   6,805,147.00  17,493,586.00  2 รายจ่ายเก่ียวกับเงินเรียนฟรี 15 ปี   1,456,105.00    1,528,152.0  

2 ค่าธรรมเนียมการศึกษา   6,966,103.00    7,119,627.00  3 รายจ่ายเก่ียวกับอาหารกลางวัน-นม   1,960,140.00    2,031,120.0  

3 ค่าธรรมเนียมอืน 33,720,350.00  35,382,550.00  4 
รายจ่ายค่าวัสดุการศึกษาเพ่ือการ
สอน 

   370,600.00      307,700.0  

        5 รายจ่ายจากคา่ธรรมเนียมอื่นๆ 14,894,590.00  15,666,045.0  

        6 งบด าเนินการ     

          6.1 ค่าสาธารณูปโภค   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 ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับยานพาหนะ     264,300.00      246,550.0  

          6.5 ค่าใช้สอย  1,081,695.00    1,440,925.0  

          6.6 ค่าวัสดุ     689,835.00      648,525.0  

          รวมงบด าเนินการ 
  

5,527,200.00  
  

5,724,010.0  

4 รายรับอื่นๆ     7 รายจ่ายอื่นๆ     

  4.1 รับจากสหการ  2,458,000.00   2,503,500.00    7.1 รายจ่ายสหการ  1,775,900.00    1,719,755.0  

  4.2 ดอกเบี้ยรับ       35,000.00        43,000.00    7.2 เงินรายหัวส่งและเงินสมทบ     276,612.00      284,703.0  

  
4.3 เงินบริจาคจากเอกชนและ
องค์กรท้องถิ่น 

                      
-    

                      
-    

  7.3 ค่าใช่จ่ายอื่นๆ     340,000.00      126,000.0  

  4.4 รายได้อื่นๆ      718,000.00     740,000.00    7.4 ทุนการศึกษา/บริจาค   2,967,000.00   4,137,000.0  

  รวมรายรับอื่นๆ   3,211,000.00   3,286,500.00    รวมรายจ่ายอื่นๆ  5,359,512.00   6,267,458.0  

5 รายรับโครงการจากฝ่ายต่างๆ     8 รายจ่ายโครงการของฝ่ายต่างๆ     

  5.1 ฝ่ายจิตตาภิบาล                    -                      -      8.1 ฝ่ายจิตตาภิบาล 160,500.00     171,500.0  

  5.2 ฝ่ายวิชาการ 2,477,500.00  2,632,400.00    8.2 ฝ่ายวิชาการ   2,890,225.00    3,048,425.0  

  5.3 ฝ่ายกิจการนักเรียน      816,475.00     686,575.00    8.3 ฝ่ายกิจการนักเรียน  1,045,800.00  880,700.0  
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แผนปฏิบัตกิารปกีารศึกษา  2563   โรงเรียนซางตาครู้สศกึษา 
 

งบประมาณรายรับ งบประมาณรายจ่าย 

ท่ี รายการ 2561 2562 ท่ี รายการ 2561 2562 

 5.4 ฝ่ายบริหารทั่วไป                   -                      -     8.4 ฝ่ายบริหารทั่วไป 1,536,140.00      602,600.0  

 5.5 ฝ่ายบุคคล                 -                      -     8.5 ฝ่ายทรัยพยากรมนุษย์ 511,000.00    756,800.0  

 5.6 ฝ่ายบริการ                   -                      -     8.6 ฝ่ายปกครอง 45,450.00                  -    

 5.7 ฝ่ายมาตรฐานคุณภาพ                   -                     -     8.7 ฝ่ายมาตรฐานคุณภาพ 136,500.00         4,000.0  

 5.8 ฝ่ายปฐมวัย      74,000.00     139,900.00   8.8 ฝ่ายปฐมวัย 103,525.00     354,900.0  

 
รวมรายรับโครงการจากฝ่าย
ต่างๆ 

 3,367,975.00  3 ,458,875.00    รวมรายจ่ายโครงการของฝ่ายต่างๆ 6,429,140.00   5,818,925.0  

 เงินกู้ยืม                   -    9,141,414.50  9 เงินคืนหน้ี  7,242,565.00  16,582,114.0  

 รวมงบประมาณรายรับท้ังสิ้น 64,070,575.00  75,882,552.50    รวมงบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 63,942,457.0  75,882,552.5  

 
 
 
 

                       “จงเห็นอกเห็นใจช่วยเหลือพี่น้องในยามขัดสน  
                                               จงต้อนรับด้วยอธัยาศัยไมตรี”(รม 12:13 
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แผนปฏิบัตกิารปกีารศึกษา  2563   โรงเรียนซางตาครู้สศกึษา 
 

2.1 งบประกอบประมาณการรายรับ ปีการศึกษา 2562  (เอาข้อมูลมาจากเล่มงบประมาณ) 
 

ที่ รหัส รายการ จ านวนคน 
อัตราคนละ/

บาท 
ประมาณการ

รับ 
รวม 

1 เงินอุดหนุนจากรัฐ         
  1.1 เงินอุดหนุนรายบุคคล       13,934,314 
    เงินอุดหนุนรายบุคคลระดับก่อนประถมศึกษา 205 10,010 2,052,152   
    เงินอุดหนุนรายบุคคลระดับประถมศึกษา 911 10,180 9,274,435   
    เงินอุดหนุนรายบุคคลระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 189 13,797 2,607,727   
              
  1.2 เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี       1,528,152 
    เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปีระดับก่อนประถมศึกษา 205 630 129,150   
    เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปีระดับประถมศึกษา 911 1,176 1,071,547   
    เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปีระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 189 1,733 327,455   
  1.3  เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน         
  1.4  เงินอุดหนุนนม 1,116 1,820 2,031,120 2,031,120 
2 ค่าธรรมเนียมการศึกษา       7,119,627 
    ค่าธรรมเนียมเตรียมประถม 20 11,066 221,320   
    ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา 205 5,513 1,130,267   
    ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับประถมศึกษา 911 5,343 4,867,928   
    ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 189 4,762 900,112   
3 ค่าธรรมเนียมอื่น (ตามประกาศ)       35,382,550 
  3.1 ค่าอาหาร 672 3,601 2,419,800   
  3.2 ค่าแอร์ 1,325 2,000 2,650,000   
  3.3 ค่าคอมพิวเตอร์ 1,305 2,287 2,984,900   
  3.4 ค่าภาษาต่างประเทศ 1,325 9,292 12,312,000   
  3.5 ค่าสอนเสริมเย็น 1,020 5,020 5,120,000   
  3.6 ค่าสอนเสริมเสาร ์ 375 6,340 2,377,500   
  3.7 ค่าสอนเสริมภาคฤดูร้อน 450 3,778 1,700,000   
  3.8 ค่าเอกสารประกอบการเรียน 1,305 1,700 2,218,600   
  3.9 ค่าประกันอุบัติเหตุ 1,325 250 331,250   
  3.10 ค่าบัตรนักเรียน 500 100 50,000   
  3.11 ค่าอุปกรณ์แรกเข้า 20 4,000 80,000   
  3.12 ค่าวารสาร/นิตยสาร 1,325 300 397,500   
  3.13 ค่าตรวจสุขภาพ 1,325 100 132,500   
  3.14 ค่าเรียนอิเลคโทน 652 3,000 1,956,000   
 3.15 ค่ากิจกรรมเสริม 1,305 500 652,500  
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แผนปฏิบัตกิารปกีารศึกษา  2563   โรงเรียนซางตาครู้สศกึษา 
 

ที่ รหัส รายการ จ านวนคน 
อัตราคนละ/

บาท 
ประมาณการ

รับ 
รวม 

4 รายรับอื่นๆ     3,286,500 
  4.1 รับจากสหการ   2,503,500   
    4.1.1 ต าราเรียน     1,180,000   
    4.1.2 เครื่องแบบ     595,000   
    4.1.3 วัสดุทางการศึกษา     720,000   
    4.1.4 อื่นๆ     8,500   
    4.1.5 ผ้าฟอร์มคร ู     0   
  4.2 ดอกเบี้ยรับ   43,000   
  4.3 เงินบริจาคจากเอกชนและองค์กรท้องถ่ิน     0   
  4.4 รายได้อื่นๆ   740,000   
5 รายรับโครงการจากฝ่ายต่างๆ     3,458,875 
  5.1 ฝ่ายจิตตาภิบาล     0   
    โครงการเด็กดีมีคุณธรรม     0   

    
- กิจกรรมเด็กดี ซ.ศ. 

  
                     
-    

    

  5.2 ฝ่ายวิชาการ     2,632,400   
    โครงการเย่ียมชมแหล่งเรียนรู้     382,400   
    โครงการค่ายคณิตศาสตร ์     150,000   
    โครงการค่ายวิทยาศาสตร์     150,000   
     โครงการเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาทักษะการใหภ้าษา         
    ต่างประเทศ     1,950,000   
     - กิจกรรมค่ายภาษาองักฤษต่างประเทศ   1,200,000     
     - กิจกรรมค่ายภาษาองักฤษในประเทศ   750,000     
  5.3 ฝ่ายกิจการนักเรียน     686,575   

    โครงการสร้างเสริมทักษะชีวิตแก่ผู้เรียน     686,575   

    
 - กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 

  
     

129,975.00  
    

    
 - กิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี 

  
     

556,600.00  
    

    โครงการ SC วัยใสใส่ใจสุขภาพ         
     - กิจกรรมฝึกซ้อมกีฬาแข่งขันเพื่อพัฒนานักกีฬาสู่อาชีพ     0   
     - กิจกรรมกีฬาสีภายใน(เฟ่ืองฟ้าเกมส์)     0   
  5.4 ฝ่ายบริหารทั่วไป     0   

    
โครงการ/งาน 
 

  0     

  
โครงการ/งาน 
 

  0   
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แผนปฏิบัตกิารปกีารศึกษา  2563   โรงเรียนซางตาครู้สศกึษา 
 

ที่ รหัส รายการ จ านวนคน 
อัตราคนละ/

บาท 
ประมาณการ

รับ 
รวม 

 5.5 ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์     0  
   โครงการ/งาน   0    
    โครงการ/งาน   0     
  5.6 ฝ่ายธุรการ-การเงิน     0   
    โครงการ/งาน   0     
    โครงการ/งาน   0     
  5.7 ฝ่ายมาตรฐานคุณภาพ     0   
    โครงการ/งาน   0     
    โครงการ/งาน   0     
  5.8 ฝ่ายปฐมวัย     139,900   
    โครงการสง่เสริมศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ     138,150   
     - กิจกรรมบัณฑิตน้อย   82,800     
     - กิจกรรมทัศนศึกษา   55,350     
    โครงการเด็กดีมีคุณธรรม     1,750   

    
 - กิจกรรมเด็กดี ซ.ศ. 

  
         

1,750.00  
    

    โครงการหนูน้อยสมองไว         
  5.9 ฝ่าย ..........     0   
    โครงการ/งาน   0     
    โครงการ/งาน   0     
6 เงินกู้ยืม       9,141,415 
    รวมงบประมาณรายรับทั้งสิ้น     75,882,553 
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แผนปฏิบัตกิารปกีารศึกษา  2563   โรงเรียนซางตาครู้สศกึษา 
 

2.1 งบประกอบประมาณการรายจ่าย ปีการศึกษา 2563  (เอาข้อมูลมาจากเล่มงบประมาณ) 
 

ที่ รหัส รายการ จ านวน
คน 

อัตราคนละ/
บาท 

ประมาณการ
จ่าย 

รวม 

1 งบบุคลากร     
  1.1 เงินเดือนและค่าจ้าง     
  1.2 ค่าสวัสดิการ     
2 รายจ่ายเก่ียวกับเงินเรียนฟรี 15 ปี 

 
    

3 รายจ่ายเก่ียวกับอาหารกลางวัน-นม 
 

    

4 รายจ่ายค่าวัสดุการศึกษาเพือ่การสอน 
 

    

  4.1 ค่าหนังสือและแบบพิมพ์เพ่ือการสอน     
    4.1.1 ค่าข้อสอบ(ถ้าไม่ประกาศ)     
    4.1.2 ค่าเอกสารประกอบการสอน      
    4.1.3 ค่าหนังสือห้องสมุด     
  4.2 ค่าวัสดุและอุปกรณ์เพ่ือการสอน     
    4.2.1 ค่าอุปกรณ์และสารเคมี(วิทย์)     
    4.2.2 ค่าสื่อและอุปกรณ์การสอนอื่นๆ     
5 รายจ่ายจากค่าธรรมเนียมอื่นๆ (ตามประกาศ) 

 
    

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

 
   

  6.1 ค่าสาธารณูปโภค     
  6.2 ภาษี     
 6.3 ค่าตอบแทน     
   6.3.1 ส่วนกลาง     
   6.3.2  ฝ่ายจิตตาภิบาล     
   6.3.3  ฝ่ายวิชาการ     
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แผนปฏิบัตกิารปกีารศึกษา  2563   โรงเรียนซางตาครู้สศกึษา 
 

ที่ รหัส รายการ จ านวนคน อัตราคนละ/
บาท 

ประมาณการ
จ่าย 

รวม 

  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      
  6.4 ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับยานพาหนะ 

 
     

    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      
  6.5 ค่าใช้สอย 

 
    

    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      
  6.6 ค่าวัสดุ 

 
    

    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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    6.3.8 ฝ่ายธุรการ-การเงิน      
    6.3.9 ฝ่ายมาตรฐานคุณภาพ      
    6.3.10 ฝ่ายปฐมวัย      
7 รายจ่ายอื่นๆ     
  7.1 รายจ่ายสหการ     
    7.1.1 ต าราเรียน      
    7.1.2 เครื่องแบบ      
    7.1.3 วัสดุทางการศึกษา      
    7.1.4 อื่นๆ      
    7.1.5 ผ้าฟอร์มคร ู      
  7.2 เงินรายหัวส่งและเงินสมทบ     
  7.3 ทุนการศึกษา      
  7.4 เงินบริจาค      
  7.5 ค่าใช่จ่ายอื่นๆ     
8 รายจ่ายโครงการของฝ่ายต่างๆ    
  8.1 ฝ่ายจิตตาภิบาล      
    โครงการอบรมฟ้ืนฟูจิตใจครูและนักเรียน      
    โครงการเยาวชนรุ่นใหม่หัวใจคุณธรรม      
    โครงการรักรับใช้ร่วมใจอาสา      
    โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ตามแนวทางคุณค่า

พระวารสาร 
     

     -กิจกรรมรินน ้าใจสัปดาห์ละ 1 บาท      
     - กิจกรรมท้าความดีด้วยหัวใจ      

    โครงการเด็กดีมีคุณธรรม      
      -กิจกรรมวันส้าคัญ      
      -กิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม      
      -กิจกรรมจิตสาธารณะ      
     - กิจกรรมเด็กดี ซ.ศ.      
    หักงบประมาณท่ีใช้เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี      
  8.2 ฝ่ายวิชาการ      
    โครงการเย่ียมชมแหล่งเรียนรู้      
    หักงบประมาณท่ีใช้เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี      
    โครงการค่ายคณิตศาสตร ์      
    โครงการค่ายวิทยาศาสตร์      
    โครงการสง่เสริมทักษะความรู้งานอาชีพ      
    หักงบประมาณท่ีใช้เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี      
    โครงการพัฒนาห้องสมุดเพ่ือการเรียนการสอน      
    โครงการพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศเพ่ือยกระดับ         
    ผลการสอบ O-net                      -      
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ประมาณการ
จ่าย 

 

    โครงการพัฒนาทักษะด้าน IT และสื่อเทคโนโลยี      
     -กิจกรรมพัฒนาทักษะด้าน IT      
    หักงบประมาณท่ีใช้เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี      
     -กิจกรรมสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร ์      
     - กิจกรรมเผยแพร่ผลงานทางด้าน IT      
     โครงการเพ่ิมพูนความรู้ภาษาต่างประเทศ      
     - กิจกรรมค่ายภาษาองักฤษต่างประเทศ      
     - กิจกรรมค่ายภาษาองักฤษในประเทศ      
     - กิจกรรมแข่งขันทักษะการเรียนภาษาต่างประเทศ      
    โครงการสร้างเสริมศักยภาพผู้เรียนด้านสุนทรียภาพ      
     - กิจกรรมสร้างสรรค์งานดนตรีไทย      
     - กิจกรรมสร้างสรรค์งานดนตรีสากล      
     - กิจกรรมฝึกฝนทักษะด้านนาฏศิลป ์      
     - กิจกรรมฝึกฝนคนเก่งด้านทัศนศิลป์      
    โครงการเสริมทักษะกีฬาเพ่ือพัฒนานักกีฬาสู่อาชีพ      
     - กิจกรรมฝึกทักษะพื นฐานส้าหรับนักเรียนที่สนใจ      
     -กิจกรรมพัฒนามาตรฐานนักฟุตบอลของโรงเรียน      
    โครงการหน่ึงผลิตภัณฑ์หน่ึงนวัตกรรม      
    หักงบประมาณท่ีใช้เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี      
    โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ      
    โครงการปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนสู่ศตวรรษที่21      
    โครงการพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ      
      กิจกรรมเสริมทักษะคณิตศาสตร ์      
      กิจกรรมเสริมทักษะวิทยาศาสตร ์      
      กิจกรรมเสริมทักษะภาษาไทย      
      กิจกรรมเสริมทักษะภาษาต่างประเทศ      
      กิจกรรมเสริมทักษะสงัคมศึกษาฯ      
      กิจกรรมสง่เสริมการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียน (O-net) 
     

      กิจกรรมวันวิชาการ      
    หักงบประมาณท่ีใช้เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี      
    โครงการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาการ (PLC)โรงเรียน

ซางตาครู้สศึกษา 
     

    โครงการสะเต็มศึกษา      
    หักงบประมาณท่ีใช้เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี      
  8.3 ฝ่ายกิจการนักเรียน      
    โครงการสร้างเสริมทักษะชีวิตแก่ผู้เรียน      
     - กิจกรรม Dancing  Team      
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     - กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ      
     - กิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี      
    หักงบประมาณท่ีใช้เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี      
    โครงการเจริญเติบโตเพ่ือการเรียนรู้*เดิมโครงการ 

Grow to know 
     

       - กิจกรรมคัดกรอง      
       - กิจกรรมแก้ปัญหาความเสี่ยง(ค่ายคุณธรรม)      
       - กิจกรรมสร้างนิสัย ห่างไกลความเสี่ยง      
     โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน       
     - กิจกรรมจัดระเบียบแถว      
     - กิจกรรมเข้าคิดสร้างวินัย      
     - กิจกรรมปฐมนิเทศ      
     - กิจกรรมตอนเชี่หน้าเสาธง      
     - กิจกรรมสร้างวินัยในการมาเรียน      
  - กิจกรรมวันคร ู     
       

     - กิจกรรมวันไหว้คร ู      
     - กิจกรรมบันทึกเยาวชนคนดี      
    หักงบประมาณท่ีใช้เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี      
    โครงการสง่เสริมการสร้างภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนา      
    คุณภาพการศึกษา      
     - กิจกรรมผู้ปกครองเครือข่าย      
     - กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง      
     - กิจกรรมภูมิปัญญาชุมชนสู่โรงเรียน(ครูนอกห้อง)      
     - กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน      
     - กิจกรรมงานสมาคมผู้ปครองและคร ู      
    โครงการวิถีงามตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง      
     - กิจกรรมของหายได้คืน      
     - กิจกรรมรูจ้ักคิด รู้จักใช้อย่างคุ้มค่า      
     - กิจกรรมออมทรัพย์      
     - กิจกรรมประหยัดไฟ      
    โครงการ SC วัยใสใส่ใจสุขภาพ พัฒนาความฉลาดด้าน

สุขภาวะ 
     

     - กิจกรรมกีฬาด้านยาเสพติด      
     - กิจกรรมวันศุกร์กับสุขภาพ      
     - กิจกรรมฝึกซ้อมกีฬาแข่งขันเพ่ือพัฒนานักกีฬาสู่

อาชีพ 
     

     - กิจกรรมกีฬาสีภายใน(เฟ่ืองฟ้าเกมส์)      
     - กิจกรรมให้ความรู้และดูแลสุขภาพ      
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  8.4 ฝ่ายปกครอง       
    โครงการ Grow to know       
            
  8.5 ฝ่ายบริหารทัว่ไป       
    โครงการพัฒนาอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมแห่งการ

เรียนรู้ 
      

    โครงการโรงอาหารมาตรฐาน อาหารปลอดภัย       
     โครงการซ่อมแซมห้องน้ า ห้องสุขา อาคารังแซลม ์       
    โครงการสื่อสารไรส้าย       
    หักงบประมาณท่ีใช้เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี       
    โครงการโรงเรียนสะอาด พลาสติกลด งดทิ้งขยะ       
     -กิจกรรมห้องเรียนสะอาด สวย ด้วยมือเรา       
     -กิจกรรมพลาสติกลด งดทิ งขยะ       
  โครงการเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศมีอายุการใช้งานเกิน 

10ปีฯ 
     

  8.6 ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์       
    โครงการสง่เสริมจรรยาบรรณและวิชาชพครู       
       - กิจกรรมธรรมะสัญจร       
       - กิจกรรมคุณธรรมวิชาชีพ(เดิม)คุณธรรมน้าชีวิต       
       - กิจกรรมอบรมหน้าเสาธง       
       - กิจกรรมการสง่เสริมการจัดการความรูสู้่การ

พัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู ้ (KM ) 
      

       - กิจกรรม ซ.ศ.พอเพียง       
    โครงการสง่เสริมและพัฒนาศักยภาพครูและบคุลากร       
     - กิจกรรมอบรมภายนอก       
     -กิจกรรมอบรมภายใน       
     - กิจกรรมอบรมคุณค่าพระวารสารเขต 3       
    โครงการโลกทัศน์สู่การเรียนรู ้       
    โครงการปันย้ิมสร้างสุขในสังคม       
    โครงการวันคร ู       
    โครงการวันครสิต์มาส       
    โครงการสุขภาพดีมีสุข       
     - กิจกรรมตรวจสุขภาพ       
     -กิจกรรมวันศุกร์สดใสกับใจเป็นสุข       
  8.7 ฝ่ายธุรการ-การเงิน       
    โครงการ       
  8.8 ฝ่ายมาตรฐานคุณภาพ       
    โครงการร่วมปลูกจิตส านึกธรรมาภิบาล       
    โครงการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพตามเกณฑ์ TQA       
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  8.9 ฝ่ายปฐมวัย      
    โครงการสง่เสริมศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ      
     -กิจกรรมรักการอ่าน      
     - กิจกรรมบ้านวิทยาศาสตร์น้อย      
    หักงบประมาณท่ีใช้เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี      
   -กิจกรรมวันวิชาการ      
     - กิจกรรมกีฬาส ี      
     - กิจกรรมบัณฑิตน้อย      
  - กิจกรรมทัศนศึกษา     
   หักงบประมาณท่ีใช้เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี      
     - กิจกรรมค่ายบูรณาการ      
    หักงบประมาณท่ีใช้เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี      
    โครงการพัฒนาหลักสูตรปฐมวัย      
      -กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร      
      -กิจกรรมการจัดท้าแผนการจัดประสบการณ์การ

เรียนรู้ 
     

    โครงการพัฒนาครูปฐมวัย      
      -กิจกรรมวิจัยในชั นเรียน      
     -กิจกรรมพัฒนาศักยภาพครูปฐมวัย      
     - กิจกรรมนิเทศแบบกัลยาณมิตร      
    โครงการนิเทศแลกเปลี่ยนเรียนรู้      
     -กิจกรรมนิเทศภายในสภานศึกษา      
    โครงการสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี      
     -กิจกรรมสื่อเพ่ือการศึกษา      
    หักงบประมาณท่ีใช้เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี      
     -กิจกรรมหนูน้อย RECYCLE      
     -กิจกรรมจัดบรรยากาศชั นเรียน      
     -กิจกรรมสร้างสื่อนวัตกรรมด้วย I-pad      
    โครงการเด็กดีมีคุณธรรม      
      -กิจกรรมวันส้าคัญ      
      -กิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม      
      -กิจกรรมจิตสาธารณะ      
     - กิจกรรมเด็กดี ซ.ศ.      
    หักงบประมาณท่ีใช้เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี      
9 เงินคืนหน้ี    
    รวมงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น    
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แผนปฏิบัตกิารปกีารศึกษา  2563   โรงเรียนซางตาครู้สศกึษา 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
       

 3.  ตารางแสดงงบประมาณตามแผนงานหน่วยงาน/โครงการ 
ของฝ่ายต่างๆ 

 
1. ฝ่ายจิตตาภิบาล 
2. ฝ่ายวิชาการ 
3. ฝ่ายกิจการนักเรียน 
4. ฝ่ายธุรการ-การเงิน 
5.  ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ 
6. ฝ่ายมาตรฐานคุณภาพ 
7. ฝ่ายบริหารทั่วไป 
8. ฝ่ายปฐมวัย 
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แผนปฏิบัตกิารปกีารศึกษา  2563   โรงเรียนซางตาครู้สศกึษา 
 

 
ตารางที่ 3.1 สรุปงบประมาณรายจ่ายของ งาน/โครงการ จ าแนกตามหน่วยงาน ปีการศึกษา 2563 

ของฝ่ายจิตตาภิบาล 
 
 

ที่ หน่วยงาน/งาน/
โครงการ 

แผนงาน
ตาม

มาตรฐาน 
ผู้รับผิดชอบ 

งบประมาณ 

หน้า
อ้างอิง 

งบด าเนินการ 
งบ

พัฒนา 

งบลงทุน 
(สินทรัพย์

ถาวร) 

สรุป
รายจ่าย 

ค่า 
ตอบแทน 

 

ค่า
พาหนะ 

ค่าใช้
สอย 

ค่า
วัสดุ 

1 หน่วยงาน อภิบาล 4  
นาง 
สมลักษณ์  
บุญเพชร  

             
 

1.1  งานการสอนค าสอน 
4 นาง 

สมลักษณ์      
บุญเพชร 

             
 

 
1)กิจกรรมสอนค า
สอนผู้เรียนคาทอลิก 

4 นาง 
สมลักษณ์      
บุญเพชร 

10,000   35,550    45,550  
 
55 

 1.2 งานกิจกรรมคาทอลิก 
4 นาง 

สมลักษณ์      
บุญเพชร 

       
 

 
1)กิจกรรมยุวธรรมทูต 4 นาง 

สมลักษณ์      
บุญเพชร 

     900     900 
 
56 
 

1.3 
 งานส่งเสริมกระแส
เรียก 

4 นาง 
สมลักษณ์      
บุญเพชร 

       
 

 
1.3.1)กิจกรรมค่าย
ผู้น า 
ยุวธรรมทูต 

4 นาง 
สมลักษณ์      
บุญเพชร 

   1,100  4,400       5,500 

 
57 

 
1.3.2)กิจกรรมค่าย
พระคัมภีร ์

4 นาง 
สมลักษณ์      
บุญเพชร 

   1,100 4,000        5,100 
 
58 

 
1.3.3)กิจกรรมค่ายค า
สอน 

4 นาง 
สมลักษณ์      
บุญเพชร 

  1,100  4,000       5,100 
 
59 

 
1.3.4)กิจกรรมชุมนุม
นักเรียนคาทอลิก 

4 นาง 
สมลักษณ์       
บุญเพชร 

   2,100 3,000       5,100  
 
60 

1.4 
 โครงการ อบรม
ฟ้ืนฟูจิตใจครูและ
นักเรียนคาทอลิก 

 4 

นาง 
สมลักษณ์       
บุญเพชร      

 
161,000 

  
 

 

 
161,000

   
 

 
 
62 

 รวม   10,000 5,400 
 

15,400 
36,450 

 
161,000 

 
228,25  
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แผนปฏิบัตกิารปกีารศึกษา  2563   โรงเรียนซางตาครู้สศกึษา 
 

ท่ี 
หน่วยงาน / งาน / 

โครงการ 

แผนงาน 
ตาม 
มาตร 
ฐาน 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

งบประมาณ  
หน้า

อ้างอิง งบด าเนินการ 

งบพัฒนา 

งบ
ลงทุน 
(สินทรั

พย์
ถาวร) 

สรุป
รายจ่าย 

ค่า 
ตอบ
แทน 

ค่า
พาหนะ 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสด ุ

 

2 หน่วยงาน แพร่ธรรม  4 
นางสาว 
ลัดดาวัลย์ 
กันนิดา 

             
 

2.1 งานมิสซาตามโอกาสต่างๆ 4  
นาง 
สมลักษณ์  
บุญเพชร  

             
 

  
1.1.1 )กิจกรรมมิสซาเปิด/ปิด
ปีการศึกษา 

4 นาง 
สมลักษณ์  
บุญเพชร  

 4,000    2,000  6,100    12,100  
 

66 
 

  
1.1.2)กิจกรรมมิสซาศุกร์ต้น
เดือน 

4 นาง 
สมลักษณ์  
บุญเพชร  

 5,000           5,000 
 

67 

  
1.1.3)กิจกรรมมิสซาฉลองพระ
คริสตกายา 

4 นาง 
สมลักษณ์  
บุญเพชร  

    300   2,100    2,400  
 

68 

  
1.1.4)กิจกรรมมิสซาฉลอง
ศาสนานามโรงเรียน 

4 นาง 
สมลักษณ์  
บุญเพชร  

2,000   1,100  3,700      6,800 
 

69 

  
1.1.5)กิจกรรมมิสซาฉลองพระ
คริสตสมภพ 

4 นาง 
สมลักษณ์      
บุญเพชร 

     600  6,400    7,000  
 

70 

2.2 
การอธิฐานภาวนาวจน
พิธีกรรมตามโอกาสต่างๆ 

4 นาง 
สมลักษณ์      
บุญเพชร 

   1,200   1,200 
 

71 

2.3 
งานการสอนวิชาคริสต์ศาสนา
ระดับชั้น ป.1-ม.3 

 4  
นางสาว 
ลัดดาวัลย์ 
กันนิดา 

   1,000   1,000 
 

72 

2.4 

งานส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมตามจิตตารมณ์
คาทอลิก บูรณาการคุณคา่
พระวรสาร สูแ่ผนการสอน 

 4  
นางสาว 
ลัดดาวัลย์ 
กันนิดา 

   300   300 

 
73 

 รวม   11,000  4,000 20,800   35,800  

3 หน่วยงาน ศาสนสัมพันธ์   4 นางธนพร 
เปี่ยมอยู่         

 

3.1 ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในความ
แตกต่าง 

      4 นางธนพร 
เปี่ยมอยู่ 
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แผนปฏิบัตกิารปกีารศึกษา  2563   โรงเรียนซางตาครู้สศกึษา 
 

ท่ี 
หน่วยงาน / งาน / 

โครงการ 

แผนงาน 
ตาม 
มาตร 
ฐาน 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

งบประมาณ 

หน้า
อ้างอิง 

งบด าเนินการ 

งบพัฒนา 

งบ
ลงทุน 
(สินทรั

พย์
ถาวร) 

สรุป
รายจ่าย 

ค่า 
ตอบ
แทน 

ค่า
พาหนะ 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสด ุ

  
3.1.1)กิจกรรมเรียนรู้
วัฒนธรรมองค์กร 

  4 
นางธนพร 
เปี่ยมอยู่     600   600 76 

  
3.1.2)กิจกรรมการเข้ารว่ม
กิจกรรมทางศาสนา 

  4 
นางธนพร 
เปี่ยมอยู่     600   600 77 

 รวม      1,200   1,200  

4 
หน่วยงาน ส่งเสริม
เอกลักษณ์และอัตลักษณ์
ของโรงเรียน 

  4 

นางสาวบรรจง 
หลาวเงิน         

4.1 
จัดบรรยากาศส่งเสริม
เอกลักษณ์ของโรงเรียน 

  4 
นางสาวบรรจง 
หลาวเงิน         

 
4.1.1)กิจกรรมบอร์ดแบ่งปัน
ความรู้ตามเทศกาล 

  4 
นางสาวบรรจง 
หลาวเงิน  600 3,000 1,000   4,600 80 

4.2 
จัดกิจกรรมส่งเสริมอัตลักษณ์
ของโรงเรียน 

 4 
นางสาวบรรจง 
หลาวเงิน         

 4.2.1)กิจกรรมอดออมเพื่อ
ผู้ด้อยโอกาส 

  4 
นางสาวบรรจง 
หลาวเงิน    700   700 81 

 4.2.2)กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน  4 นางสาวบรรจง 
หลาวเงิน   400 350   750 82 

4.3 
โครงการพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม ตามแนวทางคุณค่า
พระวรสาร 

 4 
นางสาวบรรจง 
หลาวเงิน     10,500  10,500 85 

 รวม    600 3,400 2,050 10,500  16,550  

 รวม  
 

21,000 6,000 22,800 60,500 171,500  281,550  

  
 
ลงชื่อ...................................................ผู้จัดท า 

                                (นางสมลกัษณ์   บุญเพชร.) 
                          ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายจิตตาภิบาล 

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

                                                                                      (เซอร์มาร์กาเร็ต    รัตนาวงศ์ไชยา) 
                             ผู้จัดการ/ ผู้อ านวยการ 
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แผนปฏิบัตกิารปกีารศึกษา  2563   โรงเรียนซางตาครู้สศกึษา 
 

ตารางที่ 3.2 สรุปงบประมาณรายจ่ายของ งาน/โครงการ จ าแนกตามหน่วยงาน ปีการศึกษา 2563 
ของฝ่ายวิชาการ 

 

ที่ 
หน่วยงาน/งาน/

โครงการ 

แผนงาน
ตาม

มาตรฐาน 
ผู้รับผิดชอบ 

งบประมาณ 

 

งบด าเนินการ 

งบ
พัฒนา 

งบ
ลงทุน 
(สิน 

ทรัพย์
ถาวร) 

สรุป
รายจ่าย 

ค่า 
ตอบ
แทน 

ค่า
พาหนะ 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ 

1 หน่วยงานพัฒนา
หลักสูตร 

2,3,5 นางสาว
อมรรัตน์    

มณีศิริสานต ์

      
 

 

 1 ) งานพฒันา
หลักสูตร 

 นางสาว
อมรรัตน์    

มณีศิริสานต ์

     
 

  

 2 ) โครงการสะ
เต็มศึกษา 

 นายปัญญา 
ปราบเสียง 

     
 

  

 รวม           
2 หน่วยงาน 

จัดการเรียนการ
สอน 

1,2,3,5 นางเรณู   
ไตรวิทยากร 

    

   

 

  1 ) โครงการเย่ียม
ชมแหล่งเรียนรู้ 

 นางสาวนารี   
นักปี่ 

     
 

  

 2 ) โครงการปรับ
การเรียนเปลี่ยน
การสอนสู่โลก
ศตวรรษท่ี 21 

 นางเรณู   
ไตรวิทยากร 

     

 

  

 3 ) โครงการ
พัฒนาผู้เรียนสู่
ความเป็นเลิศทาง
วิชาการ 

 นางสาว
อมรรัตน์    

มณีศิริสานต ์

     

 

  

 4) โครงการชุมชน
การเรียนรู้ทาง
วิชาชพี(PLC) 
โรงเรียนซางตาค
รู้สศึกษา 

 นางสาว
อมรรัตน์    

มณีศิริสานต ์

     

 

  

2.1  กลุ่มสาระ
ภาษาไทย 

1 นางมณีรัตน์   
ชัยรัตนะ 
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แผนปฏิบัตกิารปกีารศึกษา  2563   โรงเรียนซางตาครู้สศกึษา 
 

ที่ 
หน่วยงาน/งาน/

โครงการ 

แผนงาน
ตาม

มาตรฐาน 
ผู้รับผิดชอบ 

งบประมาณ หน้า
อ้างอิง งบด าเนินการ 

งบ
พัฒนา 

งบ
ลงทุน 
(สิน 

ทรัพย์
ถาวร) 

สรุป
รายจ่าย 

ค่า 
ตอบ
แทน 

 

ค่า
พาหนะ 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ 

 1 ) กิจกรรมวัน
สุนทรภู ่

 นางวันดี   
พ่วงจาด 

 300 2,500 2,200  
 

5,000  

 2 ) กิจกรรมวัน
ภาษาไทย 

 นางมณีรัตน์   
ชัยรัตนะ 

 300 2,500 2,200  
 

5,000  

  3) กิจกรรม
ส่งเสริมทักษะ
การอ 

 นางมณีรัตน์   
ชัยรัตนะ 

    

3,000 

 
3,000  

2.2  กลุ่มสาระ
คณิตศาสตร์ 

1 นางบุญสม  
 ไพศาลพานิช        

 

 1 ) โครงการค่าย
คณิตศาสตร์ 

 นางสาวปนัสยา 
 ใจเอ้ือย     

150,000 
 

150,000  

2.3 กลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์ 

1 นายปัญญา  
ปราบเสียง        

 

 1 ) กิจกรรมวัน
วิทยาศาสตร์ 

 นางสาวจีรนันท์   
เทียนประเสริฐ  

300  9,700 
  

10,000  

 2 ) กิจกรรม
แข่งขันทักษะทาง
คอมพิวเตอร์ 

 นางสาว
อมรรัตน์    

มณีศิริสานต ์

  1,000 1,500 

  

2,500  

 3 ) โครงการค่าย
วิทยาศาสตร์ 

 นายปัญญา  
ปราบเสียง 

    150,000 
 

150,000  

 4 ) โครงการ
พัฒนาทักษะด้าน  
IT และสื่อเทคโน 

 นายชาญสกล  
ทรัพย์มีชัย 

    119,050 

 

119,050  

2.4 กลุ่มสาระสังคม
ศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม 

1 นางเรณู   
ไตรวิทยากร 

    
   

 

 1 ) กิจกรรมแห่
เทียนพรรษา 

 นางเรณู   
ไตรวิทยากร 

   5,500                
  

5,500  

 2 ) กิจกรรมวัน
ลอยกระทง 

 นายวัลลภ   
แร่จ่ัน 

  3,000 2,500 
  

5,500  
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แผนปฏิบัตกิารปกีารศึกษา  2563   โรงเรียนซางตาครู้สศกึษา 
 

ที่ 
หน่วยงาน/งาน/

โครงการ 

แผนงาน
ตาม

มาตรฐาน 
ผู้รับผิดชอบ 

งบประมาณ หน้า
อ้างอิง งบด าเนินการ 

งบ
พัฒนา 

งบ
ลงทุน 
(สิน 

ทรัพย์
ถาวร) 

สรุป
รายจ่าย 

ค่า 
ตอบ
แทน 

ค่า
พาหนะ 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ 

 3 ) กิจกรรมวัน
สงกรานต์ 

 นางสาวกรกช   
กิจบ ารุง 

 100 1,000 1,400 
  

2,500  

 4 ) กิจกรรม
ประกวดมารยาท 

 นางสาวณัชชา   
หนูสีแก้ว 

1,000  1,500 2,000 
  

4,500  

 5 ) กิจกรรม  
ASEAN  DAY       

 นางบุษรา   
ผุดผ่อง 

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

25,000  

 6 ) กิจกรรม
มัคคุเทศก์น้อย 

 นางสาว
นวลจันทร์   
สีดอกบวบ 

2,500 1,000  1,000 
  

4,500  

2.5 กลุ่มสาระสุข
ศึกษาและพล
ศึกษา 

 นายพรดนัย  
ดาวดี 

    
   

 

  1 ) กิจกรรม
ส่งเสริม
สมรรถภาพทาง
กาย ชั่งน้ าหนัก 
วัดส่วนสูงตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

1 นายพรดนัย  
ดาวดี 

 1,000  9,000 

  

10,000  

 2 ) โครงการ
เสริมสร้างทักษะ
กีฬาเพื่อพัฒนา
นักกีฬาสู่อาชพี 

1 นายพรดนัย  
ดาวดี 

 20,000 50,000 30,000   100,000 

 

2.6 กลุ่มสาระศิลปะ 1 นางสาวนารี    
นักปี่         

 1 ) โครงการสร้าง
เสริมศักยภาพ
นักเรียนด้าน
สุนทรียภาพ 

 นางสาวนารี    
นักปี่ 

    

120,225 

 

120,225  

2.7 กลุ่มสาระการ
งานอาชีพ 

1 นางธนพรรณ  
มงคลสกุลฤทธ์ิ        

 

 1 ) โครงการหนึ่ง
ผลิตภัณฑ ์
หนึ่งนวัตกรรม 

 นางธนพรรณ  
มงคลสกุลฤทธ์ิ     

27,500 
 

27,500  
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ที่ 
หน่วยงาน/งาน/

โครงการ 

แผนงาน
ตาม

มาตรฐาน 
ผู้รับผิดชอบ 

งบประมาณ หน้า
อ้างอิง งบด าเนินการ 

งบ
พัฒนา 

งบ
ลงทุน 
(สิน 

ทรัพย์
ถาวร) 

สรุป
รายจ่าย 

ค่า 
ตอบ
แทน 

ค่า
พาหนะ 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ 

2.8 กลุ่มสาระสาระ
ภาษาต่างประเทศ 

1 นางสาวพรพรหม    
เข้มตระกูล        

 

 1 ) ยกระดับ
การบูรณาการ
การจัดการเรียนรู้
ด้วย Storyline  
Approach 

 นางจริน 
นิยมจ้อย 

4,500 500 7,000 17,000 

  

29,000  

 2 ) โครงการ
เพิ่มพูนความรู้
ภาษาต่างประเทศ 

 นางสาวพรพรหม    
เข้มตระกูล 

    1,950,000 
 

1,950,000  

 3 ) โครงการ
พัฒนาทักษะการ
ใช้
ภาษาต่างประเทศ 

 นางสาวพรพรหม   
 เข้มตระกูล 

    10,000 

 

10,000  

 รวม   12,000 24,500 73,500 99,000 3,241,905  3,450,905  
3 หน่วยงาน นิเทศ

การเรียนการ
สอน 

2 นางสาวจีรนันท์        
เทียนประเสริฐ        

 

 1 ) งานนิเทศกลุ่ม
สาระการเรียนรู ้

 นางสาวจีรนันท์        
เทียนประเสริฐ  

5,000 8,000 2,000   15,000  

 รวม    5,000 8,000 2,000   15,000  
4 หน่วยงาน 

ทะเบียนและ
วัดผล 
 

1 นางอรวรรณ 
ปิ่นเพ็ชร ์ 

       

 

  1 ) งานจัดท า
เอกสารการ
ประเมิน
สมรรถนะส าคัญ,
ประเมินการอ่าน
คิดวิเคราะห์,
ประเมิน

 นางอรวรรณ 
ปิ่นเพ็ชร ์ 

   5,000 

  

5,000     
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คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 
 

 2) งานจัดซื้อ
อุปกรณ์การจัดท า
ข้อสอบ 

 

 นางอรวรรณ 
ปิ่นเพ็ชร ์ 

   30,500 

  

30,500  

ที่ 
หน่วยงาน/งาน/

โครงการ 

แผนงาน
ตาม

มาตรฐาน 
ผู้รับผิดชอบ 

งบประมาณ หน้า
อ้างอิง งบด าเนินการ 

งบ
พัฒนา 

งบ
ลงทุน 
(สิน 

ทรัพย์
ถาวร) 

สรุป
รายจ่าย 

ค่า 
ตอบ
แทน 

ค่า
พาหนะ 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ 

 3 ) งานจัดซื้อ
เอกสารหลักฐาน
การเรียน 

 นางอรวรรณ 
ปิ่นเพ็ชร ์ 

 

500  23,900  

 

24,400  

 รวม    500  59,400   59,400  
5 หน่วยงาน วิจัย 

ชั้นเรียน 

2 นางสาว
อมรรัตน์  

มณีศิริสานต์ 
       

 

 1 ) งานวิจัยในชัน้
เรียน 

 นางสาว
อมรรัตน์  

มณีศิริสานต์ 

 200 500 1,300 
  

2,000  

 รวม    200 500 1,300   2,000  
6 หน่วยงาน 

ห้องสมุด 

1 นางสาวกิตติยา 
สัตยวณิช        

 

 1 ) งาน
ปฐมนิเทศการใช้
ห้องสมุด 

 นางสาวกิตติยา 
สัตยวณิช 

 

800 200  

  

1,000  

 2 ) งานส่งเสริม
การอ่าน 

 นางสาวกิตติยา 
สัตยวณิช 

 250 7,500 7,950 
  

15,700  

 3) โครงการ
ห้องสมุดเพื่อ
การศึกษา 

 นางสาวกิตติยา 
สัตยวณิช 

  1,000 99,000 

  

100,000  

 รวม    1,050 8,700 106,950   116,700  
7 หน่วยงาน  สื่อ 

นวัตกรรม และ

2 นางมณีรัตน์   
ชัยรัตนะ        
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เทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา 

 1 ) งานพฒันา
ทักษะการใช้สื่อ
การสอน
อิเล็กทรอนิกส์ยุค
ใหม ่

 นางมณีรัตน์   
ชัยรัตนะ 

 

200 5,000 2,000 

  

7,200  

 2)กิจกรรมอบรม
สร้างสื่อ
นวัตกรรมด้วย  
I pad 

 นางมณีรัตน์   
ชัยรัตนะ 

10,000  5,000  

  

15,000  

 รวม   10,000 200  10,000 2,000   22,200  
 รวมทั้งสิ้น   22,000  31,650  104,200  277,150  3,269,405   3,703,905   

 
 

ลงชื่อ...................................................ผู้จัดท า 
(นางสาวอมรรัตน์  มณีศิริสานต์ ) 
ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 

 
 

ลงชื่อ...................................................ผู้รับรอง 
(เซอร์มาร์กาเร็ต รัตนาวงศ์ไชยา ) 

ผู้จัดการ /ผู้อ านวยการ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

“แม้ร่างกายเป็นร่างกายเดียว แต่มีอวัยวะหลายส่วน  

อวัยวะต่าง ๆ เหล่านี้แม้จะมีหลายส่วน ก็รวมเป็นร่างกายเดียวกันฉันใด  
พระคริสตเจ้า ก็ฉันนั้น” (1คร 12:12) 
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ตารางที่ 3.3 สรุปงบประมาณรายจ่ายของ งาน/โครงการ จ าแนกตามหน่วยงาน ปีการศึกษา 2563 
ของฝ่ายกิจการนักเรียน 

 

ท่ี หน่วยงาน/งาน/
โครงการ 

แผนงาน
ตาม

มาตรฐาน 
ผู้รับผิดชอบ 

งบประมาณ 

หน้า
อ้าง
อิง 

งบด าเนินการ 

งบพัฒนา 

งบ
ลงทุน 
(สินทรั

พย์
ถาวร) 

สรุป
รายจ่าย 

ค่า 
ตอบ
แทน 

ค่า
พาหนะ ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 หน่วยงานส่งเสริม
คุณธรรม  จริยธรรม 16 นางสาวกรกช  

กิจบ ารุง 
        

 1) โครงการพฒันา
คุณธรรม จริยธรรม
นักเรียน 

16 นางสาวกรกช 
กิจบ ารุง 2,800  19,800 55,800 78,400  78,400 

 

 2) โครงการวถิีงามตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

16 นางสาวยุวด ี 
ศรีสุระ  100 1,000 7,200 8,300  8,300 

 

 รวม   2,800 100 20,800 63,000 86,700  86,700  
2 หน่วยงานกจิกรรม

พัฒนาผู้เรียน 
1,2,10 นายบัญชา         

 1) กิจกรรมแนะแนว 10 นางสาว
นวลจันทร์ 

  2,500 5,200 7,700  7,700  

 2) กิจกรรมโลกกว้าง
ทางการศึกษา 

10 นางสาว
นวลจันทร์ 

1,500   4,200 5,700  5,700  

 3) กิจกรรมวันส าคญั
ทางลูกเสือ 

10 นายบัญชา   1,000 8,400 9,400  9,400  

 4) กิจกรรมส่งเสริม
ประชาธิปไตยและสภา
นักเรียน 

10 นายสุนันท์ 
 

   
7,000 

 
7,000 

  
7,000 

 

 5) กิจกรรมท าเนียบคน
เก่ง 

2 นางสาว 
ณัชชา 

  500 1,400 1,900  1,900  

 6) โครงการสร้างเสริม
ทักษะชีวิตแก่ผู้เรียน 

10 นายบัญชา 57,500 378,500 349,720 67,700 853,420  853,420  

 7) โครงการ
เจริญเติบโตเพื่อการ
เรียนรู้ 

10 นางเรวด ี  

9,700 

 

28,350 

 

640 

 

6,810 

 

45,500 

  

45,500 

 

 9) โครงการ SCวัยใส
ใส่ใจสุขภาพพัฒนา
ความฉลาดทางสขุภาวะ 

1 นายรุ่งโรจน์  
6,000 

 
500 

 
2,000 

 
31,500 

 
40,000 

  
40,000 

 

 รวม 
 

 
74,700 407,350 356,360 132,210 970,620  970,620  

3 หน่วยงานสวัสดิภาพ
ผู้เรียน 

1 นายฐากร         

 1) กิจกรรมลูกเสือ
สวัสดิการ 

1 นายฐากร    5,400 5,400  5,400  
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ท่ี หน่วยงาน/งาน/
โครงการ 

แผนงาน
ตาม

มาตรฐาน 

ผู้รับผิดชอ
บ 

งบประมาณ 
หน้า
อ้าง
อิง 

งบด าเนินการ 

งบพัฒนา 

งบ
ลงทุน 

(สินทรัพ
ย์ถาวร) 

สรุป
รายจ่าย 

ค่า 
ตอบ
แทน 

ค่า
พาหนะ 

ค่าใช้
สอย ค่าวัสดุ 

 2) กิจกรรมรักษาความ
ปลอดภยัในโรงเรียน 

1 นายฐากร    6,700 6,700  6,700  

 3) กิจกรรมวันงดสูบ
บุหรี่โลก 

1 นายศิรวิทย ์   1,000 1,600 2,600  2,600  

 4) กิจกรรมวันต่อตา้น
สารเสพตดิโลก 

1 นายสุนันท์   4,500 3,000 7,500  7,500  

 5) กิจกรรมกีฬาต้านยา
เสพตดิ 

1 นายรุ่งโรจน์   4,000 5,000 9,000  9,000  

 รวม     9,500 21,700 31,200  31,200  
4 หน่วยงานส่งเสริม

เอกลกัษณ์นักเรียน 14 
นางสาว

ปรารถนา         

 1) กิจกรรมสวัสดี
คุณครู 

14 นางสาว
นวลจันทร์ 

  1,500 1,300 2,800  2,800  

 2) กิจกรรมเชดิชู
เกียรตคินดีศรีซางตา 
ครู้ส 

14 นางสาว
ยุวดี   

 1,700 1,700  1,700  

 3) กิจกรรมรักษาความ
สะอาด 

14 นางสาว
ปรารถนา   1,000  1,000  1,000  

 รวม     2,500 3,000 5,500  5,500  
5 หน่วยงานสัมพันธ์

ชุมชน 
16 นางสาว

นวลจันทร์ 
        

 1) กิจกรรมวันคล้าย
วันพระราชสมภพ 

16 นางสาว 
สุภัชชา 

2,000  27,000 6,000 35,000  35,000 
 

 2) กิจกรรมวันแม่
แห่งชาติ 

16 นางสาว 
สุภัชชา 

  18,000 7,000 25,000  25,000 
 

 3) กิจกรรมวันเด็ก 16 นาง
อรวรรณ 

    10,500  10,500 
 

 4) โครงการส่งเสริม
การสร้างภาคี
เครือข่ายร่วมพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

16 นางสาว
นวลจันทร์ 14,500 1,500 26,200 3,100 45,300  45,300 

 

 รวม   16,500 2,000 73,700 23,600 115,800  115,800  
 รวมทั้งสิ้น   94,000 409,450 462,860 243,510 1,209,820  1,209,820  

 
 

ลงช่ือ...................................................ผู้จัดท า 
( นางสาวกรกช   กิจบ ารุง ) 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักเรียน 
 
 
 

ลงช่ือ...................................................ผู้รับรอง 
( เซอร์มาร์กาเร็ต  รัตนาวงศ์ไชยา ) 

ผู้จัดการ / ผูอ้ านวยการ 
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ตารางที่ 3.4 สรุปงบประมาณรายจ่ายของ งาน/โครงการ จ าแนกตามหน่วยงาน ปีการศึกษา 2563 
ของฝ่ายธุรการ-การเงิน 

 

ที่ หน่วยงาน/งาน/โครงการ 
แผนงาน

ตาม
มาตรฐาน 

ผู้รับผิดชอบ 

งบประมาณ หน้า
อ้าง
อิง 

งบด าเนินการ งบ
พัฒนา 

งบลงทุน 
(สินทรัพย์

ถาวร) 

สรุป
รายจ่าย 

ค่า 
ตอบแทน 

ค่า
พาหนะ 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ 

1 หน่วยงานการเงินและบัญช ี 2 นางสาวสุพรรณี 
วุฒิไล 

        

 1) งานจัดท าเอกสาร
งบประมาณการเงิน การบญัช ี

2 นางสาว                
สุพรรณี 
วุฒิไล 

 300 500 13,200 14,000  14,000 
 

 2) งานส่งเสริม สนับ 
สนุน ประสานงานเพื่อ 
ให้การด าเนินงานด้าน
งบประมาณเกิดประสิทธิภาพ 

2 นางสาว                
สุพรรณี 
วุฒิไล 

  200 300 500  500 

 

 รวม    300 700 13,500 14,500  14,500  
2 หน่วยงานพัสดุ  นางสาวนัยนา         
 1)งานจดัซ้ือพัสด ุ อุปกรณ์

เพื่อใช้ในห้องเรียนและ
ห้องปฏบิัติการ 

2 นางสาวนัยนา 
รัชตขจรกิจ  500  28,000 28,500  28,500 

 

 รวม    500 - 28,000 28,500  28,500  
3 หน่วยงานธรุการและ 

สารบรรณ 
 นางสาวเกียมจติ 

วงษาพัด 
        

 1)การจัดท าเอกสารสาร
บรรณและการเข้าเล่ม 
เอกสารต่าง ๆ 

2 นางสาวเกียมจติ 
วงษาพัด  200  3,000 3,200  3,200 

 

 รวม    200 - 3,000 3,200  3,200  
4 หน่วยงานทะเบียนสถิติ 2 นางสาวนัยนา         
 1)งานทะเบียนและสถิต ิ  นางสาวนัยนา  - - 3,000 3,000  3,000  
 รวม    - - 3,000 3,000  3,000  
5 หน่วยงานยานพาหนะ 2 นางสาวนัยนา 

รัชตขจรกิจ 
        

 1)งานการใชบ้รกิาร
ยานพาหนะ 

2 นางสาวนัยนา 
รัชตขจรกิจ 

 - - 500 500  500  

 รวม    - - 500 500  500  
 รวมทั้งสิ้น    1,000 700 48,000 49,700  49,700  

 
ลงช่ือ...................................................ผู้จัดท า 

( นางสาวนัยนา  รัชจขรกิจ ) 
ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายธุรการ-การเงิน 

 
ลงช่ือ...................................................ผู้รับรอง 

( เซอร์มาร์กาเร็ต  รัตนาวงศ์ไชยา ) 
ผูจั้ดการ / ผูอ้ านวยการ 

 
 
 
 
 
 
 

นัยนา รัชตชจรกิจ 
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แผนปฏิบัตกิารปกีารศึกษา  2563   โรงเรียนซางตาครู้สศกึษา 
 

ตารางที่ 3.5 สรุปงบประมาณรายจ่ายของ งาน/โครงการ จ าแนกตามหน่วยงาน ปีการศึกษา 2563 
ของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ 

 

ที่ หน่วยงาน/งาน/
โครงการ 

แผน 
งาน
ตาม
มาตร
ฐาน 

ผู้รับผิดชอบ 

งบประมาณ 

หน้า
อ้าง
อิง 

งบด าเนินการ 

งบ
พัฒนา 

งบ
ลงทุน 
(สินท
รัพย์

ถาวร) 

สรุป
รายจ่าย 

ค่า 
ตอบ
แทน 

ค่า
พาหนะ 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 หน่วยงานสรรหา 
-งานเอกสารแบบแสดง
เจตจ านง/การรับสมคัร 

2 
2 

 
นางดวงกมล  
แสงอุไร 

    
300 

 
300 

  
300 

 

 รวม      300 300  300  
2 หน่วยงานพัฒนา

บุคลากร 
2 นางดวงกมล  

แสงอุไร 
       

 

 1. โครงการส่งเสริม
จรรยาบรรณและ
วิชาชีพครู 

2 นางดวงกมล  
แสงอุไร        

 

 -กิจกรรมธรรมสัญจร 2 นางดวงกมล  
แสงอุไร 

6,000  2,000  8,000  8,000 
 

 -กิจกรรมคุณธรรม
วิชาชีพคร ู

2 นางดวงกมล  
แสงอุไร    200 200  200 

 

 กิจกรรมอบรมหน้าเสา
ธง 

2 นางวันดี  พ่วง
จาด    200 200  200  

 กิจกรรม ซ.ศ. พอเพียง 2 นางวันดี  พ่วง
จาด    1,400 1,400  1,400  

 2.โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพครูและ
บุคลากร 

2 นางดวงกมล  
แสงอุไร        

 

 -กิจกรรมอบรมภายนอก 2 นางดวงกมล  
แสงอุไร  10,000 100,000  110,000  110,000 

 

 -กิจกรรมอบรมภายใน 2 นางดวงกมล  
แสงอุไร 

20,000  13,000 7,000 40,000  40,000 
 

 -กิจกรรมอบรมคุณค่า
พระวรสาร 

2 นางดวงกมล  
แสงอุไร 

 24,000 36,000  60,000  60,000 
 

 2. โครงการปันย้ิมสร้าง
สุขให้สังคม 

2 นางวันดี  พ่วง
จาด  10,000 3,000  13,000  13,000  

 รวม   26,000 70,000 64,000 8,800 168,800  168,800  
3 หน่วยงานประเมิน

บุคลากร 
          

 -งานประเมินบุคลากร 2 นางดวงกมล  
แสงอุไร    500 500  500  

 รวม      500 500  500  
4 หน่วยงานสวัสดิการ           
 -กิจกรรมมอบความสุข

แด่เพ่ือนครู 
2 นางวันดี  พ่วง

จาด   23,000  23,000  23,000  
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แผนปฏิบัตกิารปกีารศึกษา  2563   โรงเรียนซางตาครู้สศกึษา 
 

ที่ หน่วยงาน/งาน/
โครงการ 

แผน 
งาน
ตาม
มาตร
ฐาน 

ผู้รับผิดชอบ 

งบประมาณ หน้า
อ้าง
อิง 

งบด าเนินการ 

งบ
พัฒนา 

งบ
ลงทุน 
(สินท
รัพย์

ถาวร) 

สรุป
รายจ่าย 

ค่า 
ตอบ
แทน 

ค่า
พาหนะ 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

 1)โครงการวันคร ู 2 นางวันดี  พ่วง
จาด   80,000  80,000  80,000  

 2)โครงการวันคริสต์มาส 2 นางวันดี  พ่วง
จาด   70,000  70,000  70,000  

 1)โครงการสุขภาพดีมี
สุข 

2 นางบุษรา  ผุด
ผ่อง         

 -กิจกรรมตรวจสุขภาพ 2 นางบุษรา  ผุด
ผ่อง   114,000  114,000  114,000  

 -กิจกรรมวันศุกร์สดใส
กับใจเป็นสุข 

2 นางบุษรา  ผุด
ผ่อง   20,000  20,000  20,000  

 2)โลกทัศน์สู่การเรียนรู้ 2 นางวันดี  พ่วง
จาด  90,000 150,000  240,000  240,000  

 รวม    90,000 457,000  547,000  547,000  
 รวมทั้งสิ้น   26,000 160,000 521,000 9,600 716,600  716,600  

 
ลงช่ือ.......... .........................................ผู้จัดท า 

( นางดวงกมล   แสงอุไร ) 
ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายทรพัยากรมนุษย์ 

 

 
ลงช่ือ...................................................ผู้รับรอง 

( เซอร์มาร์กาเร็ต   รัตนาวงศ์ไชยา ) 
ผูจั้ดการ / ผูอ้ านวยการ 
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แผนปฏิบัตกิารปกีารศึกษา  2563   โรงเรียนซางตาครู้สศกึษา 
 

 
ตารางที่ 3.6 สรุปงบประมาณรายจ่ายของ งาน/โครงการ จ าแนกตามหน่วยงาน ปีการศึกษา 2563 

ของฝ่ายมาตรฐานคุณภาพ 
 

ที่ หน่วยงาน/งาน/
โครงการ 

แผนงาน
ตาม

มาตรฐาน 
ผู้รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
หน้า

อ้างอิง 
งบด าเนินการ งบ

พัฒนา 

งบลงทุน 
(สินทรัพย์

ถาวร) 

สรุป
รายจ่าย 

ค่า 
ตอบแทน 

ค่า
พาหนะ 

ค่าใช้
สอย 

ค่า
วัสดุ 

1 หน่วยงานนโยบาย
และแผน 2 นางจริน  

นิยมจ้อย 
      

  

 1) งานจัดท าคู่มือ
บริหารสถานศึกษา 

2 นางจริน  
นิยมจ้อย 

 300 1,200 1,000 2,500  2,500 
 

 2) โครงการพฒันา
ระบบบริหารคุณภาพ 

2 นางจริน  
นิยมจ้อย 

  1,000 2,500 3,500  3,500 
 

 3)โครงการร่วมปลูก
จิตส านึกธรรมาภิบาล 

2 นางจริน  
นิยมจ้อย 

  500 2,000 2,500  2,500 
 

 รวม    300 2,700 5,500 8,500  8,500  
2 หน่วยงานมาตรฐาน

คุณภาพการศึกษา 
2 นางจริน  

นิยมจ้อย 
       

 

 1) งานจัดท า
แผนพัฒนาคุณภาพ    
( ฉบบัปรับปรุง) 

2 นางจริน  
นิยมจ้อย  

200 800 500 1,500  1,500  

 2) งานพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษา 

2 นางจริน  
นิยมจ้อย 

 
  1,000 1,000  1,000  

 3) งานตรวจสอบ
คุณภาพภายใน 

2 นางจริน  
นิยมจ้อย 

 
  1,500 1,500  1,500  

 4)งานจดัท าแผนปฏิบตัิ
การ 

2 นางจริน  
นิยมจ้อย 

 
 500 1,500 2,000  2,000  

 5) งานจัดท ารายงาน
ประเมินคุณภาพ
ภายใน 

2 นางจริน  
นิยมจ้อย  

200 3,300 1,000 4,500  4,500  

 รวม    400 4,600 5,500 10,500  10,500  
3 หน่วยงานสารสนเทศ 2 นางสาว 

ณุศภัฒค์ชญา 
        

 1)งานจดัท าสารสนเทศ
ของโรงเรียน 

2 นางสาว 
ณุศภัฒค์ชญา 

 200 2,800 1,000   4,000  

 รวม    200 2,800 1,000 4,000  4,000  
4 หน่วยงานวจิัยและ

พัฒนา 2 
นางพัฒนา 
โปร่งมะณี 

        

 1)งานส ารวจความพงึ
พอใจในการบริหาร 

2 นางพัฒนา 
โปร่งมะณี 

  
500 1,500 2,000  2,000  
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แผนปฏิบัตกิารปกีารศึกษา  2563   โรงเรียนซางตาครู้สศกึษา 
 

ที่ หน่วยงาน/งาน/
โครงการ 

แผนงาน
ตาม

มาตรฐาน 
ผู้รับผิดชอบ 

งบประมาณ 

หน้า
อ้างอิง 

งบด าเนินการ 
งบ

พัฒนา 

งบลงทุน 
(สินทรัพย์

ถาวร) 

สรุป
รายจ่าย ค่า 

ตอบแทน 
ค่า

พาหนะ 
ค่าใช้
สอย 

ค่า
วัสดุ 

 2)งานจดัท าวิจัยดา้น
การบริหารจัดการ 

2 นางพัฒนา 
โปร่งมะณี 

  
500 1,500 2,000  2,000  

 รวม     1,000 3,000 4,000  4,000  

 รวมทั้งสิ้น    900 11,100 15,000 27,000  27,000  

 
 
 
 
 

 
 

ลงช่ือ...................................................ผู้จัดท า 
( นางจริน   นิยมจ้อย ) 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายมาตรฐานคุณภาพ 
 
 

ลงช่ือ...................................................ผู้รับรอง 
( เซอร์มาร์กาเร็ต  รัตนาวงศ์ไชยา ) 

ผูจั้ดการ / ผูอ้ านวยการ 
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แผนปฏิบัตกิารปกีารศึกษา  2563   โรงเรียนซางตาครู้สศกึษา 
 

  ตารางที่ 3.7 สรุปงบประมาณรายจ่ายของ งาน/โครงการ จ าแนกตามหน่วยงาน ปีการศึกษา 2563 
           ของฝ่ายบริหารท่ัวไป      

ที ่ หน่วยงาน/งาน/
โครงการ 

แผนงาน
ตาม

มาตรฐาน 

ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ หน้า
อ้าง 

อิง 

งบด าเนนิการ งบพัฒนา งบ
ลงทุน 
(สิน 

ทรัพย์
ถาวร) 

สรุป
ราย 
จ่าย 

ค่า 
ตอบ
แทน 

ค่า
พาหนะ 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสด ุ

1 หน่วยงานอาคาร
สถานที่ และ
สิ่งแวดล้อม 

11 นางปานทิพย์ 
ใจเอ้ือย 

        

1)กิจกรรมป้องกัน
อัคคีภัย  

11 นางปานทิพย์  
ใจเอ้ือย 

2,000 - 1,000 2,000 5,000  5,000  

2)โครงการลดโลก
ร้อน 
2.1กิจกรรมลดขยะ 
2.2กิจกรรมลด
พลาสติก 
2.3กิจกรรมรณรงค์
ใช้ถุงผ้า 
2.4กิจกรรมแยก
ขยะ 
2.5กิจกรรมขยะรี
ไซเคิล(EM,กระดาษ
รีไซเคิล) 
2.6กิจกรรมน้ า ไฟ
ใช้ประหยัด 

11  
 

นางปานทิพย์ 
นางปานทิพย์ 

 
นางอมรรัตน์ 

 
นางปานทิพย์ 

 
นางปานทิพย์ 
นางอมรรัตน์ 

 
นางสาวกรกช 

 

 
 

- 
- 
 

4,500 
 
- 
 

2,500 
 
 
- 

 
 

- 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 
- 

 
 
500 
500 

 
1,500 
 

- 
 

1,500 
 
 
- 

 
 
 
 
 

4,000 
 

1,500 
 

6,000 
 
 

1,000 

 
 

500 
500 

 
10,000 

 
1,500 

 
10,000 

 
 
- 

  
 

500 
500 

 
10,000 

 
1,500 

 
10,000 

 
 
- 

 

 3)โครงการเปลี่ยน 
เครื่องปรับอากาศ 
อายุการใช้งานเกิน 
10 ปี ท่ีท างานไม่
สมบูรณ ์

11 นางปานทิพย์ 
ใจเอ้ือย 

39,000 2,000 - 441,920 482,920  482,920  

                                                  รวม 48,000 2,000 4,000 454,420 508,420  508,420  
2 หน่วยงาน

โภชนาการ 
11 นางปานทิพย์  

ใจเอ้ือย 
        

 1) งานโภชนาการ
(ตรวจสารปนเปื้อน
ในอาหาร , ตรวจ
สุขภาพผู้ประกอบ
และสัมผัสอาหาร) 

11 นางปานทิพย์  
ใจเอ้ือย 

- - 5,000 - 5,000 
 
 
 
 
 
 

 5,000 
 
 
 
 
 
 

 

                                       รวม  - - 5,000 - 5,000  5,000  
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แผนปฏิบัตกิารปกีารศึกษา  2563   โรงเรียนซางตาครู้สศกึษา 
 

 
ที่ หน่วยงาน/งาน/

โครงการ 
แผนงาน

ตาม
มาตรฐาน 

ผู้รบัผิดชอบ งบประมาณ หน้า
อ้าง 
อิง 

งบด าเนนิการ งบพัฒนา งบ
ลงทุน 
(สิน 

ทรัพย์
ถาวร) 

สรุป
ราย 
จ่าย 

ค่า 
ตอบ
แทน 

ค่า
พาหนะ 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสด ุ

3 หน่วยงานอนามัย 11 นางสาวบานชื่น 
อินทิสาร 

        

 1)กิจกรรมป้องกัน 
ส่งเสริมดูแลรักษา
สุขภาพ 

11 นางสาวบานชื่น 
อินทิสาร 

4,000 - 7,000 2,500 13,500  13,500  

 รวม   4,000 - 7,000 2,500 13,500  13,500  
4 หน่วยงาน

เทคโนโลยแีละ
โสตทศันปูกรณ ์

11 นายชาญสกล 
ทรัพย์มีชัย 

        

 1)โครงการพัฒนา
เทคโนโลยีก้าวไกล
ทางการศึกษา 

11 นายชาญสกล 
ทรัพย์มีชัย 

   60,000 60,000  60,000  

 รวม   - - - 60,000 60,000  60,000  
5 หน่วยงาน

ประชาสัมพันธ ์
11 นางสาวปนัสยา  

ใจเอ้ือย 
        

 1)งาน
ประชาสัมพันธ์ 

11 นางสาวปนัสยา  
ใจเอ้ือย 

 1,000 2,000 12,500 5,000  15,500  

                                                 รวม - 1,000 2,000 12,500 15,500  15,500  
รวมทั้งสิ้น 52,000 3,000 18,000 529,420 602,420  602,420  

 
 
 
 

 
 

                      ลงชือ่ .............................................. ผู้จัดท า 
                                                               (นางปานทพิย์   ใจเอื้อย) 
                                                         ผูช้่วยผู้อ านวยการฝ่ายบรหิารทั่วไป 

 
 
 
 
 

                     ลงชือ่..........................................................ผู้รบัรอง 
                                                          (เซอร์มาร์กาเร็ต  รัตนาวงศ์ไชยา) 
                                                                  ผู้จัดการ / อ านวยการ 
 
 
 



47 
 

แผนปฏิบัตกิารปกีารศึกษา  2563   โรงเรียนซางตาครู้สศกึษา 
 

                      ตารางที่ 3.8  สรุปงบประมาณรายจ่ายของงาน / โครงการ จ าแนกตามหน่วยงาน ปีการศึกษา 2562 
ฝ่ายปฐมวัย 

ที ่ หน่วยงาน / งาน / โครงการ 
แผนงาน 
ตาม 

มาตรฐาน 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

งบประมาณ 

หน้า
อ้างอิง 

งบด าเนินการ 
งบ

พัฒนา 

งบลงทุน 
(สินทรัพย์
ถาวร) 

สรุป
รายจ่าย ค่า 

ตอบแทน 
ค่า

พาหนะ 
ค่าใช้
สอย 

ค่า
วัสดุ 

1 
หน่วยงานส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม 

4 
นางสาว
ปัทมกร   

              

 

1) โครงการเด็กดีมีคุณธรรม 

- กิจกรรมวันส าคัญ 
- กิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม 
- กิจกรรมจิตสาธารณะ 
- กิจกรรมเด็กดี ซ.ศ. 

 

นางสาว
ปัทมกร   

รัตนกสิกร  

 
1,000 
500 
500 

3,000 

 
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 

 

2 หน่วยงานงานพัฒนาหลักสูตรฯ 2          

 
1) โครงการพัฒนาหลักสูตรปฐมวัย 
- กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร 

 
นางสุชาดา    
น้อยสอาด 

 
4,000 

 
1,000 

 
500 

 
500 

 
6,000 

 
- 

 
6,000  

3 
หน่วยงานพัฒนาและการจัดการ
เรียนการสอน 

2 
นางสุชาดา    
น้อยสอาด         

 
1) กิจกรรมการจัดท าแผนการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ 

  - 200 600 1,200 2,000 - 2,000  

4 
หน่วยงานงานส่งเสริมให้มีการวิจัย
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการ
เรียนรู ้

2 
นางสาว
ปัทมกร   

รัตนกสิกร  
        

 1) งานวิจัยในชั้นเรียน   - 200 300 1,000 1,500 - 1,500  

5 
หน่วยงานนิเทศการเรียนรู้ใน
สถานศึกษา 

2 
นางสาว 
พีรดา   

  
        

 
1) โครงการนิเทศแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
- กิจกรรมนิเทศภายในสถานศึกษา 

  
 
- 

 
200 

 
800 

 
500 

 
1,500 

 
- 

 
1,500  

6 หน่วยงานประเมินพัฒนาการเด็ก 2 
นางสาว
บุษกร           

 1) งานประเมนิพัฒนาการเด็กปฐมวัย   - 400 300 9,300 10,000 - 10,000  

7 หน่วยงานกิจกรรมพัฒนาเด็ก   1 
นางสาวชนิ
ดา ณ นคร         

 

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

  

 
 
- 
- 
- 
- 

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 
14,200 
2,200 
4,000 

36,000 
4,500 
6,500 

 
 

2,000 
15,000 
3,000 
5,000 

82,800 
102,500 
10,250 

 
 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
 

2,000 
15,000 
3,000 
5,000 

82,800 
102,500 
10,250 
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ที ่ หน่วยงาน / งาน / โครงการ 
แผนงาน 
ตาม 

มาตรฐาน 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

งบประมาณ 

หน้า
อ้างอิง 

งบด าเนินการ 
งบ

พัฒนา 

งบลงทุน 
(สินทรัพย์
ถาวร) 

สรุป
รายจ่าย ค่า 

ตอบแทน 
ค่า

พาหนะ 
ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ 

 - กิจกรรมค่ายบูรณาการ   250 1,500 2000 6500 10250  10250  

8 หน่วยงานสวัสดิภาพเด็ก 1 

นางสาว 
ปิยะดา  
คล้อย
เขษม 

         

 1) งานสวัสดิภาพเด็ก   - 500 1,000 6,000 7,500 - 7,500  

9 
หน่วยงานพัฒนาความสัมพันธ์กับ
ชุมชนและผู้ปกครอง 

3 

นางสาว 
พีรดา   
 ชัยวรา
สวัสดิ์ 

         

 
1) งานพัฒนาความสัมพันธ์กับชุมชน
และผู้ปกครอง 

  1,000 500 500 - 2,000 - 2,000  

10 หน่วยงานบริหารทั่วไป 2 
นางสาวชนิ
ดา ณ นคร          

 1) งานจัดท าแผนปฏิบัติการ ปฐมวัย   - 300 2,500 2,200 5,000 - 5,000  

11 หน่วยงานพัฒนาบุคลากร 2 
นางสาว
บุษกร  เละ
ประยูร 

         

 

1) โครงการพัฒนาครูปฐมวัย 
- กิจกรรมพัฒนาศักยภาพครูปฐมวัย 
2) กิจกรรมนิเทศแบบกัลยาณมิตร 

  

 
20,000 
1,500 

 
5,000 
2,000 

 
24,000 
3,000 

 
1,000 
500 

 
50,000 
7,000 

 
- 
- 

 
50,000 
7,000 

  

12 
หน่วยงานจัดบรรยากาศ 
ส่งเสริมการเรียนการสอน 

3 
นางสาวชนิ
ดา ณ นคร          

 

1) โครงการส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลย ี
- กิจกรรมส่ือเพื่อการศึกษา 
- กิจกรรมหนูน้อย RECYCLE 
- กิจกรรมจัดบรรยากาศชั้นเรียน 
- กิจกรรมสร้างส่ือนวัตกรรมด้วย IPAD 

  

 
- 

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 

  

13 
หน่วยงานพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพในสถานศึกษา 

2 

นางสาว 
ปิยะดา  
คล้อย
เขษม 

         

 

1) งานพัฒนาระบบการประกนัคุณภาพ
ในสถานศึกษา  
2) งานสารสนเทศ 

  

 
- 
- 

 
500 
200 

 
500 

- 

 
4,000 
1,800 

 
5,000 
2,000 

 
- 
- 

 
5,000 
2,000 

  

  รวม     44,550 43,300 174,400 215,800 478,050 - 478,050   
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                                                   ลงชื่อ...................................................ผู้จัดท า  

                                                   (นางสาวชนิดา  ณ นคร) 
                                                  ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายปฐมวัย            

 
                                                                             ลงชื่อ...................................................ผู้รับรอง  
                                                                                                   ( เซอร์มาร์กาเร็ต   รัตนาวงศ์ไชยา ) 

                                                    ผู้จัดการ/ผู้อ านวยการ 
 
 
 

           “พระเจา้จะทรงตอบสนองทกุคนตามสมควรแกก่ารกระท าของพวกเขา”(รม 2:6) 
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รายละเอียดแผนปฏิบัติการประจ าปี 
(ประกอบด้วย ตารางสรุปรายรับ-รายจ่ายตามแผนงาน 

ตารางแสดงสรุปรายรับ-รายจ่ายตามแผนงาน  
และแผนงาน/โครงการ) เรียงล าดับดังนี้ 

1. ฝ่ายจิตตาภิบาล 
2. ฝ่ายวิชาการ 
3. ฝ่ายกิจการนักเรียน 
4. ฝ่ายธุรการ-การเงิน 
5. ฝ่ายทรัพยากรมนุษย ์
6. ฝ่ายมาตรฐานคุณภาพ 
7. ฝ่ายบริหารทั่วไป 
8. ฝ่ายปฐมวัย 
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4.1  ฝ่ายจิตตาภิบาล 
ตารางที่ 4.1.1  สรุปรายจ่ายและที่มาของงบประมาณ ของงาน/โครงการ จ าแนกตามหน่วยงาน ปีการศึกษา 2562 

                                                        
 

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

                                             ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายจิตตาภบิาล 
 

 
ท่ี 

 
แผนงานหน่วยงาน 

แผนงาน
ตาม

มาตรฐาน 
ผู้รับผิดชอบ สรุป

รายจ่าย 

สรุปรายรับ 

จากโรงเรียน จากท่ีอื่น รวม 

1 หน่วยงานอภิบาล 4 นางสมลักษณ์          
 1 1)กิจกรรมสอนค าสอนผู้เรียนคาทอลิก 4 นางสมลักษณ์      45,550  45,550   45,550  
 2)กิจกรรมยุวธรรมทูต 4 นางสมลักษณ์      900 900  900 
 3)กิจกรรมค่านผู้น ายุวธรร มทูต 4 นางสมลักษณ์       5,500  5,500   5,500 
 4)กิจกรรมค่ายพระคัมภีร ์ 4 นางสมลักษณ์       5,100  5,100   5,100 
 5)กิจกรรมค่ายค าสอน 4 นางสมลักษณ์       5,100  5,100   5,100 
 6)กิจกรรมชุมนุมนักเรียนคาทอลิก 4 นางสมลักษณ์       5,100  5,100   5,100 
 7)โครงการอบรมฟื้นฟูจิตใจครูและนักเรียน

คาทอลิก 4 
 
นางสมลักษณ์      

 
161,000 

 
161,000 

  
161,000 

 รวม   228,250 228,250  228,250 
2. หน่วยงานแพรธ่รรม 4 นางสาวลัดดาวัลย์     
1. งานมิสซาตามโอกาสต่างๆ 4 นางสมลักษณ์          
 1)กิจกรรมมิสซาเปดิ/ปดิปีการศึกษา 4 นางสมลักษณ์      12,100  12,100   12,100  
 2)กิจกรรมมิสซาศุกร์ต้นเดือน 4 นางสมลักษณ์      5,000 5,000  5,000 
 3)กิจกรรมฉลองพระคริสตกายา 4 นางสมลักษณ์      2,400 2,400  2,400 
 3)กิจกรรมมิสซาฉลองศาสนนามโรงเรียน 4 นางสมลักษณ์      6,800 6,800  6,800 
 4)กิจกรรมมิสซาฉลองพระคริสตสมภพ 4 นางสมลักษณ์      7,000 7,000  7,000 
2 วจนพิธีกรรมตามโอกาสตา่งๆ 4 นางสมลักษณ์      1,200 1,200  1,200 
3 วิชาคริสต์ศาสนาในโรงเรียน ป.1-ม.3 4 นางสาวลัดดาวัลย์ 1,000 1,000  1,000 
4. บูรณาการคุณคา่พระวรสารสู่แผนการสอน 4 นางสาวลัดดาวัลย์ 300 300  300 
 รวม   35,800 35,800  35,800 
3 หน่วยงานศาสนสัมพันธ ์ 4 นางธนพร     
 1) กิจกรรมเรียนรู้วฒันธรรมองค์กร 4 นางธนพร 600 600  600 
  2) กิจกรรมการเขา้ร่วมท าทางศาสนา 4 นางธนพร 600 600  600 
 รวม   1,200 1,200  1,200 

4 หน่วยงานส่งเสริมเอกลกัษณ์และอัตลักษณ์
ของโรงเรียน 

4 นางสาบรรจง     

 1) กิจกรรมจัดดบอร์ดแบง่ปันความรู้ตาม
เทศกาลคาทอลิก 

4 นางสาบรรจง 4,600 4,600  4,600 

  2) กิจกรรมอดออมเพื่อผูด้้อยโอกาส 4 นางสาบรรจง 700 700  700 
 3) กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน 4 นางสาบรรจง 750 750  750 
 4)โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ตาม

แนวทางคุณค่าพระวรสาร 
4 นางสาบรรจง 10,500 10,500  10,500 

 รวม   16,550 16,550  16,550 
 รวมท้ังสิ้น   281,800 281,800 

 
281,800 



52 
 

แผนปฏิบัตกิารปกีารศึกษา  2563   โรงเรียนซางตาครู้สศกึษา 
 

ตารางที่ 4.1.2  สรุปรายรับ-รายจ่ายตามหน่วยงาน (งาน/กิจกรรม/โครงการ) ปีการศึกษา 2562 
ของฝ่ายจิตตาภิบาล 

4.1.2.1  หน่วยงานอภบิาล 

 
สรุปประเภทงบประมาณ 
งบด าเนนิการ   67,250     บาท              งบลงทุน    -      บาท  งบพัฒนา  161,000   บาท 
  
          ลงชื่อ..............................................   ลงชื่อ.................................................... 
      ( นางสมลักษณ์   บญุเพชร)          (นางสมลักษณ์   บญุเพชร)  
      ผูเ้สนองาน       ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายจิตตาภิบาล 

 
 

ผู้อนุมัต ิลงชื่อ............................................... 
           ( เซอร์มารก์าเรต็  รตันาวงศ์ไชยา) 

         ผู้จัดการ / ผู้อ านวยการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ท่ี 

 
งาน/กิจกรรม/โครงการ 

แผนงาน
ตาม

มาตรฐาน 

สรุปรายรับ 
สรุป

รายจ่าย 
ประเภท

งบประมาณ จากโรงเรียน จากที่อื่น รวม 

1 กิจกรรมสอนค าสอนผู้เรียน
คาทอลิก 

4 45,550  
 

45,550  45,550  ด าเนินการ 

2 กิจกรรมยุวธรรมทูต 4 900  900 900 ด าเนินการ 
3 กิจกรรมค่านผู้น ายุวธรร มทูต 4  5,500   5,500  5,500 ด าเนินการ 
4 กิจกรรมค่ายพระคัมภีร์ 4  5,100 

 
 5,100  5,100 ด าเนินการ 

5 กิจกรรมค่ายค าสอน 4  5,100 
 

 5,100  5,100 ด าเนินการ 

6 กิจกรรมชุมนุมนักเรียนคาทอลิก 4  5,100 
 

 5,100  5,100 ด าเนินการ 

7 โครงการอบรมฟ้ืนฟูจิตใจครูและ
นักเรียนคาทอลิก 

4  
161,000  

 
161,000 

 
161,000 

 
พัฒนา 

รวม 228,250  228,250 228,250  
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4.1.2.2  หน่วยงานแพร่ธรรม 
 

 
สรุปประเภทงบประมาณ 
 
 งบด าเนนิการ 35,800  บาท     งบลงทนุ  -    บาท     งบพัฒนา  -   บาท 
 
  

ลงชื่อ..............................................   ลงชื่อ.................................................... 
      ( นางสาวอัจฉรา  สรกุล  )                        (นางสมลกัษณ์   บุญเพชร) 
        ผูเ้สนองาน                     ผู้ช่วยผูอ้ านวยการฝ่ายจิตตาภบิาล 
 

 
 

ผู้อนุมัต ิลงชื่อ............................................... 
           ( เซอร์มารก์าเรต็  รตันาวงศ์ไชยา) 

          ผู้จัดการ / ผู้อ านวยการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ท่ี 

 
งาน/กิจกรรม/โครงการ 

แผนงาน
ตาม

มาตรฐาน 

สรุปรายรับ สรุป
รายจ่าย 

ประเภท
งบประมาณ จากโรงเรียน จากที่อื่น รวม 

1 งานมิสซาตามโอกาสต่างๆ       
 1)กิจกรรมมิสซาเปดิ/ปดิปีการศึกษา 4 12,100   12,100  12,100  ด าเนินการ 
 2)กิจกรรมมิสซาศุกร์ต้นเดือน 4 5,000  5,000 5,000 ด าเนินการ 
 3)กิจกรรมฉลองพระคริสตกายา 4 2,400  2,400 2,400 ด าเนินการ 
 4)กิจกรรมมิสซาฉลองศาสนนาม

โรงเรียน 
4 6,800  6,800 6,800 ด าเนินการ 

 5)กิจกรรมมิสซาฉลองพระคริสตสมภพ 4 7,000  7,000 7,000 ด าเนินการ 
2 วจนพิธีกรรมตามโอกาสตา่งๆ 4 1,200  1,200 1,200 ด าเนินการ 
3 วิชาคริสต์ศาสนาในโรงเรียน ป.1-ม.3 4 1,000  1,000 1,000 ด าเนินการ 
4 บูรณาการคุณคา่พระวรสารสู่แผนการ

สอน 
4 300  300 300 ด าเนินการ 

        
รวม 35,800  35,800 35,800  

 อัจฉรา  สรกุล 
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4.1.2.3  หน่วยงานศาสนสัมพันธ ์

 
สรุปประเภทงบประมาณ 
 
 งบด าเนนิการ   1,200   บาท งบลงทนุ   -      บาท  งบพัฒนา    -      บาท 
 
  
        ลงชื่อ..............................................    ลงชื่อ.................................................... 
      ( นางธนพร  เปีย่มอยู่ )                      (นางสมลกัษณ์   บุญเพชร) 
      ผูเ้สนองาน                ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายจิตตาภบิาล 

 
 
 

ผู้อนุมัต ิลงชื่อ............................................... 
           ( เซอร์มารก์าเรต็  รตันาวงศ์ไชยา) 

           ผู้จัดการ / ผู้อ านวยการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ท่ี 

 
งาน/กิจกรรม/โครงการ 

แผนงาน
ตาม

มาตรฐาน 

สรุปรายรับ สรุป
รายจ่าย 

ประเภท
งบประมาณ จากโรงเรียน จากที่อื่น รวม 

1 กิจกรรมเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กร 4 600  600 600 ด าเนินการ 
2 กิจกรรมการเข้าร่วมท าทาง

ศาสนา 
4 600 

 
600 600 ด าเนินการ 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

รวม 1,200  1,200 1,200  31,200 



55 
 

แผนปฏิบัตกิารปกีารศึกษา  2563   โรงเรียนซางตาครู้สศกึษา 
 

 
4.1.2.4  หน่วยงานส่งเสริมเอกลกัษณ์และอตัลกัษณ์ของโรงเรียน 
 

 
สรุปประเภทงบประมาณ  
 
 งบด าเนนิการ   6,050   บาท งบลงทนุ    -     บาท  งบพัฒนา    10,500     บาท 
 
 
 ลงชื่อ.............................................. …..   ลงชื่อ.................................................... 
      ( นางสาวบรรจง   หลาวเงนิ )                     (นางสมลกัษณ์   บุญเพชร) 
       ผูเ้สนองาน                 ผู้ช่วยผูอ้ านวยการฝ่ายจิตตาภบิาล 

 
 
 

ผู้อนุมัต ิลงชื่อ............................................... 
           ( เซอร์มารก์าเรต็  รตันาวงศ์ไชยา) 

         ผู้จัดการ / ผู้อ านวยการ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ท่ี 

 
งาน/กิจกรรม/โครงการ 

แผนงาน
ตาม

มาตรฐาน 

สรุปรายรับ สรุป
รายจ่าย 

ประเภท
งบประมาณ จากโรงเรียน จากที่อื่น รวม 

1  กิจกรรมจัดดบอร์ดแบง่ปันความรู้ตาม
เทศกาลคาทอลิก 

4 4,600  4,600 4,600 ด าเนินการ 

2 กิจกรรมอดออมเพื่อผู้ด้อยโอกาส 4 700  700 700 ด าเนินการ 
3 กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน 4 750  750 750 ด าเนินการ 
4 โครงการพฒันาคุณธรรม จริยธรรม  

ตามแนวทางคุณค่าพระวรสาร 
4 10,500  10,500 10,500 พัฒนา 

        
        
        
        
        
        
        

รวม 16,550  16,550 16,550  
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ล าดับที่   1   แผนงานหน่วยงาน  อภบิาล 
แผนงานตามโครงสร้าง ฝ่ายจิตตาภิบาล 
แผนงานตามมาตรฐานด้าน           1 คุณภาพผู้เรียน/เด็ก         2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
                                             3 สังคมแห่งการเรียนรู้        4อัตลักษณ์         5 มาตรการส่งเสริม 
ผู้รบัผิดชอบ  นางสมลักษณ์   บญุเพชร 
ตอบสนอง  พันธกิจที ่4     ยุทธศาสตร์ที ่  8    กลยุทธ์ที ่ 8.1 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษา สพฐ.  1  คุณภาพของผู้เรียน/เด็ก     2  กระบวนการบริหารและการจัดการ   
                  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ/การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ   
ตอบสนองมาตรฐานฝ่ายการศกึษาฯ (EDBA) :  มาตรฐานที่ 16  ตัวบ่งชี้หลกั..........  ร่วม   16.1  , 16.2 
              ประเดน็พิจารณาที่ หลกั  ………………….   ร่วม....................... 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษาโรงเรียน    : มาตรฐานที่..........    ตัวบ่งชี้ หลักที่ ........  ร่วม ........... 

 วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดอืน/ปี) 
วัตถุประสงค ์ 1. ขั้นวางแผน  
1. เพื่อให้ผู้เรียนปฎิบัติตนตามหลัก  1.1  แต่งต้ังคณะกรรมการการจัดกิจกรรม พ.ค. 62 
ธรรมทางศาสนาและปฎิบัติศาสนกิจอย่าง 1.2  ประชุมคณะท างานกรรมการจัดกิจกรรม พ.ค. 62 
สม่ าเสมอ 1.3  ประชุมช้ีแจงการด าเนินการจัดกิจกรรม พ.ค. 62 
2.เพื่อให้ผู้เรียนคาทอลิกใช้เวลาว่างให้เกิด 1.4  ศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการ พ.ค. 62 
ประโยชน์ อยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข การจัดกิจกรรม  
3.เพื่อให้ผู้เรียนคาทอลิกมีความรัก เมตตา 1.5 จัดท าค าสั่งการจัดกจิกรรมท้ังภายใน พ.ค. 62 
ต่อผู้อื่น ให้อภัย ให้เกียรติผู้อื่น  และภายนอก  
4.เพื่อให้ผู้เรียนคาทอลิกมีจิตอาสาและ 1.6 จัดท าเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับการจัด พ.ค. 62 
บ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม กิจกรรม โครงการ  
5.เพื่อให้ผู้เรียนคาทอลิกมีความละอายใจ 2. ขั้นด าเนินการ  
และไม่ปฎิบัติในสิ่งท่ีเป็นบาปและสิ่งท่ีผิดต่อ 2.1 ภาระงานประจ า  
หลักธรรมของศาสนา 1)กิจกรรมสอนค าสอนผู้เรียนคาทอลิก พ.ค. 62 - มี.ค. 63 
 2)กิจกรรมยุวธรรมทูต พ.ค. 62 - มี.ค. 63 
เป้าหมายเชิงปริมาณ 3)กิจกรรมค่ายผู้น ายุวธรรมทูต มิ.ย.62 
ครูคาทอลิก  15  ท่าน 4)กิจกรรมค่ายพระคัมภีร์ ส.ค.62 
ผู้เรียนคาทอลิก 50 ท่าน 5)กิจกรรมค่ายค าสอน ต.ค.62 
 6)กิจกรรมชุมนุมนักเรียนคาทอลิก ม.ค.63 
เป้าหมายเชิงคณุภาพ 2.2  ภาระงานตาม ตบช.(วงเล็บตัวบ่งชี ที่รับผิดชอบหลัก)  
1. ผู้เรียนคาทอลิกปฎิบัติตนตามหลัก 2.3  ภาระงานร่วม  (วงเล็บตัวบ่งชี ที่รับผิดชอบร่วม)  
ธรรมทางศาสนาและปฎิบัติศาสนกิจอย่าง 1)ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามอัตลักษณ์  
สม่ าเสมออย่างมีคุณภาพ การศึกษาคาทอลิก (16.1)  

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 กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดอืน/ปี) 
4.ผู้เรียนคาทอลิกมีจิตอาสาและ   
บ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมอย่างมีคุณภาพ   
5. ผู้เรียนคาทอลิกมีความละอายใจ   
และไม่ปฎิบัติในสิ่งท่ีเป็นบาปและสิ่งท่ีผิดต่อ   
หลักธรรมของศาสนาอย่างมีคุณภาพ 3.  ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล  
 3.1 ตรวจสอบติดตามการด าเนินงานตามแผน  
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 3.2 ประเมินการจัดกิจกรรม  
1. ผู้เรียนคาทอลิกร้อยละ 83 ปฎิบัติตนตาม 3.3 ปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงานท่ียังไม่สมบูรณ์  
หลักธรรมทางศาสนาและปฎิบัติศาสนกิจอย่าง   
สม่ าเสมออย่างมีคุณภาพ 4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา  
2.ผู้เรียนคาทอลิกร้อยละ 83 ใช้เวลาว่างให้เกิด 4.1สรุปผลตามกิจกรรมเป็นภาพรวม มี.ค. 63 
ประโยชน์ อยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข 4.2จัดท ารายงานผลด าเนินงานของ มี.ค. 63 
อย่างมีคุณภาพ หน่วยงาน  
3.ผู้เรียนคาทอลิกร้อยละ 83 มีความรัก เมตตา 4.3น าผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนา มี.ค. 63 
ต่อผู้อื่น ให้อภัย ให้เกียรติผู้อื่นอย่างมีคุณภาพ    
4.ผู้เรียนคาทอลิกร้อยละ 83มีจิตอาสาและ   
บ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมอย่างมีคุณภาพ   
5. ผู้เรียนคาทอลิกร้อยละ 83 มีความละอายใจ   
และไม่ปฎิบัติในสิ่งท่ีเป็นบาปและสิ่งท่ีผิดต่อ   
หลักธรรมของศาสนาอย่างมีคุณภาพ   
   
เครื่องมือการติดตาม/ประเมินผล   
1. แบบประเมินผลของการจัดกิจกรรมทาง   
ศาสนา   
2. แบบสรุปการประเมินเข้าร่วมกิจกรรมทาง   
ศาสนา   
3. รายงานสรุปผลการด าเนินงานตามกิจกรรม   
ทางศาสนา   
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4.1.3 แบบแสดงงบประมาณค่าใช้จ่าย งาน/กิจกรรม 
4.1.3.1  งาน/กิจกรรม  สอนค าสอนผู้เรียนคาทอลิก                      
แผนงานตามมาตรฐานที่ 1   2   3   4   5  
 หน่วยงาน  อภิบาล                        ฝ่าย จิตตาภิบาล  

รายการ งบประมาณ ปี 2562 

รายรับ (ที่มาของงบประมาณ)  

    1.จากโรงเรียน 45,550 
รวม 45,550 
รายจ่าย  
   1.ค่าวัสดุ   
-ค่าหนังสือบทสวด /ค่าสมุดประจ าตัว 250 
-ค่ากระดาษสี 180 g 300 
-ค่าสื่ออุปกรณ์การสอนค าสอน 35,000 
   2.ค่าใช้สอย  
   3.ค่าตอบแทน  
-ค่าตอบแทนครูค าสอน 10,000 
   4.ค่าพาหนะ  

รวม 45,550 
        สรุปประเภทงบประมาณ  
        งบด าเนินการ   45,550     บาท           งบลงทุน      -        บาท งบพัฒนา    -      บาท 

 
ลงช่ือ .............................................. 
    (   นางสมลักษณ์   บุญเพชร ) 

ผู้เสนองาน          

             
        ลงช่ือ .......................................... 
             ( นางสมลักษณ์   บุญเพชร ) 

                   ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายจิตตาภิบาล 
 
                                                                          
                                                                       ผู้อนุมัติ 
                                             
                                                        ลงช่ือ................ .... ..................................... 
                                                             (เซอร์มากาเร็ต รัตนาวงศ์ไชยา) 
                                                                     ผู้จัดการ/ ผู้อ านวยการ 
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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 (ท่ีมาของงบประมาณ)  
    1.จากโรงเรียน 900 

รวม 900 
รายจ่าย  
   1.ค่าวัสดุ   
-ค่าเข็มยุวธรรมทูต 300 
-ค่าเอกสาร 600 
   2.ค่าใช้สอย  
   3.ค่าตอบแทน  
   4.ค่าพาหนะ  
  

รวม 900 

     สรุปประเภทงบประมาณ  
      งบด าเนินการ      900   บาท           งบลงทุน        -       บาท               งบพัฒนา       -        บาท 
 
            ลงช่ือ .............................................. 
                  ( นางสมลักษณ์   บุญเพชร) 
                             ผู้เสนองาน 

 
       ลงช่ือ ............................................. 
          (นางสมลักษณ์   บุญเพชร) 
    ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายจิตตาภิบาล 
 
 
 

                                                                ผู้อนุมัติ 
                                            
                                            ลงช่ือ ................................................. 
                                                  ( เซอร์มาร์กาเร็ต  รัตนาวงศ์ไชยา) 
                                                           ผู้จัดการ/ ผู้อ านวยการ 
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4.1.3.3  งาน/กิจกรรม   ค่ายผู้น ายุวธรรมทูต                      
แผนงานตามมาตรฐานที่ 1   2   3   4   5  
 หน่วยงาน  อภิบาล                        ฝ่าย จิตตาภิบาล  

รายการ งบประมาณ ปี 2562 

รายรับ (ท่ีมาของงบประมาณ)  
    1.จากโรงเรียน 5,500 

รวม 5,500 
รายจ่าย  
   1.ค่าวัสดุ   
   2.ค่าใช้สอย  
ค่าลงทะเบียน 4,400 
   3.ค่าตอบแทน  
   4.ค่าพาหนะ  
-ค่าน้ ามันรถ 1,100 

รวม 5,500 

     สรุปประเภทงบประมาณ  
     งบด าเนินการ       5,500        บาท          งบลงทุน        -       บาท           งบพัฒนา       -        บาท 
 
            ลงช่ือ .............................................. 
                  ( นางสมลักษณ์   บุญเพชร) 
                             ผู้เสนองาน 

 
       ลงช่ือ ............................................. 
          (นางสมลักษณ์   บุญเพชร) 
    ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายจิตตาภิบาล 
 
 
 

                                                                ผู้อนุมัติ 
                                            
                                            ลงช่ือ ................................................. 
                                                  ( เซอร์มาร์กาเร็ต  รัตนาวงศ์ไชยา) 
                                                             ผู้จัดการ/ผู้อ านวยการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



61 
 

แผนปฏิบัตกิารปกีารศึกษา  2563   โรงเรียนซางตาครู้สศกึษา 
 

 
4.1.3.4  งาน/กิจกรรม   ค่ายพระคัมภีร์                      
แผนงานตามมาตรฐานที่ 1   2   3   4   5  
 หน่วยงาน  อภิบาล                        ฝ่าย จิตตาภิบาล  

รายการ งบประมาณ ปี 2562 

รายรับ (ท่ีมาของงบประมาณ)  
    1.จากโรงเรียน 5,100 

รวม 5,100 
รายจ่าย  
   1.ค่าวัสดุ   
   2.ค่าใช้สอย  
ค่าลงทะเบียน 4,000 
   3.ค่าตอบแทน  
   4.ค่าพาหนะ  
-ค่าน้ ามันรถ 1,100 

รวม 5,100 

     สรุปประเภทงบประมาณ  
     งบด าเนินการ     5,100        บาท             งบลงทุน        -       บาท           งบพัฒนา       -        บาท 
 
            ลงช่ือ .............................................. 
                  ( นางสมลักษณ์   บุญเพชร) 
                             ผู้เสนองาน 

 
       ลงช่ือ ............................................. 
          (นางสมลักษณ์   บุญเพชร) 
    ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายจิตตาภิบาล 
 
 
 

                                                                ผู้อนุมัติ 
                                            
                                            ลงช่ือ ................................................. 
                                                  ( เซอร์มาร์กาเร็ต  รัตนาวงศ์ไชยา) 
                                                            ผู้จัดการ/ ผู้อ านวยการ 
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4.1.3.5  งาน/กิจกรรม   ค่ายค าสอน                      
แผนงานตามมาตรฐานที่ 1   2   3   4   5  
 หน่วยงาน  อภิบาล                        ฝ่าย จิตตาภิบาล  

รายการ งบประมาณ ปี 2562 

รายรับ (ท่ีมาของงบประมาณ)  
    1.จากโรงเรียน 5,100 

รวม 5,100 
รายจ่าย  
   1.ค่าวัสดุ   
   2.ค่าใช้สอย  
-ค่าลงทะเบียน 4,000 
   3.ค่าตอบแทน  
   4.ค่าพาหนะ  
-ค่าน้ ามันรถ 1,100 

รวม 5,100 

          สรุปประเภทงบประมาณ  
         งบด าเนินการ     5,100        บาท           งบลงทุน        -       บาท           งบพัฒนา       -    บาท 
 
            ลงช่ือ .............................................. 
                  ( นางสมลักษณ์   บุญเพชร) 
                             ผู้เสนองาน 

 
       ลงช่ือ ............................................. 
          (นางสมลักษณ์   บุญเพชร) 
    ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายจิตตาภิบาล 
 
 
 

                                                                ผู้อนุมัติ 
                                            
                                            ลงช่ือ ................................................. 
                                                  ( เซอร์มาร์กาเร็ต  รัตนาวงศ์ไชยา) 
                                                            ผู้จัดการ/ ผู้อ านวยการ 
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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 (ท่ีมาของงบประมาณ)  
    1.จากโรงเรียน 5,100 

รวม 5,100 
รายจ่าย  
   1.ค่าวัสดุ   
   2.ค่าใช้สอย  
-ค่าลงทะเบียน 3,000 
   3.ค่าตอบแทน  
   4.ค่าพาหนะ  
-ค่าน้ ามันรถ 2,100 

รวม 5,100 

          สรุปประเภทงบประมาณ  
         งบด าเนินการ     5,100        บาท           งบลงทุน        -       บาท           งบพัฒนา       -    บาท 
 
            ลงช่ือ .............................................. 
                  ( นางสมลักษณ์   บุญเพชร) 
                             ผู้เสนองาน 

 
       ลงช่ือ ............................................. 
          (นางสมลักษณ์   บุญเพชร) 
    ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายจิตตาภิบาล 
 
 
 

                                                                ผู้อนุมัติ 
                                            
                                            ลงช่ือ ................................................. 
                                                  ( เซอร์มาร์กาเร็ต  รัตนาวงศ์ไชยา) 
                                                             ผู้จัดการ/ผู้อ านวยการ 
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4.1.4 โครงการ ของหน่วยงานในฝ่ายจิตตาภิบาล 
แผนงานตามโครงสร้าง  ฝ่ายจิตตาภิบาล 
แผนงานตามมาตรฐานด้าน  1 คุณภาพผู้เรียน/เด็ก         2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
                                             3 สังคมแห่งการเรียนรู้        4 อัตลักษณ์         5 มาตรการส่งเสริม 
ชื่อโครงการ  อบรมฟ้ืนฟูจิตใจครูและนักเรียนคาทอลิก 
ลักษณะโครงการ      ประจ า    ต่อเน่ือง    ใหม่  
หน่วยงาน                        อภิบาล 
ผู้รับผิดชอบ  นางสมลักษณ์   บุญเพชร 
ตอบสนอง                         พันธกิจที่.......4.........ยุทธศาสตร์ที่..........8..........กลยุทธ์ที่  8.1 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษา สพฐ.  1  คุณภาพของผู้เรียน/เด็ก     2  กระบวนการบริหารและการจัดการ   
                  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ/การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ   
ตอบสนองมาตรฐานฝ่ายการศึกษาฯ( EDBA) มาตรฐานที่ 16   ตัวบ่งช้ีหลักที่ - 
                                                   ประเด็นพิจารณาท่ี ทางตรง  1    ทางอ้อม   16.1 
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน มาตรฐานที่  ............    ตัวบ่งชี้  .............. 
1. หลักการและเหตผุล 
จากการท่ีฝา่ยจิตตาภิบาลได้จัดการงาน อภิบาลข้ึน คริสตชนในฐานะบุคคลและครอบครัวมุ่งสู่การเป็นศิษย์ผู้มีความ
เช่ือ สามารถเจริญชีวิตเป็นประจักษ์พยานและประกาศพระคริสตเจ้าแก่ทุกคน  และโรงเรียนคาทอลิกเป็นองค์กรท่ี
ต้องดูแลสนับสนุน -ส่งเสริมให้ครู-นักเรียนคาทอลิกซึ่งอยู่ในความดูแล   สามารถด าเนินชีวิตคริสตชน และพัฒนาชีวิต
จิตของตนเองให้สมบูรณ์ยิ่งข้ึน  โดยภารกิจท่ีส าคัญน้ีเองโรงเรียนซางตาครู้สศึกษา โดยฝ่ายจิตตาภิบาลจึงได้จัด
โครงการฟื้นฟูจิตใจครูและนักเรียนคาทอลิกข้ึนเพื่อส่งเสริมคณะครูและผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ตามคุณค่าพระวรสารและอัตลักษณ์ของโรงเรียน และสามารถปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนาท่ีตนนับ
ถือ เกิดความเช่ือ ความศรัทธาและด าเนินชีวิตเป็นคริตชนท่ีดี 
2.วัตถุประสงค ์ 
 2.1 เพื่อให้ครูและผู้เรียนคาทอลิกได้รับการส่งเสริมเพิ่มพูนความเช่ือและความศรัทธาปฎิบัติตนตาม 
                 หลักธรรมทางศาสนา 
 2.2 เพื่อให้ครูและผู้เรียนคาทอลิกน าค าสอนมาเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตปฎิบัติศาสนกิจอย่างสม่ าเสมอ 
3. เป้าหมาย      
  3.1 เชิงปริมาณ                

-ผู้เรียนคาทอลิกระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 – มัธยมศึกษาปีท่ี 3  จ านวน  50  คน 
-ครูคาทอลิก จ านวน 15  คน  

 3.2 เชิงคุณภาพ 
 1. ครูและผู้เรียนคาทอลิกได้รับการส่งเสริมเพิ่มพูนความเช่ือและความศรัทธาปฎิบัติตนตาม 
              หลักธรรมทางศาสนา 
    2. ครูและผู้เรียน สามารถน้อมน าค าสอนมาเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตปฎิบัติศาสนกิจอย่างสม่ าเสมอ 
      3.3 ตัวช้ีวัดความส าเร็จ  

1. ครูและผู้เรียนคาทอลิกร้อยละ 83 ได้รับการส่งเสริมเพิ่มพูนความเช่ือและความศรัทธาปฎิบัติตนตาม 
                 หลักธรรมทางศาสนา 

2. ครูและผู้เรียนคาทอลิกร้อยละ 83 สามารถน้อมน าค าสอนมาเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตปฎิบัติ
ศาสนกิจอย่างสม่ าเสมอ 
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4. ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 
กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รบัผิดชอบ 

1.1 แต่งต้ังกรรมการรับผิดชอบกิจกรรม   
1.2 ประชุมช้ีแจงวัตถุประสงค์และขอบข่ายงาน พ.ค. 62 นางสมลักษณ์  บุญเพชร 
1.3 วางแผนการด าเนินงาน   
1.4 ด าเนินการเพื่อขออนุมัติ   
2. ขั้นด าเนินการ/กิจกรรมที่จัด   
2.1 ประชุมครูและผู้เรียนคาทอลิก มี.ค. 62  
2.2 ติดต่อวิทยากรและสถานท่ี-ก าหนดวัน/เวลา  นางสมลักษณ์   บุญเพชร 
ด าเนินการ มิ.ย. 62  
2.3 แต่งต้ังผู้รับชอบในการด าเนินการ มิ.ย. 62  
2.4 ด าเนินการอบรมฟื้นฟูจิตใจครูและผู้เรียน มิ.ย. 62 -มี.ค.63  
คาทอลิก   
3. ขั้นติดตามและประเมินผล   
3.1 ประเมินโครงการ ประเมินความพึงพอใจ ตลอดปีการศึกษา นางสมลักษณ์   บุญเพชร 
3.2 ประเมินความพึงพอใจ   

5. สถานที่ด าเนนิงาน        โรงเรียนซางตาครู้สศึกษาและหน่วยงานภายนอก 
6. ระยะเวลาในการด าเนินงาน  พฤษภาคม 2562  – มีนาคม 2563 
7. งบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.เครือ่งมือการตดิตามและประเมินผล 

1. แบบประเมินโครงการ 
2. แบบประเมินความพึงพอใจ 

รายการ งบประมาณปี 2562 

รายรับ  
-จากโรงเรียน 161,000 

รวม 161,000 
รายจ่าย  
-ค่าใช้สอย  
   -ค่าของรางวัลในการจัดกิจกรรม 13,000 
   -ค่าท าบุญ/ขอมิสซา 15,000 
   -ค่าเช่าท่ีพัก/อาหาร 80,000 
-ค่าตอบแทน  
   -ค่าสมนาคุณวิทยากร 13,000 
-ค่าพาหนะ  

รายการ งบประมาณปี 2562 

   -ค่าน้ ามันรถ/ค่าเช่ารถ 40,000 
รวม 161,000 
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9. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
1. ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก 
2.โรงเรียนจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพด้านอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก 

10. ปัญหา/อปุสรรค แนวทางแก้ไข 
 
 
 

ผู้เสนอโครงการ      
 
 

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

ผู้พิจารณาโครงการ 
    
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ผู้อนุมัติโครงการ 

 

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

ผู้จัดการ/ผู้อ านวยการ 
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ล าดับที ่2   แผนงานแพร่ธรรม 
แผนงานตามโครงสร้าง ฝ่ายจิตตาภิบาล 
แผนงานตามมาตรฐานด้าน           1 คุณภาพผู้เรียน/เด็ก         2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
                                             3 สังคมแห่งการเรียนรู้         4อัตลักษณ์         5 มาตรการส่งเสริม 
ผู้รบัผิดชอบ  นางสาวลัดดาวัลย์   กันนิดา 
ตอบสนอง  พันธกิจที ่4     ยุทธศาสตร์ที ่  8    กลยุทธ์ที ่ 8.1 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษา สพฐ.  1  คุณภาพของผู้เรียน/เด็ก     2  กระบวนการบริหารและการจัดการ   
                  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ/การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ   
ตอบสนองมาตรฐานฝ่ายการศกึษาฯ (EDBA) :  มาตรฐานที่ 16  ตัวบ่งชี้หลกั..........  ร่วม   16.2   
              ประเดน็พิจารณาที่ หลกั  ………………….   ร่วม....................... 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษาโรงเรียน    : มาตรฐานที่..........    ตัวบ่งชี้ หลักที่ ........  ร่วม ........... 
 

วัตถุประสงค/์เป้าหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดอืน/ปี) 

วัตถุประสงค ์ 1. ขั้นวางแผน  

1. เพื่อให้สถานศึกษาด าเนินกิจกรรม  1.1  แต่งต้ังคณะกรรมการการจัดกิจกรรม พ.ค.62 

   มิสซาและวจนพิธีกรรมตามโอกาสต่างๆ 1.2  ประชุมคณะท างานกรรมการจัดกิจกรรม พ.ค.62 

2. เพื่อให้สถานศึกษามีการจัดการสอนคริสต์ศาสนา 1.3  ประชุมช้ีแจงการด าเนินการจัดกิจกรรม พ.ค.62 

ระดับช้ัน ป.1- ม.3 1.4  ศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการ  

3. เพื่อให้สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนท่ี การจัดกิจกรรม พ.ค.62 

บูรณาการความเช่ือ วัฒนธรรมและชีวิตตามคุณค่า 1.5 จัดท าค าสั่งการจัดกจิกรรมท้ังภายใน  

พระวรสารสู่แผนการสอน และภายนอก พ.ค.62 

 1.6 จัดท าเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับการจัด  

เป้าหมายเชิงปริมาณ กิจกรรม พ.ค.62 

ครูผู้สอนจ านวน   65       คน   
ผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 – ผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษา 2. ขั้นด าเนินการ  
ปีท่ี 3 จ านวน     1,100        คน 2.1 ภาระงานประจ า  
 1.งานมิสซาตามโอกาสต่างๆ  
 1.1 )กิจกรรมมิสซาเปิด/ปิดปีการศึกษา พ.ค.62 
เป้าหมายเชิงคณุภาพ 1.2)กิจกรรมมิสซาศุกร์ต้นเดือน ตลอดปีการศึกษา 

1. สถานศึกษาด าเนินกิจกรรม 1.3)กิจกรรมมิสซาฉลองพระคริสตกายา มิ.ย.62 

   มิสซาและวจนพิธีกรรมตามโอกาสต่างๆ 1.4)กิจกรรมมิสซาฉลองศาสนานามโรงเรียน ก.ย.62 

   อย่างมีประสิทธิภาพ 1.5)กิจกรรมมิสซาฉลองพระคริสตสมภพ ธ.ค.62 

2. เพื่อให้สถานศึกษามีการจัดการสอนคริสต์ศาสนา 2. วจนพิธีกรรมตามโอกาสต่างๆ ตลอดปีการศึกษา 
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วัตถุประสงค/์เป้าหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดอืน/ปี) 

ระดับช้ัน ป.1- ม.3 อย่างมีประสิทธิภาพ 3.การเรียนการสอนวิชาคริสต์ศาสนาระดับช้ัน ป.1 - ม.3 ตลอดปีการศึกษา 

3. เพื่อให้สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนท่ี 4.บูรณาการคุณค่าพระวรสารสู่แผนการสอน ตลอดปีการศึกษา 

บูรณาการความเช่ือ วัฒนธรรมและชีวิตตามคุณค่า   

พระวรสารสู่แผนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 2.2  ภาระงานตาม ตบช.(วงเล็บตัวบ่งชี ที่รับผิดชอบหลัก)  

 2.3  ภาระงานร่วม  (วงเล็บตัวบ่งชี ที่รับผิดชอบร่วม)  

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 1.สถานศึกษามีกระบวนการด าเนินการและจัดกิจกรรม  

1.ร้อยละ 83  สถานศึกษาด าเนินกิจกรรม พัฒนาคุณภาพด้านอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก(16.2)  

   มิสซาและวจนพิธีกรรมตามโอกาสต่างๆ 2.4 โครงการ  

   อย่างมีประสิทธิภาพ 2.5 ภาระงานตามมาตรฐานสากล  

2. ร้อยละ 83  สถานศึกษามีการจัดการสอนคริสต์   

ศาสนาระดับช้ัน ป.1- ม.3 อย่างมีประสิทธิภาพ 3.  ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล  

3. ร้อยละ 83  สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอน 3.1 ตรวจสอบติดตามการด าเนินงานตามแผน ทุกครั้งเมื่อ 

ท่ีบูรณาการความเช่ือ วัฒนธรรมและชีวิตตาม 3.2 ประเมินการจัดกิจกรรม สิ้นสุดกิจกรรม 

คุณค่าพระวรสารสู่แผนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 3.3 ปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงานท่ียังไม่สมบูรณ์ มี.ค.63 

   

เครื่องมือการติดตาม/ประเมินผล 4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา  

1. แบบประเมินผลของการจัดกิจกรรมทาง 4.1สรุปผลตามกิจกรรมเป็นภาพรวม มี.ค.63 
ศาสนา   
2. แบบสรุปการประเมินเข้าร่วมกิจกรรมทาง 4.2จัดท ารายงานผลด าเนินงานของ มี.ค.63 
ศาสนา   
3. รายงานสรุปผลการด าเนินงานตามกิจกรรม หน่วยงาน  
ทางศาสนา 4.3น าผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนา มี.ค.63 
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4.1.3 แบบแสดงประมาณค่าใช้จ่าย งาน/กิจกรรม  
4.1.3.1  งานจัดมิสซาตามโอกาสต่างๆ  กิจกรรม  มสิซาเปิด-ปิดปีการศึกษา                      
แผนงานตามมาตรฐานที่ 1   2   3   4   5  
 หน่วยงาน    แพร่ธรรม                        ฝ่าย จิตตาภิบาล  

รายการ งบประมาณ ปี 2562 

รายรับ (ที่มาของงบประมาณ)  

รายรับ (ท่ีมาของงบประมาณ)  

    1.จากโรงเรียน 12,100 
รวม 12,100 

รายจ่าย  

   1.ค่าวัสดุ   

      -ดอกไม้ 6,100 

   2.ค่าใช้สอย  

      -ค่าของถวายในพิธีมิสซาเปิด-ปิด 2,000 

   3.ค่าตอบแทน  

      -ค่าตอบแทนพระสงฆ์ประธานในพิธีมิสซา 4,000 

    4.ค่าพาหนะ  

-  
รวม 12,100 

 
          สรุปประเภทงบประมาณ  
         งบด าเนินการ     12,100บาท           งบลงทุน        -       บาท           งบพัฒนา       -    บาท 
 
            ลงช่ือ .............................................. 
                  ( นางสมลักษณ์   บุญเพชร ) 
                             ผู้เสนองาน 

 
       ลงช่ือ ............................................. 
          (นางสมลักษณ์   บุญเพชร) 
       ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายจิตตาภิบาล 

                                                                ผู้อนุมัติ 
                                            
                                            ลงช่ือ ................................................. 
                                                  ( เซอร์มาร์กาเร็ต  รัตนาวงศ์ไชยา) 
                                                            ผู้จัดการ/ ผู้อ านวยการ 
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4.1.3.2  งานจัดมิสซาตามโอกาสต่างๆ  กิจกรรม  มสิซาศุกร์ต้นเดือน                      
แผนงานตามมาตรฐานที่ 1   2   3   4   5  
 หน่วยงาน    แพร่ธรรม                        ฝ่าย จิตตาภิบาล  

รายการ งบประมาณ ปี 2562 

รายรับ (ที่มาของงบประมาณ)  

รายรับ (ท่ีมาของงบประมาณ)  

    1.จากโรงเรียน 5,000 
รวม 5,000 

รายจ่าย  

   1.ค่าวัสดุ   

   2.ค่าใช้สอย  

   3.ค่าตอบแทน  

      -ขอมิสซาสุขส าราญส าหรับโรงเรียนซางตาคร้สศึกษา 5,000 

    4.ค่าพาหนะ  

-  
รวม 5,000 

 
          สรุปประเภทงบประมาณ  
         งบด าเนินการ     5,000    บาท           งบลงทุน        -       บาท           งบพัฒนา       -    บาท 
 
            ลงช่ือ …………………………………….. 
                  ( นางสาวอัจฉรา   สรกุล ) 
                             ผู้เสนองาน 

 
       ลงช่ือ ............................................. 
              (นางสมลักษณ์   บุญเพชร) 
          ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายจิตตาภิบาล 
 
 
 

                                                                ผู้อนุมัติ 
                                            
                                            ลงช่ือ ................................................. 
                                                  ( เซอร์มาร์กาเร็ต  รัตนาวงศ์ไชยา) 
                                                             ผู้จัดการ/ผู้อ านวยการ 

 
 
 

 อัจฉรา  สรกุล 
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4.1.3.3  งานจัดมิสซาตามโอกาสต่างๆ  กิจกรรม  มสิซาฉลองพระคริสตกายา                      
แผนงานตามมาตรฐานที่ 1   2   3   4   5  
 หน่วยงาน    แพร่ธรรม                        ฝ่าย จิตตาภิบาล  

รายการ งบประมาณ ปี 2562 

รายรับ (ที่มาของงบประมาณ)  

รายรับ (ท่ีมาของงบประมาณ)  

    1.จากโรงเรียน 2,400 
รวม 2,400 

รายจ่าย  

   1.ค่าวัสดุ   

-ค่าดอกไม้ 2,100 

   2.ค่าใช้สอย  

-ค่าซักรีดชุดร า 300 

   3.ค่าตอบแทน  

   4.ค่าพาหนะ  

รวม 2,400 
 
          สรุปประเภทงบประมาณ  
         งบด าเนินการ     2,400    บาท           งบลงทุน        -       บาท           งบพัฒนา       -    บาท 
 
            ลงช่ือ .............................................. 
                  ( นางสาวอัจฉรา   สรกุล ) 
                             ผู้เสนองาน 

 
       ลงช่ือ ............................................. 
          (นางสมลักษณ์   บุญเพชร) 
       ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายจิตตาภิบาล 
 
 
 

                                                                ผู้อนุมัติ 
                                            
                                            ลงช่ือ ................................................. 
                                                  ( เซอร์มาร์กาเร็ต  รัตนาวงศ์ไชยา) 
                                                             ผู้จัดการ/ผู้อ านวยการ 

 
 
 

 อัจฉรา  สรกุล 



69 
 

 
แผนปฏิบัตกิารปกีารศึกษา  2563   โรงเรียนซางตาครู้สศกึษา 

 

4.1.3.4  งานจัดมิสซาตามโอกาสต่างๆ  กิจกรรม  มสิซาฉลองศาสนนามโรงเรียน                      
แผนงานตามมาตรฐานที่ 1   2   3   4   5  
 หน่วยงาน    แพร่ธรรม                        ฝ่าย จิตตาภิบาล  

รายการ งบประมาณ ปี 2562 

รายรับ (ที่มาของงบประมาณ)  

รายรับ (ท่ีมาของงบประมาณ)  

    1.จากโรงเรียน 6,800 
รวม 6,800 

รายจ่าย  

   1.ค่าวัสดุ   

-ค่าดอกไม้  ค่าอุปกรณ์ตกแต่งเวที 3,700 

   2.ค่าใช้สอย  

-ค่าของถวาย 1,100 

   3.ค่าตอบแทน  

-ค่าถวายมิสซา 2,000 

   4.ค่าพาหนะ  

รวม 6,800 
 
          สรุปประเภทงบประมาณ  
         งบด าเนินการ     6,800    บาท           งบลงทุน        -       บาท           งบพัฒนา       -    บาท 
 
            ลงช่ือ .............................................. 
                  ( นางสมลักษณ์   บุญเพชร ) 
                             ผู้เสนองาน 

 
       ลงช่ือ ............................................. 
          (นางสมลักษณ์   บุญเพชร) 
       ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายจิตตาภิบาล 

                                                             ผู้อนุมัติ 
                                            
                                            ลงช่ือ ................................................. 
                                                  ( เซอร์มาร์กาเร็ต  รัตนาวงศ์ไชยา) 
                                                            ผู้จัดการ/ผู้อ านวยการ 
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4.1.3.5  งานจัดมิสซาตามโอกาสต่างๆ  กิจกรรม  มสิซาฉลองพระคริสตสมภพ 
แผนงานตามมาตรฐานที่ 1   2   3   4   5  
 หน่วยงาน    แพร่ธรรม                        ฝ่าย จิตตาภิบาล  

รายการ งบประมาณ ปี 2562 

รายรับ (ที่มาของงบประมาณ)  

รายรับ (ท่ีมาของงบประมาณ)  

    1.จากโรงเรียน 7,000 
รวม 7,000 

รายจ่าย  

   1.ค่าวัสดุ   

-ค่าดอกไม้  ค่าอุปกรณ์ตกแต่งพระแท่น 2,600 

-ค่าตกแต่งถ้ าพระกุมารในโรงเรียน 1,100 

-ค่าตกแต่งสถานทีบรรยากาศบริเวณโรงเรียน 2,100 

-ค่าอุปกรณืการแสดงละคร 600 

   2.ค่าใช้สอย  

-ค่าซักรีดชุด 600 

   3.ค่าตอบแทน  

   4.ค่าพาหนะ  

รวม 7,000 
         สรุปประเภทงบประมาณ  
         งบด าเนินการ     7,000  บาท           งบลงทุน        -       บาท           งบพัฒนา       -    บาท 
 
            ลงช่ือ .............................................. 
                  (  นางสมลักษณ์    บุญเพชร ) 
                             ผู้เสนองาน 

 
       ลงช่ือ ............................................. 
          (นางสมลักษณ์   บุญเพชร) 
       ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายจิตตาภิบาล 
 

                                                                ผู้อนุมัติ 
                                            
                                            ลงช่ือ ................................................. 
                                                  ( เซอร์มาร์กาเร็ต  รัตนาวงศ์ไชยา) 
                                                           ผู้จัดการ/  ผู้อ านวยการ 
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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 (ท่ีมาของงบประมาณ)  

    1.จากโรงเรียน 1,200 
รวม 1,200 

รายจ่าย  

   1.ค่าวัสดุ   

-ค่าเทียน 200 

-ค่าดอกไม้ 1,000 

   2.ค่าใช้สอย  

   3.ค่าตอบแทน  

   4.ค่าพาหนะ  

รวม 1,200 
 
          สรุปประเภทงบประมาณ  
         งบด าเนินการ     1,200   บาท           งบลงทุน        -       บาท           งบพัฒนา       -    บาท 
 
            ลงช่ือ .............................................. 
                   ( นางสาวอัจฉรา  สรกุล ) 
                             ผู้เสนองาน 

 
       ลงช่ือ ............................................. 
          (นางสมลักษณ์   บุญเพชร) 
       ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายจิตตาภิบาล 
 
 
 

                                                                ผู้อนุมัติ 
                                            
                                            ลงช่ือ ................................................. 
                                                  ( เซอร์มาร์กาเร็ต  รัตนาวงศ์ไชยา) 
                                                            ผู้จัดการ/ ผู้อ านวยการ 
 
 
 

 อัจฉรา  สรกุล 
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4.1.3.7  งาน/  กิจกรรม  การเรียนการสอนวิชาคริสต์ศาสนาระดับช้ัน ป.1 – ม.3 
แผนงานตามมาตรฐานที่ 1   2   3   4   5  
 หน่วยงาน    แพร่ธรรม                        ฝ่าย จิตตาภิบาล  

รายการ งบประมาณ ปี 2562 

รายรับ (ที่มาของงบประมาณ)  

รายรับ (ท่ีมาของงบประมาณ)  

    1.จากโรงเรียน 1,000 
รวม 1,000 

รายจ่าย  

   1.ค่าวัสดุ   

-ค่าสื่อการเรียนการสอน 500 

-ค่ากระดาษจัดท าเอกสาร 500 

   2.ค่าใช้สอย  

   3.ค่าตอบแทน  

   4.ค่าพาหนะ  

รวม 1,000 
 
          สรุปประเภทงบประมาณ  
         งบด าเนินการ     1,000   บาท           งบลงทุน        -       บาท           งบพัฒนา       -    บาท 
 
            ลงช่ือ .............................................. 
                   ( นางสาวอัจฉรา  สรกุล ) 
                             ผู้เสนองาน 

 
       ลงช่ือ ............................................. 
          (นางสมลักษณ์   บุญเพชร) 
       ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายจิตตาภิบาล 
 
 
 

                                                                ผู้อนุมัติ 
                                            
                                            ลงช่ือ ................................................. 
                                                  ( เซอร์มาร์กาเร็ต  รัตนาวงศ์ไชยา) 
                                                            ผู้จัดการ/ ผู้อ านวยการ 
 
 

 อัจฉรา  สรกุล 
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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 (ท่ีมาของงบประมาณ)  

    1.จากโรงเรียน 300 
รวม 300 

รายจ่าย  

   1.ค่าวัสดุ   

-ค่าเอกสารคุณค่าพระวรสาร 300 

   2.ค่าใช้สอย  

   3.ค่าตอบแทน  

   4.ค่าพาหนะ  

รวม 300 
 
          สรุปประเภทงบประมาณ  
         งบด าเนินการ     300   บาท           งบลงทุน        -       บาท           งบพัฒนา       -    บาท 
 
            ลงช่ือ . ............................................. 
                   ( นางสาวอัจฉรา  สรกุล ) 
                             ผู้เสนองาน 

 
       ลงช่ือ ............................................. 
          (นางสมลักษณ์   บุญเพชร) 
       ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายจิตตาภิบาล 
 
 
 

                                                                ผู้อนุมัติ 
                                            
                                            ลงช่ือ ................................................. 
                                                  ( เซอร์มาร์กาเร็ต  รัตนาวงศ์ไชยา) 
                                                             ผู้จัดการ/ผู้อ านวยการ 
 
 
 
   

 อัจฉรา  สรกุล 



74 
 

 
แผนปฏิบัตกิารปกีารศึกษา  2563   โรงเรียนซางตาครู้สศกึษา 

 

ล าดับที่ 3   แผนงานศาสนสัมพนัธ ์
แผนงานตามโครงสร้าง ฝ่ายจิตตาภิบาล 
แผนงานตามมาตรฐานด้าน           1 คุณภาพผู้เรียน/เด็ก         2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
                                             3 สังคมแห่งการเรียนรู้        4อัตลักษณ์         5 มาตรการส่งเสริม 
ผู้รบัผิดชอบ  นางธนพร   เปี่ยมอยู ่
ตอบสนอง  พันธกิจที ่4     ยุทธศาสตร์ที ่  8    กลยุทธ์ที ่ 8.1 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษา สพฐ.  1  คุณภาพของผู้เรียน/เด็ก     2  กระบวนการบริหารและการจัดการ   
                  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ/การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ   
ตอบสนองมาตรฐานฝ่ายการศกึษาฯ (EDBA) :  มาตรฐานที่ 16  ตัวบ่งชี้หลกั..........  ร่วม   16.3   
              ประเดน็พิจารณาที่ หลกั  ………………….   ร่วม....................... 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษาโรงเรียน    : มาตรฐานที่..........    ตัวบ่งชี้ หลักที่ ........  ร่วม ........... 
 

วัตถุประสงค/์เป้าหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดอืน/ปี) 

วัตถุประสงค ์ 1. ขั้นวางแผน  

1. เพื่อให้ผู้เรียนร่วมกิจกรรมเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กร  1.1  แต่งต้ังคณะกรรมการการจัดกิจกรรม พ.ค.62 

ตามอัคลักษณ์การศึกษาคาทอลิก 1.2  ประชุมคณะท างานกรรมการจัดกิจกรรม พ.ค.62 

2. เพื่อให้ผู้เรียนอยู่ร่วมกันในความแตกต่าง 1.3  ประชุมช้ีแจงการด าเนินการจัดกิจกรรม พ.ค.62 

ทางความเช่ือ 1.4  ศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการ  

 การจัดกิจกรรม พ.ค.62 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 1.5 จัดท าค าสั่งการจัดกจิกรรมท้ังภายใน  

ครูผู้สอนจ านวน     65      คน และภายนอก พ.ค.62 
ผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 –ช้ันมัธยมศึกษา 1.6 จัดท าเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับการจัด  
ปีท่ี 3 จ านวน     1,100        คน กิจกรรม พ.ค.62 

   
เป้าหมายเชิงคณุภาพ 2. ขั้นด าเนินการ  

1. ผู้เรียนร่วมกิจกรรมเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กร 2.1 ภาระงานประจ า  

ตามอัคลักษณ์การศึกษาคาทอลิก กิจกรรมการเรียนรู้วัฒนธรรมตามอัตลักษณ์การศึกษา  

2. ผู้เรียนร่วมกิจกรรมพิธีทางศาสนา คาทอลิก อยู่ร่วมกันในความแตกต่างทางความเช่ือ  

 1.1กิจกรรมเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กร ตลอดปีการศึกษา 

 1.2กิจกรรมการเข้าร่วมพิธีกรรมทางศาสนา ตลอดปีการศึกษา 
 2.2  ภาระงานตาม ตบช.(วงเล็บตัวบ่งชี ที่รับผิดชอบหลัก)  

 2.3  ภาระงานร่วม  (วงเล็บตัวบ่งชี ที่รับผิดชอบร่วม)  

 1. ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพ  
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วัตถุประสงค/์เป้าหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดอืน/ปี) 

 ด้านอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก (16.3)  

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 2.4 โครงการ  

1.ผู้เรียนร้อยละ 83 ร่วมกิจกรรมเรียนรู้วัฒนธรรม 2.5 ภาระงานตามมาตรฐานสากล  

  องค์กร     ตามอัคลักษณ์การศึกษาคาทอลิก   

2.ผู้เรียนร้อยละ 83 อยู่ร่วมกันในความแตกต่าง 3.  ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล  

ทางความเช่ือ 3.1 ตรวจสอบติดตามการด าเนินงานตามแผน ทุกครั้งเมื่อ 

 3.2 ประเมินการจัดกิจกรรม สิ้นสุดกิจกรรม 

เครื่องมือการติดตาม/ประเมินผล 3.3 ปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงานท่ียังไม่สมบูรณ์ มี.ค.63 
1. แบบประเมินผลของการจัดกิจกรรม   
2. แบบสรุปการประเมินเข้าร่วมกิจกรรม 4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา  

3. รายงานสรุปผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 4.1สรุปผลตามกิจกรรมเป็นภาพรวม มี.ค.63 

 4.2จัดท ารายงานผลด าเนินงานของ มี.ค.63 
 หน่วยงาน  
 4.3น าผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนา 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 (ท่ีมาของงบประมาณ)  

    1.จากโรงเรียน 600 
รวม 600 

รายจ่าย  

   1.ค่าวัสดุ   

-ค่าเอกสาร 600 

   2.ค่าใช้สอย  

   3.ค่าตอบแทน  

   4.ค่าพาหนะ  

รวม 600 
 
          สรุปประเภทงบประมาณ  
         งบด าเนินการ     600   บาท           งบลงทุน        -       บาท           งบพัฒนา       -    บาท 
 
            ลงช่ือ .............................................. 
                  ( นางธนพร   เปี่ยมอยู่ ) 
                             ผู้เสนองาน 

 
       ลงช่ือ ............................................. 
          (นางสมลักษณ์   บุญเพชร) 
       ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายจิตตาภิบาล 
 
 
 

                                                                ผู้อนุมัติ 
                                            
                                            ลงช่ือ ................................................. 
                                                  ( เซอร์มาร์กาเร็ต  รัตนาวงศ์ไชยา) 
                                                             ผู้จัดการ/ผู้อ านวยการ 
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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 (ท่ีมาของงบประมาณ)  

    1.จากโรงเรียน 600 
รวม 600 

รายจ่าย  

   1.ค่าวัสดุ   

-ค่าเอกสาร 600 

   2.ค่าใช้สอย  

   3.ค่าตอบแทน  

   4.ค่าพาหนะ  

รวม 600 
 
          สรุปประเภทงบประมาณ  
         งบด าเนินการ     600   บาท           งบลงทุน        -       บาท           งบพัฒนา       -    บาท 
 
            ลงช่ือ .............................................. 
                  ( นางธนพร   เปี่ยมอยู่ ) 
                             ผู้เสนองาน 

 
       ลงช่ือ ............................................. 
          (นางสมลักษณ์   บุญเพชร) 
       ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายจิตตาภิบาล 
 
 
 

                                                                ผู้อนุมัติ 
                                            
                                            ลงช่ือ ................................................. 
                                                  ( เซอร์มาร์กาเร็ต  รัตนาวงศ์ไชยา) 
                                                             ผู้จัดการ/ผู้อ านวยการ 
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ล าดับที่ 4   แผนงานส่งเสริมเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของโรงเรียน 
แผนงานตามโครงสร้าง ฝ่ายจิตตาภิบาล 
แผนงานตามมาตรฐานด้าน           1 คุณภาพผู้เรียน/เด็ก         2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
                                             3 สังคมแห่งการเรียนรู้        4อัตลักษณ์         5 มาตรการส่งเสริม 
ผู้รบัผิดชอบ  นางสาวบรรจง   หลาวเงนิ 
ตอบสนอง  พันธกิจที ่4     ยุทธศาสตร์ที ่  8    กลยุทธ์ที ่ 8.1 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษา สพฐ.  1  คุณภาพของผู้เรียน/เด็ก     2  กระบวนการบริหารและการจัดการ   
                  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ/การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ   
ตอบสนองมาตรฐานฝ่ายการศกึษาฯ (EDBA) :  มาตรฐานที่ 14  ตัวบ่งชี้หลกั  14.1.2 ,14.2   ร่วม ........   
              ประเดน็พิจารณาที่ หลกั  1-6    ร่วม....................... 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษาโรงเรียน    : มาตรฐานที่..........    ตัวบ่งชี้ หลักที่ ........  ร่วม ........... 
 

วัตถุประสงค/์เป้าหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดอืน/ปี) 

วัตถุประสงค ์ 1. ขั้นวางแผน  
1. เพื่อให้สถานศึกษาจัดบรรยากาศ  1.1  แต่งต้ังคณะกรรมการการจัดกิจกรรม พ.ค.62 

ส่งเสริมเอกลักษณ์ของโรงเรียน 1.2  ประชุมคณะท างานกรรมการจัดกิจกรรม พ.ค.62 
2. เพื่อให้สถานศึกษามีการด าเนินการจัด 1.3  ประชุมช้ีแจงการด าเนินการจัดกิจกรรม พ.ค.62 

กิจกรรมส่งเสริมอัตลักษณ์โรงเรียน 1.4  ศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการ  
คาทอลิก (รัก รับใช้ ) การจัดกิจกรรม พ.ค.62 

3.เพื่อให้สถานศึกษามีโครงการ กิจกรรมส่งเสริม 1.5 จัดท าค าสั่งการจัดกจิกรรมท้ังภายใน  

เอกลักษณ์สถานศึกษาให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย และภายนอก พ.ค.62 
(14.1.2) 1.6 จัดท าเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับการจัด  
 กิจกรรม พ.ค.62 

   

เป้าหมายเชิงปริมาณ 2. ขั้นด าเนินการ  

ครูผู้สอนจ านวน   65       คน 2.1 ภาระงานประจ า  
ผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 –ช้ันมัธยมศึกษา 1จัดบรรยากาศส่งเสริมเอกลักษณ์ของโรงเรียน  
ปีท่ี 3 จ านวน     1,100        คน 1).กิจกรรมบอร์ดแบ่งปันความรู้ตามเทศกาล ตลอดปีการศึกษา 

 2.จัดกิจกรรมส่งเสริมอัตลักษณ์ของโรงเรียน ตลอดปีการศึกษา 
 1)กิจกรรมอดออมเพื่อผู้ด้อยโอกาส ก.พ.63 
 2)กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน ธ.ค.62 
เป้าหมายเชิงคณุภาพ 2.2  ภาระงานตาม ตบช.(วงเล็บตัวบ่งชี ที่รับผิดชอบหลัก)  
1. สถานศึกษาจัดบรรยากาศส่งเสริมเอกลักษณ์ 1.เอกลักษณ์สถานศึกษา (14.1.2)  
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วัตถุประสงค/์เป้าหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดอืน/ปี) 

ของโรงเรียนอย่างมีคุณภาพ 1)มีการก าหนดเอกลักษณ์สถานศึกษาท่ีเหมาะสมและ  
2. สถานศึกษามีการด าเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริม ปฎิบัติได้  

อัตลักษณ์โรงเรียนคาทอลิก (รัก รับใช้ )อย่างมี 2)มีการก าหนดตัวบ่งช้ีและระดับความส าเร็จท่ีเหมาะสม  
คุณภาพ 3)มีระบบและกลไกขับเคลื่อนสู่การปฎิบัติท่ีชัดเจนและ  

3.สถานศึกษามีโครงการ กิจกรรมส่งเสริม ต่อเน่ือง  

เอกลักษณ์สถานศึกษาให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย 4)มีการด าเนินงานตามแผนท่ีก าหนด  
อย่างมีคุณภาพ   5)มีผลการประเมินท่ีสะท้อนการเปลี่ยนแปลงท่ีดีข้ึน  

 จากชุมชน  

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 6)มีการยอมรับ/ยกย่องจากชุมชุม  
1. ร้อยละ 83 สถานศึกษาจัดบรรยากาศส่งเสริม 2.3  ภาระงานร่วม  (วงเล็บตัวบ่งชี ที่รับผิดชอบร่วม)  

เอกลักษณ์ของโรงเรียนอย่างมีคุณภาพ 2.4 โครงการ  
2.ร้อยละ 83  สถานศึกษามีการด าเนินการจัดกิจกรรม 1.โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ตามแนวคุณค่า  

ส่งเสริมอัตลักษณ์โรงเรียนคาทอลิก (รัก รับใช้ ) พระวรสาร  

อย่างมีคุณภาพ 2.5 ภาระงานตามมาตรฐานสากล  

3.ร้อยละ 83 สถานศึกษามีโครงการกิจกรรมส่งเสริม   

เอกลักษณ์สถานศึกษาให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย   

อย่างมีคุณภาพ   3.  ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล  

 3.1 ตรวจสอบติดตามการด าเนินงานตามแผน ทุกครั้งเมื่อ 

เครื่องมือการติดตาม/ประเมินผล 3.2 ประเมินการจัดกิจกรรม สิ้นสุดกิจกรรม 
1. แบบประเมินผลของการจัดกิจกรรมส่งเสริม 3.3 ปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงานท่ียังไม่สมบูรณ์ มี.ค.63 
เอกลักษณ์และอัตลักษณ์โรงเรียนคาทอลิก   
2. แบบสรุปการประเมินเข้าร่วมกิจกรรม   
3. รายงานสรุปผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา  

 4.1สรุปผลตามกิจกรรมเป็นภาพรวม มี.ค.63 
 4.2จัดท ารายงานผลด าเนินงานของ มี.ค.63 
 หน่วยงาน  
 4.3น าผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนา มี.ค.63 

 
4.1.3 แบบแสดงประมาณค่าใช้จ่าย งาน/กิจกรรม 
4.1.3.1  งาน จัดบรรยากาศส่งเสริมเอกลักษณ์ของโรงเรียน   กิจกรรม กิจกรรมบอร์ดแบ่งปันความรู้ตามเทศกาล 
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แผนงานตามมาตรฐานที่ 1   2   3   4   5  
 หน่วยงาน    ส่งเสริมเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของโรงเรียน     ฝ่าย จิตตาภิบาล  

รายการ งบประมาณ ปี 2562 

รายรับ (ที่มาของงบประมาณ)  

    1.จากโรงเรียน   4,600 

รวม 4,600 
รายจ่าย  
   1.ค่าวัสดุ   

-ค่ากระดาษโปสเตอร์สี 600 

-ค่าลวดเย็บกระดาษ 200 

-ค่ากระดาษกาวสองหน้า 200 

   2.ค่าใช้สอย - 

-ค่าจ้างท าไวนิล 3,000 

   3.ค่าตอบแทน - 

   4.ค่าพาหนะ - 

-ค่าจ้างรถมอเตอร์ไซด์ 600 

รวม 4,600 

 
          สรุปประเภทงบประมาณ  
         งบด าเนินการ    4,600   บาท           งบลงทุน        -       บาท           งบพัฒนา       -    บาท 
 
            ลงช่ือ .............................................. 
                  ( นางสาวบรรจง   หลาวเงิน ) 
                             ผู้เสนองาน 

 
       ลงช่ือ ............................................. 
          (นางสมลักษณ์   บุญเพชร) 
       ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายจิตตาภิบาล 

                                                              ผู้อนุมัติ 
                                            
                                            ลงช่ือ ................................................. 
                                                  ( เซอร์มาร์กาเร็ต  รัตนาวงศ์ไชยา) 
                                                             ผู้จัดการ/ผู้อ านวยการ 
 
 
 
 

4.1.3.2  งาน  ส่งเสริมอัตลักษณ์ของโรงเรียน      กิจกรรม  กิจกรรมอดออมเพื่อผู้ด้อยโอกาสเทศกาลมหาพรต 
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แผนงานตามมาตรฐานที่ 1   2   3   4   5  
 หน่วยงาน    ส่งเสริมเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของโรงเรียน     ฝ่าย จิตตาภิบาล  

รายการ งบประมาณ ปี 2562 

รายรับ (ที่มาของงบประมาณ)  

    1.จากโรงเรียน   700 

รวม 700 
รายจ่าย  
   1.ค่าวัสดุ   

-ค่ากระปุกออมเงิน 700 

   2.ค่าใช้สอย - 

   3.ค่าตอบแทน - 

   4.ค่าพาหนะ - 

รวม 700 

 
          สรุปประเภทงบประมาณ  
         งบด าเนินการ   700    บาท           งบลงทุน        -       บาท           งบพัฒนา       -    บาท 
 
            ลงช่ือ .............................................. 
                  ( นางสาวบรรจง   หลาวเงิน ) 
                             ผู้เสนองาน 

 
       ลงช่ือ ............................................. 
          (นางสมลักษณ์   บุญเพชร) 
       ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายจิตตาภิบาล 
 
 
 

                                                                ผู้อนุมัติ 
                                            
                                            ลงช่ือ ................................................. 
                                                  ( เซอร์มาร์กาเร็ต  รัตนาวงศ์ไชยา) 
                                                             ผู้จัดการ/ผู้อ านวยการ 
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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 

รวม 750 
รายจ่าย  
   1.ค่าวัสดุ   

-ค่าถุงพลาสติกใส่ตุ๊กตา 350 

   2.ค่าใช้สอย  

-ค่าซักตุ๊กตา 400 

   3.ค่าตอบแทน  

   4.ค่าพาหนะ  

รวม 750 

 
          สรุปประเภทงบประมาณ  
         งบด าเนินการ   750    บาท           งบลงทุน        -       บาท           งบพัฒนา       -    บาท 
 
            ลงช่ือ .............................................. 
                  ( นางสาวบรรจง   หลาวเงิน ) 
                             ผู้เสนองาน 

 
       ลงช่ือ ............................................. 
          (นางสมลักษณ์   บุญเพชร) 
       ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายจิตตาภิบาล 
 
 
 

                                                                ผู้อนุมัติ 
                                            
                                            ลงช่ือ ................................................. 
                                                  ( เซอร์มาร์กาเร็ต  รัตนาวงศ์ไชยา) 
                                                            ผู้จัดการ/ ผู้อ านวยการ 
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แผนงานตามโครงสร้าง  ฝ่ายจิตตาภิบาล 
แผนงานตามมาตรฐานด้าน  1 คุณภาพผู้เรียน/เด็ก         2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
                                             3 สังคมแห่งการเรียนรู้        4 อัตลักษณ์         5 มาตรการส่งเสริม 
ชื่อโครงการ  พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ตามแนวทางคุณค่าพระวรสาร 
ลักษณะโครงการ      ประจ า    ต่อเน่ือง    ใหม่  
หน่วยงาน                        ส่งเสริมเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของโรงเรียน 
ผู้รับผิดชอบ  นางพัชรินทร์  ค าฤาชัย 
ตอบสนอง                         พันธกิจที่.......4.........ยุทธศาสตร์ที่..........8..........กลยุทธ์ที่  8.1 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษา สพฐ.  1  คุณภาพของผู้เรียน/เด็ก     2  กระบวนการบริหารและการจัดการ   
                  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ/การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ   
ตอบสนองมาตรฐานฝ่ายการศึกษาฯ( EDBA) มาตรฐานที่ 14   ตัวบ่งช้ีหลักที่  
                                                   ประเด็นพิจารณาท่ี ทางตรง  1-6   ทางอ้อม   14.1.2 
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน มาตรฐานที่  ............    ตัวบ่งชี้  .............. 
1.หลักการและเหตผุล 
 จากอัตลักษณ์ของโรงเรียนคาทอลิกตามท่ีอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯก าหนดให้โรงเรียนคาทอลิกจัดโครงการ 
กิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
ก าหนดให้ผู้เรียนมีอัตลักษณ์ มีความรัก เมตตาต่อผู้อื่น รักกันฉันท์พี่น้องหมายถึงการแสดงออกถึง การรัก – รับใช้  มี
อิสรภาพในการมุ่งมั่นในการท าความดีด้วยใจอิสระ  Free Will)  จึงได้จัดท าโครงการ “พัฒนาคุณธรรม จรยิธรรม ตามแนวทาง
คุณค่าพระวรสาร” ข้ึน 
2. วัตถุประสงค ์
   2.1 เพื่อให้ผู้เรียนมีความรัก เมตตาต่อผู้อื่น 

  2.2 เพื่อให้ผู้เรียนมีอิสรภาพในการปฎิบัติความดี 
             2.3 เพื่อจัดโครงการท่ีส่งเสริมอัตลักษณ์ของโรงเรียน(14.1.2) 
3.เป้าหมาย 
        3.1 เชิงปริมาณ 
 ผู้เรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี1  – มัธยมศึกษาปีท่ี 3  จ านวน 1,000 คน เข้าร่วมกิจกรรม 
        3.2 เชิงคณุภาพ 
     1. ผู้เรียนมีความรัก เมตตาต่อผู้อื่นอย่างมีคุณภาพ 

    2. ผู้เรียนมีอิสรภาพในการปฎิบัติความดีอย่างมีคุณภาพ 
    3. จัดโครงการท่ีส่งเสริมอัตลักษณ์ของโรงเรียนอย่างมีคุณภาพ 

         3.3 ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
     1. ผู้เรียนร้อยละ 83 มีความรัก เมตตาต่อผู้อื่น 

    2. ผู้เรียนร้อยละ 83  มีอิสรภาพในการปฎิบัติความดี 
    3. ร้อยละ 83 โรงเรียนจัดโครงการท่ีส่งเสริมอัตลักษณ์ของโรงเรียน 

 
 
 
 
 
 
4. ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 
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     1. กิจกรรมรินน้ าใจสัปดาห์ละ 1 บาท 
กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รบัผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ พ.ค  62 นางพัชรินทร์ 
1.1ประชุมช้ีแจงเพื่อความเข้าใจท่ีตรงกัน   
1.2ประชาสัมพันธ์   
1.3สร้างความตระหนัก   
2. ขั้นด าเนินการ/กิจกรรมที่จัด  มิ.ย 62 -  ก.พ 63  
2.1แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน   
2.2ก าหนดหน้าท่ีรับผิดชอบ   
2.3ก ากับติดตามเป็นระยะๆ   
3. ขั้นติดตามและประเมินผล   
3.1สรุปและประเมินผลจากแบบประเมินความพึงพอใจ   

    
 
  2. กิจกรรมท าความดีด้วยหัวใจ 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รบัผิดชอบ 
1. ข้ันเตรียมการ พ.ค.62 นางพัชรินทร์ 
1.1ประชุมช้ีแจงเพื่อความเข้าใจท่ีตรงกัน   
1.2ประชาสัมพันธ์   
1.3สร้างความตระหนัก   
2. ข้ันด าเนินการ/กิจกรรมท่ีจัด มิ.ย.- ก.พ 63  
2.1แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน   
2.2ก าหนดหน้าท่ีรับผิดชอบ   
3. ข้ันติดตามและประเมินผล   
3.1สรุปและประเมินผลจากแบบประเมินความพึงพอใจ   
3.2จากการสังเกตผู้เข้าร่วมในการจัดกิจกรรม   

 

5. สถานที่ด าเนนิงาน   โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 
6. ระยะเวลาในการด าเนินงาน  ตลอดปีการศึกษา 
7. งบประมาณ 
 

1. กิจกรรมรินน้ าใจสัปดาห์ละ 1 บาท 

รายการ งบประมาณ  
ปี 2562 

รายรับ  
1.  จากโรงเรียน 10,000 

รวม 10,000 
รายจ่าย  
1. ค่าวัสดุ   
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รายการ งบประมาณ  
ปี 2562 

- ค่านม 4,500 
- ค่าผ้าอ้อมส าเร็จรูป 4,500 
-ค่ายาดม 1,000 
2. ค่าใช้สอย  
3. ค่าตอบแทน  
4. ค่าพาหนะ  

รวม 10,000 
 
                     2. กิจกรรมท าความดีด้วยหัวใจ 

รายการ งบประมาณ  
ปี 2562 

รายรับ  
1.  จากโรงเรียน 500 

รวม 500 
รายจ่าย  
1. ค่าวัสดุ   
-ค่าเอกสาร 500 
2. ค่าใช้สอย  
3. ค่าตอบแทน - 
4. ค่าพาหนะ - 

รวม 500 
 
8. เครือ่งมือการติดตามและประเมินผล 
 1. แบบสอบถาม 
 2. แบบประเมิน 
9. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
 ผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมอัตลักษณ์ของโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
10. ปัญหา/อปุสรรค แนวทางแก้ไข 
 
......................................................................................................................................................................................... 
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                   ผู้เสนอโครงการ  
ลัดดาวัลย์   กันนิดา 

………………………………..…                                              
( นางสาวลัดดาวัลย์   กันนิดา) 

       ผู้พิจารณาโครงการ  
 

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

   ผู้เสนองาน               ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายจิตตาภิบาล 
 
 

     ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 

                                                         ………………………….……………………                                              
                                                         ( เซอร์มาร์กาเร็ต   รัตนาวงศ์ไชยา ) 
      ผู้จัดการ/ผู้อ านวยการ 
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4.2  ฝ่ายวิชาการ 
 
ตารางที่ 4.2.1  สรุปรายจ่ายและที่มาของงบประมาณ ของงาน/โครงการ จ าแนกตามหน่วยงาน ปีการศึกษา 2562 
 

 
ท่ี 

 
แผนงานหน่วยงาน 

แผนงาน
ตาม

มาตรฐาน 
ผู้รับผิดชอบ 

สรุป
รายจ่าย 

สรุปรายรับ 

จากโรงเรียน จากท่ีอื่น รวม 

1 หน่วยงานพัฒนาหลกัสูตร 2,3,5 นางสาวอมรรัตน์    
มณีศิริสานต์ 

    

 1 ) งานพัฒนาหลักสูตร  นางสาวอมรรัตน์    
มณีศิริสานต์ 

 10,200  10,200 

 2 ) โครงการสะเต็มศึกษา  นายปัญญา  
ปราบเสียง 

 27,500  27,500 

รวม  37,700  37,700 
2 หน่วยงาน จัดการเรียนการสอน 1,2,3,5 นางเรณู  ไตรวิทยากร     

  1 ) โครงการเย่ียมชมแหล่งเรียนรู้  นางสาวนารี   นักปี่  191,730 382,400 574,130 
 2 ) โครงการปรับการเรียนเปลี่ยนการ

สอนสู่โลกศตวรรษท่ี 21 
 นางเรณู  ไตรวิทยากร  35,000  35,000 

 3 ) โครงการพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็น
เลิศทางวิชาการ 

 นางสาวอมรรัตน์    
มณีศิริสานต์ 

 35,000 55,000 90,000 

 4) โครงการชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ(PLC) โรงเรียนซางตาครู้ส
ศึกษา 

 นางสาวอมรรัตน์    
มณีศิริสานต์ 

 13,000  13,000 

  รวม    274,730 437,400 712,130 
2.1  กลุ่มสาระภาษาไทย 1 

นางมณีรัตน์   
ชัยรัตนะ 

    

 1 ) กิจกรรมวันสุนทรภู่  นางวันดี  พ่วงจาด  5,000  5,000 
 2 ) กิจกรรมวันภาษาไทย  นางมณีรัตน์   

ชัยรัตนะ 
 5,000  5,000 

  3) กิจกรรมส่งเสริมทักษะการอ่าน
และการเขียน 

 นางมณีรัตน์   
ชัยรัตนะ 

 3,000  3,000 

 รวม    13,000  13,000 
2.2  กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 1 

นางบุญสม  
 ไพศาลพานิช 

    

 1 ) โครงการค่ายคณิตศาสตร์  นางสาวปนัสยา 
 ใจเอ้ือย 

  150,000 150,000 

  รวม     150,000 150,000 
2.3 กลุ่มสาระวิทยาศาสตร ์ 1 นายปัญญา  

ปราบเสียง 
    

 1 ) กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 
 
 
 
 

 นางสาวจีรนันท์   
เทียนประเสริฐ 

 10,000  10,000 
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ท่ี 

 
แผนงานหน่วยงาน 

แผนงาน
ตาม

มาตรฐาน 
ผู้รับผิดชอบ 

สรุป
รายจ่าย 

สรุปรายรับ 

จากโรงเรียน จากท่ีอื่น รวม 

 2 ) กิจกรรมแข่งขันทักษะทาง
คอมพิวเตอร์ 

 นางสาวอมรรัตน์    
มณีศิริสานต์ 

 2,500  2,500 

 3 ) โครงการค่ายวิทยาศาสตร์  นายปัญญา  
ปราบเสียง 

  150,000 150,000 

 4 ) โครงการพัฒนาทักษะด้าน  IT 
และสื่อเทคโนโลยี 

 นายชาญสกล  
ทรัพย์มชีัย 

 2,800 116,250 119,050 

  รวม    15,300 266,250 281,550 
2.4 กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและ

วัฒนธรรม 
1 นางเรณู  ไตรวิทยากร     

 1 ) กิจกรรมแห่เทียนพรรษา  นางเรณู  ไตรวิทยากร  5,500  5,500 
 2 ) กิจกรรมวันลอยกระทง  นายวัลลภ  แร่จ่ัน  5,500  5,500 
 3 ) กิจกรรมวันสงกรานต์  นางสาวกรกช   

กิจบ ารุง 
 2,500  2,500 

 4 ) กิจกรรมประกวดมารยาทไทย  นางสาวณัชชา   
หนูสีแก้ว 

 4,500  4,500 

 5 ) กิจกรรม  ASEAN  DAY        นางบุษรา   
ผุดผ่อง 

 25,000  25,000 

 6 ) กิจกรรมมัคคุเทศก์น้อย  นางสาวนวลจันทร์   
สีดอกบวบ 

 4,500  4,500 

 รวม    47,500  47,500 
2.5 กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา  นายพรดนัย  ดาวด ี     
  1 ) กิจกรรมส่งเสริมสมรรถภาพทาง

กาย ช่ังน้ าหนัก วัดส่วนสูงตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

1 นายพรดนัย  ดาวด ี  10,000  10,000 

 2 ) โครงการเสริมสร้างทักษะกีฬา
เพื่อพัฒนานักกีฬาสู่อาชีพ 
 

1 นายพรดนัย  ดาวด ี  100,000  100,000 

 รวม    110,000  110,000 
2.6 กลุ่มสาระศิลปะ 1 นางสาวนารี    นักปี่     

 1 ) โครงการสร้างเสริมศักยภาพนักเรียน
ด้านสุนทรียภาพ 
 

 นางสาวนารี    นักปี่  120,225  120,225 

 รวม    120,225  120,225 
2.7 กลุ่มสาระการงานอาชีพและ

เทคโนโลยี 
 

1 นางธนพรรณ  
มงคลสกุลฤทธ์ิ 

    

 1 ) โครงการหน่ึงผลิตภัณฑ ์
หน่ึงนวัตกรรม 
 

 นางธนพรรณ  
มงคลสกุลฤทธ์ิ 

 27,500  27,500 

 รวม  
 
 
 

  27,500  27,500 
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ท่ี 

 
แผนงานหน่วยงาน 

แผนงาน
ตาม

มาตรฐาน 
ผู้รับผิดชอบ 

สรุป
รายจ่าย 

สรุปรายรับ 

จากโรงเรียน จากท่ีอื่น รวม 

2.8 กลุ่มสาระสาระภาษาต่างประเทศ 
 

1 นางสาวพรพรหม        

 1 ) ยกระดับการบูรณาการการ
จัดการเรียนรู้ด้วย Storyline  
Approach 

 นางจริน  นิยมจ้อย  29,000  29,000 

 2 ) โครงการเพิ่มพูนความรู้
ภาษาต่างประเทศ 

 นางสาวพรพรหม   
เข้มตระกูล 

  1,950,000 1,950,000 

 3 ) โครงการพัฒนาทักษะการใช้
ภาษาต่างประเทศ 

 นางสาวพรพรหม   
เข้มตระกูล 

 10,000  10,000 

 รวม    39,000 1,950,000 1,989,000 
รวม 650,055   2,919,900    3,569,955  

3 หน่วยงาน นเิทศการเรียนการสอน 
 

2 นางสาวจีรนันท์        
เทียนประเสริฐ 

    

 1 ) งานนิเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้  นางสาวจีรนันท์        
เทียนประเสริฐ 

 15,000  15,000 

รวม 
 

15,000  15,000 

4 หน่วยงาน ทะเบียนและวัดผล 
 

1 นางอรวรรณ 
ปิ่นเพ็ชร ์ 

    

  1 ) งานจัดท าเอกสารการประเมิน
สมรรถนะส าคัญ,ประเมินการอ่านคิด
วิเคราะห์,ประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

 นางอรวรรณ 
ปิ่นเพ็ชร ์ 

 5,000     5,000  
 

 2 ) งานจัดซื้ออุปกรณ์การจัดท า
ข้อสอบ 

 นางอรวรรณ 
ปิ่นเพ็ชร ์ 

 30,500   30,500 

 3 ) งานจัดซื้อเอกสารหลักฐาน
การเรียน 

 

 นางอรวรรณ 
ปิ่นเพ็ชร ์ 

 24,400  24,400 

รวม   59,900  59,900 
5 หน่วยงาน วิจัยชั้นเรียน 2 นางสาวอมรรัตน์  

มณีศิริสานต์ 
    

 
1 ) งานวิจัยในช้ันเรียน 

 นางสาวอมรรัตน์  
มณีศิริสานต์ 

 2,000  2,000 

 รวม   2,000  2,000 
6 หน่วยงาน ห้องสมุด 

 
1 นางสาวกิตติยา 

สัตยวณิช 
    

 1 ) งานปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด  นางสาวกิตติยา 
สัตยวณิช 

 1,000  1,000 

 2 ) งานส่งเสริมการอ่าน 
 

 นางสาวกิตติยา  15,700  15,700 
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                                                               ลงชื่อ...................................................ผู้รบัรอง 
                                                      (นางสาวอมรรัตน์  มณศีิริสานต์) 
                                                        ผู้ชว่ยผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
ท่ี 

 
แผนงานหน่วยงาน 

แผนงาน
ตาม

มาตรฐาน 
ผู้รับผิดชอบ 

สรุป
รายจ่าย 

สรุปรายรับ 

จากโรงเรียน จากท่ีอื่น รวม 

 3) โครงการพัฒนาห้องสมุดเพื่อการ
เรียนการสอน 

 นางสาวกิตติยา 
สัตยวณิช 

 100,000  100,000 

   รวม  116,700  116,700 
7 หน่วยงาน  สื่อ นวัตกรรม และ

เทคโนโลยเีพือ่การศกึษา 
2 นางมณีรัตน์   

ชัยรัตนะ 
    

 1 ) งานพัฒนาทักษะการใช้สื่อการ
สอนอิเล็กทรอนิกส์ยุคใหม่ 

 นางมณีรัตน์   
ชัยรัตนะ 

 7,200  7,200 

 2)กิจกรรมอบรมสร้างสื่อนวัตกรรม
ด้วย I-Pad 

 นางมณีรัตน์   

ชัยรัตนะ 

 15,000  15,000 

 รวม  22,200  22,200 
รวมทั้งสิ้น  903,555 2,919,900 3,823,455 
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ตารางที่ 4.2.2  สรุปรายรับ-รายจ่ายตามหน่วยงาน (งาน/กิจกรรม/โครงการ) ปีการศึกษา 2562 
                                                          ของฝ่ายวิชาการ 
4.2.2.1  หน่วยงานพัฒนาหลกัสูตร 
 

 
สรุปประเภทงบประมาณ 
 
 งบด าเนนิการ  10,200  บาท งบลงทนุ  ................. บาท  งบพัฒนา  27,500  บาท 
 

    ลงช่ือ .............................................. 
            (นางสาวอมรรัตน์  มณีศิริสานต์) 

            ผู้เสนองาน 

  ลงช่ือ ................................................ 
             (นางสาวอมรรัตน์  มณีศิริสานต์) 

                           ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
 

 
ผู้อนุมัต ิลงชื่อ.................................................... 
                (เซอร์มาร์กาเรต็  รตันาวงศ์ไชยา) 

              ผู้จัดการ / ผูอ้ านวยการ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
ท่ี 

 
งาน/กิจกรรม/โครงการ 

แผนงาน
ตาม

มาตรฐาน 

สรุปรายรับ สรุป
รายจ่าย 

ประเภท
งบประมาณ จากโรงเรียน จากที่อื่น รวม 

1. งานพัฒนาหลักสูตร 2 10,200  10,200 10,200 ด าเนินการ 
2. โครงการสะเต็มศึกษา 5 27,500  27,500 27,500 พัฒนา 
        
        
        
        
        

รวม 37,700  37,700 37,700  
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4.2.2.2  หน่วยงานจัดการเรียนการสอน 
 
 
ท่ี 

 
งาน/กิจกรรม/โครงการ 

แผนงาน
ตาม

มาตรฐาน 

สรุปรายรับ สรุป
รายจ่าย 

ประเภท
งบประมาณ จากโรงเรียน จากที่อื่น รวม 

1 โครงการเย่ียมชมแหล่งเรียนรู้ 3 191,730 382,400 574,130 574,130 พัฒนา 
2 โครงการปรับการเรียนเปลี่ยน

การสอนสู่โลกศตวรรษท่ี 21 
2 35,000 

 
35,000 35,000 พัฒนา 

3 โครงการพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็น
เลิศทางวิชาการ 

2 35,000 55,000 90,000 90,000 พัฒนา 

4 โครงการชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ(PLC) โรงเรียนซางตาครู้ส
ศึกษา 

3 13,000 
 

13,000 13,000 พัฒนา 

5  กลุ่มสาระภาษาไทย 1      
 1 ) กิจกรรมวันสุนทรภู่  5,000  5,000 5,000 ด าเนินการ 
 2 ) กิจกรรมวันภาษาไทย  5,000  5,000 5,000 ด าเนินการ 
 3) กิจกรรมส่งเสริมทักษะการ

อ่านและการเขียน 
 3,000  3,000 3,000 ด าเนินการ 

6  กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 1      
 โครงการค่ายคณิตศาสตร์   150,000 150,000 150,000 พัฒนา 
7 กลุ่มสาระวิทยาศาสตร ์ 1      
 กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์  10,000  10,000 10,000 ด าเนินการ 
 กิจกรรมแข่งขันทักษะทาง

คอมพิวเตอร์ 
 2,500  2,500 2,500 ด าเนินการ 

 โครงการค่ายวิทยาศาสตร์   150,000 150,000 150,000 พัฒนา 
 โครงการพัฒนาทักษะด้าน  IT 

และสื่อเทคโนโลยี 
 2,800 116,250 119,050 119,050 พัฒนา 

8 กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 

1      

 กิจกรรมแห่เทียนพรรษา  5,500  5,500 5,500 ด าเนินการ 
 กิจกรรมวันลอยกระทง  5,500  5,500 5,500 ด าเนินการ 
 กิจกรรมวันสงกรานต์  2,500  2,500 2,500 ด าเนินการ 
 กิจกรรมประกวดมารยาทไทย  4,500  4,500 4,500 ด าเนินการ 
 กิจกรรม  ASEAN  DAY        25,000  25,000 25,000 ด าเนินการ 
 กิจกรรมมัคคุเทศก์น้อย  4,500  4,500 4,500 ด าเนินการ 
9 กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 1      
 กิจกรรมส่งเสริมสมรรถภาพทาง

กาย ช่ังน้ าหนัก วัดส่วนสูงตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

 10,000 
 

10,000 10,000 ด าเนินการ 
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สรุปประเภทงบประมาณ 
     งบด าเนนิการ 112,000 บาท  งบลงทนุ  ................. บาท      งบพฒันา 3,338,905 บาท 
 

ลงช่ือ ..............................................  
      (นางเรณู  ไตรวิทยากร) 

      ผู้เสนองาน 

ลงช่ือ ............................................. 
          (นางสาวอมรรัตน์  มณีศิริสานต์) 

                          ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
 

ผู้อนุมัต ิลงชื่อ...................................................... 
                  (เซอร์มาร์กาเร็ต  รัตนาวงศ์ไชยา) 

                   ผู้จัดการ / ผูอ้ านวยการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ท่ี 

 
งาน/กิจกรรม/โครงการ 

แผนงาน
ตาม

มาตรฐาน 

สรุปรายรับ สรุป
รายจ่าย 

ประเภท
งบประมาณ จากโรงเรียน จากที่อื่น รวม 

 โครงการเสริมสร้างทักษะกีฬา
เพื่อพัฒนานักกีฬาสู่อาชีพ 

 100,000  100,000 100,000 พัฒนา 

10 กลุ่มสาระศิลปะ 1      
 โครงการสร้างเสริมศักยภาพ

นักเรียนด้านสุนทรียภาพ 
 120,225  120,225 120,225 พัฒนา 

11 กลุ่มสาระการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

1      

 โครงการหน่ึงผลิตภัณฑ ์
หน่ึงนวัตกรรม 

 27,500  27,500 27,500 พัฒนา 

12 กลุ่มสาระสาระภาษาต่างประเทศ 1      
 กิจกรรมยกระดับการบูรณาการ

การจัดการเรียนรู้ด้วย Storyline  
Approach 

 29,000  29,000 29,000 ด าเนินการ 

 โครงการเพิ่มพูนความรู้
ภาษาต่างประเทศ 

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

 โครงการพัฒนาทักษะการใช้
ภาษาต่างประเทศ 

 10,000  10,000 10,000 พัฒนา 

รวม 647,255 2,803,650 3,450,905 3,450,905  
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4.2.2.3  หน่วยงานนเิทศการเรียนการสอน 
 

 
สรุปประเภทงบประมาณ 
 งบด าเนนิการ 15,000  บาท งบลงทนุ  ................. บาท  งบพัฒนา .............. บาท 
 
 
  

ลงช่ือ .............................................. 
    (นางสาวจีรนันท์   เทียนประเสริฐ) 

ผู้เสนองาน 

ลงช่ือ ............................................. 
           (นางสาวอมรรัตน์  มณีศิริสานต์) 

                           ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
 

 
 
 

  ผูอ้นุมัติลงชื่อ.................................................... 
                     (เซอร์มาร์กาเร็ต  รัตนาวงศ์ไชยา) 

                                  ผู้จัดการ / ผูอ้ านวยการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ท่ี 

 
งาน/กิจกรรม/โครงการ 

แผนงาน
ตาม

มาตรฐาน 

สรุปรายรับ สรุป
รายจ่าย 

ประเภท
งบประมาณ จากโรงเรียน จากที่อื่น รวม 

1  งานนิเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้ 2 15,000    15,000 15,000 ด าเนินการ 
        
        
        
        
        
        

รวม 15,000    15,000 15,000  
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4.2.2.4  หน่วยงานทะเบยีนและวัดผล 
 

 
สรุปประเภทงบประมาณ 
 
 งบด าเนนิการ  59,900 บาท งบลงทนุ  ................. บาท  งบพัฒนา .............. บาท 
 
 

ลงช่ือ .............................................. 
( นางอรวรรณ   ปิ่นเพ็ชร์) 

ผู้เสนองาน 

ลงช่ือ ............................................. 
       (นางสาวอมรรัตน์  มณีศิริสานต์) 

                         ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
 

 
 
 

ผู้อนุมัต ิลงชื่อ.................................................... 
                     (เซอร์มาร์กาเร็ต  รัตนาวงศ์ไชยา) 

                       ผู้จัดการ / ผู้อ านวยการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ท่ี 

 
งาน/กิจกรรม/โครงการ 

แผนงาน
ตาม

มาตรฐาน 

สรุปรายรับ สรุป
รายจ่าย 

ประเภท
งบประมาณ จากโรงเรียน จากที่อื่น รวม 

1 งานจัดท าเอกสารการประเมิน 
สมรรถนะท่ีส าคัญของผู้เรียน  ,
การอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนสื่อ
ความ,คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

2 5,000     5,000    5,000    ด าเนินการ 

2 งานจัดซื้ออุปกรณ์การท าข้อสอบ  30,500  30,500 30,500 ด าเนินการ 
3 งานจัดซื้อเอกสารหลักฐานการ

เรียน 
 24,400  24,400 24,400 ด าเนินการ 

        
        

รวม 59,900  59,900 59,900  
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4.2.2.5  หน่วยงานวิจัยชั้นเรียน 
 

 
สรุปประเภทงบประมาณ 
 
 งบด าเนนิการ 2,000   บาท งบลงทนุ  ................. บาท  งบพัฒนา .............. บาท 
 

ลงช่ือ ................................................. 
        (นางสาวอมรรัตน์  มณีศิริสานต์) 

       ผู้เสนองาน 

ลงช่ือ ................................................ 
        (นางสาวอมรรัตน์  มณีศิริสานต์) 

                         ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
 

 
 
 

ผู้อนุมัต ิลงชื่อ...................................................... 
                     (เซอร์มาร์กาเร็ต  รัตนาวงศ์ไชยา) 

                       ผู้จัดการ / ผู้อ านวยการ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ท่ี 

 
งาน/กิจกรรม/โครงการ 

แผนงาน
ตาม

มาตรฐาน 

สรุปรายรับ สรุป
รายจ่าย 

ประเภท
งบประมาณ จากโรงเรียน จากที่อื่น รวม 

1  วิจัยในช้ันเรียน 2  2,000   2,000  2,000   ด าเนินการ 
        
        
        
        
        
        

รวม  2,000   2,000  2,000   
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4.2.2.6  หน่วยงานห้องสมุด 
 

 
สรุปประเภทงบประมาณ 
 
 งบด าเนนิการ 116,700 บาท งบลงทนุ  ................. บาท  งบพัฒนา .............. บาท 
 
  

ลงช่ือ .............................................. 
        (นางสาวกิตติยา  สัตยวณิช) 

  ผู้เสนองาน 

    ลงช่ือ ................................................ 
              (นางสาวอมรรัตน์  มณีศิริสานต์) 

                            ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
 

 
 
 
 

ผู้อนุมัต ิลงชื่อ...................................................... 
                     (เซอร์มาร์กาเร็ต  รัตนาวงศ์ไชยา) 

                       ผู้จัดการ / ผู้อ านวยการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ท่ี 

 
งาน/กิจกรรม/โครงการ 

แผนงาน
ตาม

มาตรฐาน 

สรุปรายรับ สรุป
รายจ่าย 

ประเภท
งบประมาณ จากโรงเรียน จากที่อื่น รวม 

1 งานปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด 1 1,000   1,000  1,000   ด าเนินการ 
2 งานส่งเสริมการอ่าน 1  15,700   15,700  15,700  ด าเนินการ 
3 โครงการพัฒนาห้องสมุดเพื่อการ

เรียนการสอน 
1 100,000  100,000 100,000  ด าเนินการ 

        
        
        
        

รวม 116,700  116,700 116,700  
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4.2.2.7  หน่วยงานสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยเีพื่อการศกึษา 
 

 
สรุปประเภทงบประมาณ 
 
 งบด าเนนิการ 22,200  บาท งบลงทนุ  ................. บาท  งบพัฒนา .............. บาท 
 
 

ลงช่ือ .............................................. 
      (นางมณีรัตน์  ชัยรัตนะ) 

ผู้เสนองาน 

ลงช่ือ ................................................. 
          (นางสาวอมรรัตน์  มณีศิริสานต์) 

                          ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
 

 
 
 

ผู้อนุมัต ิลงชื่อ.................................................... 
                     (เซอร์มาร์กาเร็ต  รัตนาวงศ์ไชยา) 

                       ผู้จัดการ / ผู้อ านวยการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ท่ี 

 
งาน/กิจกรรม/โครงการ 

แผนงาน
ตาม

มาตรฐาน 

สรุปรายรับ สรุป
รายจ่าย 

ประเภท
งบประมาณ จากโรงเรียน จากที่อื่น รวม 

1 พัฒนาทักษะการใช้สื่อการสอน
อิเล็กทรอนิกส์ยุคใหม่ 

2 7,200  7,200 7,200 ด าเนินการ 

2 กิจกรรมอบรมสร้างสื่อนวัตกรรม
ด้วย I-Pad 

2 15,000  15,000 15,000 ด าเนินการ 

          15,000 

        
        
        
        

รวม  22,200  22,200 22,200  
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ล าดับที่ 1  แผนงานหน่วยงานพฒันาหลกัสตูร 
แผนงานตามโครงสร้าง           ฝ่ายวิชาการ 
แผนงานตามมาตรฐานด้าน 1 คุณภาพผู้เรียน 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
  3  สังคมแห่งการเรียนรู้4 อัตลักษณ์ 5 มาตรการส่งเสริม 
ผู้รบัผิดชอบ  นางสาวอมรรัตน์  มณีศิริสานต์ 
ตอบสนอง   พันธกิจข้อ..............ยุทธศาสตร์ข้อ.....................  กลยุทธ์ข้อ............................. 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษาสพฐ. 1 คุณภาพผู้เรียน2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
                                            3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษา EDBAมาตรฐานท่ี 10 , 11, 13 , 15  ตัวบ่งช้ี(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) – 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษาโรงเรียน มาตรฐานท่ี    -       ตัวบ่งช้ี(หลัก)  -  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

วัตถุประสงค/์เป้าหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดอืน/ปี) 

วัตถุประสงค ์ 1 ขั้นวางแผน   

1. เพื่อให้หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคลอ้ง 1.1 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการตามแผนงาน พ.ค. 2562 

    กับท้องถ่ิน (10.1) 1.2 ประชุมคณะกรรมการ พ.ค. 2562 

2. เพื่อให้สถานศึกษาจัดรายวิชาเพิ่มเติมท่ีหลากหลาย 1.3 จัดท าเอกสารท่ีเกี่ยวกับงานหลักสูตร พ.ค. 2562 

    ให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถ   

    และความสนใจ (10.2) ขั้นด าเนินการ (ภาระงานประจ า/โครงการ)  

3. เพื่อให้สถานศึกษาสนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการ 2.1 ภาระงานประจ า  

    เรียนรู้ท่ีให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ 1. งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโดยด าเนินการ เม.ย. 2562 

    ได้ด้วยตนเอง (10.4)     ดังน้ี  

4. เพื่อให้สถานศึกษามีการสร้างและพัฒนาเทคโนโลยี    1) แต่งต้ังคณะกรรมการจัดท าประกอบด้วย ครู   

    แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์        ผู้บริหารกรรมการสถานศึกษา และผู้แทน  

    จากแหล่งเรียนรู้ ท้ังภายในและภายนอก        ชุมชน/ผู้ทรงคุณวุฒิ  

    สถานศึกษา(11.2)    2) จัดท าโครงสร้างหลักสูตรโดยมีองค์ประกอบ  

5. เพื่อให้สถานศึกษามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง        ดังน้ี  

   บุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษา - จุดมุ่งหมายของหลักสูตร  

   กับชุมชน องค์กรท่ีเกี่ยวข้องเพื่อการแก้ไขและ - โครงสร้างเวลาเรียน  

   พัฒนา (13.2) - จัดท าค าอธิบายรายวิชา   

6. เพื่อให้สถานศึกษาจัดโครงการ กิจกรรมส่งเสริม - ก าหนดตัวช้ีวัด  
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วัตถุประสงค/์เป้าหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดอืน/ปี) 

    ให้ผู้เรียนมีความสามารถและทักษะท่ีจ าเป็นต่อการ  - จัดท าหน่วยการเรียนรู้ (เน้ือหาสาระ)  

    ด าเนินชีวิตในศตวรรษท่ี 21 (15.1ข้อ 1)  - การวัดผลประเมินผล  

7. เพื่อใหส้ถานศึกษามีการการจัดโครงการ กิจกรรม    3) จัดท ารายวิชาเพิ่มเติมตามความต้องการ  

    ตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา (15.1ข้อ 2)       ของท้องถ่ินและให้ผู้เรียนเลือกเรียนตาม  

       ความสนใจ ความสามารถและความถนัด  

       โดยมีการด าเนินการดังน้ี  

เป้าหมายเชิงปริมาณ 1. ก าหนดรายวิชาเพิ่มเติม  

1. หลักสูตรสถานศึกษา     - ประถมศึกษา 4 รายวิชา ได้แก่ ภาษาอังกฤษ  

2. รายวิชาเพิ่มเติมระดับประถมศึกษา 4 รายวิชา      เพื่อการสื่อสาร ภาษาจีน ภาษาไทย  

    ระดับมัธยมศึกษา 4 รายวิชา และ หน้าท่ีพลเมือง  

3. แหล่งเรียนรู้  8 กลุ่มสาระ 2. จัดท าโครงสร้างเวลาเรียนรายวิชา  

           เพิ่มเติมแต่ละระดับ  

 3. จัดท าค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม  

 4. จัดท าผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง  

เป้าหมายเชิงคณุภาพ 5. จดัท าหน่วยการเรียนรู้  

1. หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้อง 6. การวัดผลประเมินผล  

    กับท้องถ่ิน  7. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

2. สถานศึกษาจัดรายวิชาเพิ่มเติมท่ีหลากหลาย - กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี  

    ให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถ - กิจกรรมชมรม/ชุมนุม  

    และความสนใจ  - กิจกรรมแนะแนว  

3. สถานศึกษาสนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการ - กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  

    เรียนรู้ท่ีให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้    4) ติดตามการใช้หลักสูตรทุกกลุ่มสาระและ  

    ได้ด้วยตนเอง         สรุปผลทุกภาคเรียนโดยใช้การนิเทศภายใน  

4. สถานศึกษามีการสร้างและพัฒนาเทคโนโลยี แหล่ง        สถานศึกษาและการนิเทศในเขต  

    เรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จาก    5) ทบทวนหลักสูตรสถานศึกษาภาคเรียนละ  

    แหล่งเรียนรู้ ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา       1 ครั้ง  

5. สถานศึกษามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง 2. งานจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ พ.ค. 62-ก.พ. 63 

   บุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษา    1) ก าหนดครูผู้สอนแต่ละวิชา  

   กับชุมชน องค์กรท่ีเกี่ยวข้องเพื่อการแก้ไขและ    2) ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้  
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วัตถุประสงค/์เป้าหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดอืน/ปี) 

   พัฒนา     3) ผอ./ผช.ผอ. ตรวจแผนจัดการเรียนรู้  

6. สถานศึกษาจัดโครงการ กิจกรรมส่งเสริม    4) ครูน าแผนจัดการเรียนรู้ไปใช้โดยจัดกิจกรรม  

    ให้ผู้เรียนมีความสามารถและทักษะท่ีจ าเป็นต่อการ       การสอน  

    ด าเนินชีวิตในศตวรรษท่ี 21  3. งานจัดท าวิจัยประเมินหลักสูตรสถานศึกษา ก.พ. 2563 

7. สถานศึกษามีการจัดโครงการ กิจกรรมตามนโยบาย       R to R (Routine to Research)  

    การปฏิรูปการศึกษา  1) สร้างเครื่องมือประเมินหลักสูตร  

    2) แจกแบบประเมินหลักสูตรสถานศึกษา  

        ให้ผู้ตอบซึ่งได้แก่  คณะกรรมการ   

ตัวชี้วัดความส าเร็จ        บริหารหลักสูตร ผู้ปกครองและครู  

1. หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้อง 3) รวบรวมพร้อมน าผลมาวิเคราะห์  

    กับท้องถ่ิน ร้อยละ 86   

2. สถานศึกษาจัดรายวิชาเพิ่มเติมท่ีหลากหลาย 2.2 ภาระงานตาม ตบช.  

    ให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถ 1. หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมสอดคล้องกับ  

    และความสนใจ ร้อยละ 86     ท้องถ่ินและจัดรายวิชาเพิ่มเติมท่ีหลากหลาย  

3. สถานศึกษาสนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการ     (10.1 , 10.2) ตรงกับภาระงานประจ าข้อท่ี 1  

    เรียนรู้ท่ีให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ 2. งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้ (10.4) พ.ค. 62 

    ได้ด้วยตนเอง ร้อยละ 86    1) ประชุมครูเพื่อทบทวนเกี่ยวกับหลักสูตร  

4. สถานศึกษามีการสร้างและพัฒนาเทคโนโลยี แหล่ง       สถานศึกษา ได้แก่ มาตรฐาน ตัวช้ีวัด  

    เรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จาก       การวัดและประเมินผล รูปแบบการจัด  

    แหล่งเรียนรู้ ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา       กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเหมาะสม  

 ร้อยละ 86       (ตามธรรมชาติของแต่ละวิชา) ฯลฯ  

5. สถานศึกษามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง    2) ครูจัดท าแผนจัดการเรียนรู้ โดยเน้น  

   บุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษา       รายละเอียดดังน้ี  

   กับชุมชน องค์กรท่ีเกี่ยวข้องเพื่อการแก้ไขและ    - การจัดกิจกรรมต้องสะท้อนมาตรฐาน  

   พัฒนาร้อยละ 86      ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ ของแต่ละวิชา  

6. สถานศึกษาจัดโครงการ กิจกรรมส่งเสริม    - กิจกรรมการเรียนการสอนเน้นให้ผู้เรียน  

    ให้ผู้เรียนมีความสามารถและทักษะท่ีจ าเป็นต่อการ      ได้ลงมือปฏิบัติจริง  

    ด าเนินชีวิตในศตวรรษท่ี 21 อย่างมีคุณภาพ    - ให้ผู้เรียนได้จัดท าช้ินงาน/โครงงาน และให้  

    ร้อยละ 86      มีการน าเสนอผลงานหน้าช้ันเรียน  
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วัตถุประสงค/์เป้าหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดอืน/ปี) 

7. สถานศึกษามีการจัดโครงการ กิจกรรมตามนโยบาย 3. งานพัฒนาเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ พ.ค. 62 

    การปฏิรูปการศึกษาอย่างมีคุณภาพร้อยละ 86 ภายในสถานศึกษา (11.2)  

 1) ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระเพื่อมอบนโยบาย   

 ให้แต่ละกลุ่มสาระไปด าเนินการรวบรวม  

 ข้อมูลเน้ือหาร่วมกับสมาชิกในกลุ่มดังน้ี  

    -ความต้องการใช้เทคโนโลยีประกอบการสอน  

เครื่องมือการติดตาม/ประเมินผล    -เน้ือหาประกอบการจัดสร้างแหล่งเรียนรู้  

1. แบบประเมินการใช้หลักสูตรสถานศึกษา      ภายในโรงเรียน  

2. แผนการจัดการเรียนรู้8 กลุ่มสาระ 2) รวบรวมข้อมูลความต้องการของแต่ละ  

3. แบบบันทึกการใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ กลุ่มสาระและน ามาสังเคราะห์ร่วมกัน  

4. วิจัยประเมินหลักสูตรสถานศึกษา R to R  3) สรุปเทคโนโลยีประกอบการสอน  

    (Routine to Research) และแหล่งเรียนรู้แต่ละกลุ่มสาระ  

5 .แบบสรุปผลโครงการสะเต็มศึษา 4) น าเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ  

6. แบบสรุปผลการด าเนินงานพัฒนาหลักสูตร 5) ส่งต่อหน่วยงานท่ีรับผิดชอบด าเนินการ  

 - พัฒนาเทคโนโลยี ส่งต่อหน่วยงาน เทคโนโลยี  

 - พัฒนาแหล่งเรียนรู้ ส่งต่อหน่วยงานอาคาร  

 สถานท่ี           

 6) ส่งเสริมให้ครูใช้เทคโนโลยีประกอบการสอน  

  และให้นักเรียนเข้าศึกษาจากแหล่งเรียนรู้  

 7) แต่ละกลุ่มสาระบันทึกการใช้เทคโนโลยี  

  ประกอบการสอนของครูและเข้าใช้ประโยชน์  

  จากแหล่งเรียนรู้ของนักเรียน  

 4. สถานศึกษาจัดโครงการกิจกรรมส่งเสริมให้  

  ผู้เรียนมีทักษะในการด าเนินชีวิตในศตวรรษ  

  ท่ี 21 (15.1 ข้อ 1)  

 5. สถานศึกษาจัดโครงการกิจกรรมตามนโยบาย  

 ปฏิรูปการศึกษา (15.1 ข้อ 2)  
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วัตถุประสงค/์เป้าหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดอืน/ปี) 

 2.3 ภาระงานร่วม  

      -  

   

 2.4 โครงการ  

 1. โครงการสะเต็มศึกษา ก.ค. 2562 

   

   

 2.5 ภาระงานตามมาตรฐานสากล  

 -   

 3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล  

 3.1 ติดตามตรวจสอบการด าเนินงานตามแผนงาน พ.ค. 62 –มี.ค.63 

 3.2 ปรับปรุง แก้ไข การด าเนินการท่ียังไม่สมบูรณ์ เม.ย. 2563 

 3.3 ประเมินผลการจัดโครงการ สิ้นสุดโครงการ 

 3.4 ประเมินผลการท างานตามแผนงาน ปลายภาคเรียน 

   

 4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรบัปรุง/พฒันา  

 4.1 จัดท ารายงานผลการด าเนินงานของ เม.ย. 2563 

      หน่วยงาน  

 4.2 จัดท ารายงานการด าเนินโครงการ สิ้นสุดโครงการ 

 4.3 น าผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนา 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        4         5  
หน่วยงาน  พัฒนาหลกัสูตร    ฝ่าย วิชาการ 

 
รายการ งบประมาณปี 2562 ประเภทงบประมาณ 

รายรับ  

ด าเนินการ 

1. จากโรงเรียน 10,200 
รวม 10,200 

รายจ่าย  
1. ค่าวัสด ุ  
- ค่ากระดาษ A4 1,000 
- ค่าแฟ้ม 2,000 
- ค่าหมึกปริ้นเตอร์ 3,500 
2. ค่าใช้สอย  
- ค่าเข้าปกเอกสาร 1,500 
  ค่าถ่ายเอกสาร 2,000 
3. ค่าตอบแทน  
     -  
4. ค่าพาหนะ  
     - ค่ารถ 200 

รวม 10,200 
 
สรุปประเภทงบประมาณ 
 งบด าเนินการ  10,200  บา งบลงทุน.....................บาท     งบพัฒนา ............. บาท 
 
                 ลงช่ือ…...................................................          ลงช่ือ …..................................................                  
                        (นางสาวอมรรัตน์  มณีศิริสานต์)                            (นางสาวอมรรัตน์  มณีศิริสานต์) 
                                   ผู้เสนองาน           ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ  
                            อนุมัติ 
 

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

     ผู้จัดการ/ผู้อ านวยการ 
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แผนงานตามโครงสร้าง   ฝ่ายวิชาการ  
แผนงานตามมาตรฐานด้าน  1 คุณภาพผู้เรียน 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

3  สังคมแห่งการเรียนรู้ 4 อัตลักษณ์  5  มาตรการส่งเสริม 
ชื่อโครงการ   สะเต็มศึกษา 
ลักษณะโครงการ       ประจ า     ต่อเน่ือง  ใหม ่ 
หน่วยงาน   พัฒนาหลักสูตร 
ผู้รบัผิดชอบ   นายปัญญา  ปราบเสียง 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษาสพฐ.            1 คุณภาพของผู้เรียน2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ตอบสนอง                        พันธกิจข้อ 4   ยุทธศาสตรข้์อ 6   กลยุทธ์ข้อ 6.1 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษา EDBA มาตรฐานท่ี  15      ตัวบ่งช้ี (ทางตรง) 15.1 , 15.2 (ทางอ้อม) 5.2 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษาโรงเรียน มาตรฐานท่ี  -    ตัวบ่งช้ี  -    
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1. หลักการและเหตผุล 

      มาตรฐานการศึกษาก าหนดให้สถานศึกษาจัดโครงการเพื่อตอบสนองแนวทางในการปฏิรูป
การศึกษา ซึ่งปัจจุบันเน้นการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีทักษะในศตวรรษท่ี 21 (3Rs 8Cs) เนื่องจากผู้เรียน
จ าเป็นต้องมีทักษะท่ีจ าเป็นท่ีจะน าไปใช้ในการด าเนินชีวิตในปัจจุบันและอนาคตอย่างมีคุณภาพ ถือเป็น
โครงการท่ีสามารถปลูกฝังให้ผู้เรียนได้มีความรู้และความสามารถท่ีจะด ารงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพในโลก
ศตวรรษท่ี 21 ซึ่งเป็นยุคท่ีมีการเปล่ียนแปลงด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ดังนั้น การศึกษาทางด้านวิทยา
ศาสตร์  เทคโนโลยี  วิศวกรรมศาสตร์  และคณิตศาสตร์  ( Science Technology Engineering and 
Mathematics Education: STEM Education) นั้นจึงเป็นส่ิงท่ีส าคัญอย่างมากในระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา เพื่อเพิ่มความสามารถในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์ในยุคปัจจุบัน 

     โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา จึงจ าเป็นต้องจัดการศึกษาเน้นให้ผู้เรียนได้มีทักษะซึ่งได้แก่ การอ่าน
ออก  เขียนได้  คิดเลขเป็น ทักษะด้านการคิด การสร้างสรรค์นวัตกรรม ทักษะการท างาน   เป็นทีม ทักษะด้าน
คอมพิวเตอร์และความเข้าใจวัฒนธรรมท่ีหลากหลาย อันจะน ามาซึ่งความเจริญก้าวหน้าของประเทศชาติใน
อนาคต จากความส าคัญดังกล่าวโรงเรียนจึงจัดให้มีโครงการสะเต็มศึกษาข้ึนภายในโรงเรียน   
2. วัตถุประสงค ์

1.  เพื่อส่งเสริมการศึกษา ค้นคว้าในเชิงบูรณาการความรู้  มาเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาสถานการณ์ปัญหาในชีวิต
จริง โดยสามารถคิดวิเคราะห์วิจารณ์ในการแก้ไขปัญหา 

2. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถและทักษะท่ีจ าเป็นต่อการด าเนินชีวิตในศตวรรษที่21(3Rs 8Cs) 
(15.1ข้อ 1) 
 3. เพื่อให้ผลการจัดโครงการบรรลุตามเป้าหมายท่ีต้ังไว้ (15.2)   
3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ   
 1.  ผู้เรียนระดับ ป.1 – ม.3   จ านวน   1,100   คน 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
 1.  สถานศึกษาส่งเสริมการศึกษา ค้นคว้าในเชิงบูรณาการความรู้  มาเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาสถานการณ์ปัญหา
ในชีวิตจริง โดยสามารถคิดวิเคราะห์วิจารณ์ในการแก้ไขปัญหา 

2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถและทักษะท่ีจ าเป็นต่อการด าเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21  
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              (3Rs  8Cs)อย่างมีคุณภาพ 
 3. ผลการจัดโครงการบรรลุตามเป้าหมายท่ีต้ังไว้  
 3.3 ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

1.  ร้อยละ 85 สถานศึกษามีการส่งเสริมการศึกษา ค้นคว้าในเชิงบูรณาการความรู้  มาเพื่อช่วยแก้ไขปัญหา
สถานการณ์ปัญหาในชีวิตจริง โดยสามารถคิดวิเคราะห์วิจารณ์ในการแก้ไขปัญหา 

2.  ร้อยละ 85 ผู้เรียนมีความสามารถและทักษะท่ีจ าเป็นต่อการด าเนินชีวิตในศตวรรษท่ี21(3Rs 8Cs) 
 3.  ร้อยละ 85 ผลการจัดโครงการบรรลุตามเป้าหมายท่ีต้ังไว้   
4. ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รบัผิดชอบ 
1. ขั้นเตรียมการ   
   1.1  แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินโครงการ เม.ย. 2562  

นายปัญญา      1.2  ประชุมคณะกรรมการ เม.ย. 2562 
   1.3  จัดท าเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับโครงการ เม.ย. 2562 
2. ขั้นด าเนินการ/กิจกรรมที่จัด   
จัดกิจกรรมฐานSTEM  ให้ผู้เรียนทุกคนปฏิบัติดังน้ี   
   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  

นายปัญญา   
   3.2 ประเมินผลโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจการเข้าร่วม  
        โครงการ  
   3.3 แบบสรุปประเมินผลโครงการสะเต็มศึกษา  
  

5. สถานที่ด าเนนิงาน โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 
6. ระยะเวลาในการด าเนินงาน  พ.ย. – ธ.ค. 2562 
7. งบประมาณ 
 

รายการ งบประมาณปี 2562 
รายรับ  
1. จากเงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาเรียนฟรี 15 ปี 27,500 
    (ป.1-มัธยม) =1,100 X 25)  
2. อื่นๆ  
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รวม 27,500 
รายจ่าย  
1. ค่าวัสด ุ  
    -ค่าอุปกรณ์จัดกิจกรรมฐานต่างๆ 27,500 
  
  
2. ค่าใช้สอย  
3. ค่าตอบแทน  
4. ค่าพาหนะ  
  

  
รวม 27,500 

 
8. เครือ่งมือการติดตามและประเมินผล 
 1. แบบประเมินคุณภาพการจัดโครงการ 
 2. แบบประเมินความพึงพอใจการเข้าร่วมโครงการ 
 3. แบบสรุปประเมินผลโครงการสะเต็มศึกษา 
9. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
 1. ผู้เรียนมีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ (5.2 ข้อ 1 – 5) 
10. ปัญหา/อปุสรรค แนวทางแก้ไข 
 - 
 
              ผู้เสนอโครงการ                                    ผู้พิจารณาโครงการ 
 
ลงช่ือ....................................................    ลงช่ือ..................................................... 
           (นายปัญญา  ปราบเสียง)                      (นางสาวอมรรัตน์  มณีศิริสานต์) 

 
 

ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 

ลงช่ือ..................................................... 
(เซอร์มาร์กาเร็ต  รัตนาวงศ์ไชยา) 

       ผู้จัดการ/ผู้อ านวยการ 
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ล าดับที่   2   แผนงานหน่วยงาน  จดัการเรียนการสอน 
แผนงานตามโครงสร้าง ฝ่ายวิชาการ 
แผนงานตามมาตรฐานด้าน 1 คุณภาพผู้เรียน 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
  3  สังคมแห่งการเรียนรู้4 อัตลักษณ์ 5 มาตรการส่งเสริม 
ผู้รบัผิดชอบ  นางเรณู  ไตรวิทยากร 
ตอบสนอง             พันธกิจข้อ 4    ยุทธศาสตร์ข้อ  4กลยุทธ์ข้อ 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษาสพฐ. 1 คุณภาพผู้เรียน   2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
                                             3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษา EDBA มาตรฐานท่ี ตัวบ่งช้ี(หลัก) 
                                               (ร่วม)ประเด็นพิจารณา (หลัก)   (ร่วม)  
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษาโรงเรียนมาตรฐานท่ี             ตัวบ่งช้ี(หลัก) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดอืน/ปี) 
วัตถุประสงค์ 1. ขั้นวางแผน  
1.เพื่อให้ครูมีการจัดท าแผนการจัดการ 1.1 ประชุมช้ีแจงงานแก่ครูแต่ละกลุ่มสาระ เม.ย. 62 
เรียนรู้ท่ีมีความยืดหยุ่นตามความเหมาะสมท้ังเวลา การเรียนรู้  
และสาระการเรียนรู้  1.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ เม.ย. 62 
2.เพื่อให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียน ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรม/โครงการ  
เป็นส าคัญสอดคล้องกับความถนัดและความสนใจ   
ของผู้เรียน  เรียนรู้ประสบการณ์จริงปลูกฝัง 2. ขั้นด าเนินการ (ภาระงานประจ า/ เม.ย. 62 
คุณธรรมและค่านิยมท่ีดีงามและคุณลักษณะ ภาระร่วม/โครงการ)  
อันพึงประสงค์ 2.1 ภาระงานประจ า  
3.เพื่อให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีบูรณา 1.จัดท าแผนการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ เม.ย. 62 
การคุณธรรมจริยธรรม 2.จัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็น พ.ค.62 -มี.ค. 63 
4.เพื่อให้ครูได้รับการนิเทศการสอนแบบ ส าคัญสอดคล้องกับความถนัดและความ  
กัลยาณมิตร สนใจของผู้เรียน เรียนรู้ประสบการณ์  
5.เพื่อให้ครูได้พัฒนาวิธีการจัดกระบวนการ จริงปลูกฝังคุณธรรมและค่านิยมท่ีดีงาม  
เรียนรู้อย่างหลากหลายและต่อเน่ือง และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  
6.ครูมีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพ  3.ครูบูรณาการคุณธรรม จริยธรรมในการ พ.ค.62 -มี.ค.63 
ผู้เรียนท้ังด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ จัดการเรียนรู้  
สมรรถนะ และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 4.จัดให้มีการนิเทศการสอนแบบกัลยาณมิตร ภาคเรียนละ2 ครั้ง 
7.เพื่อส่งเสริมให้มีการจัดการศึกษาให ้ 5.ครูพัฒนาวิธีการจัดกระบวนการการ พ.ค.62 -มี.ค.63 
เป้าหมายท่ีก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ เรียนรู้อย่างหลากหลายและต่อเน่ือง  
8.เพื่อสนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการ   
เรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุป   
ความรู้ได้ด้วยตนเอง   
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 วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดอืน/ปี) 
 2.2  ภาระงานตาม ตบช.  

 1. ก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียน พ.ค. 61 -มี.ค.63 
 ท้ังด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ  
 และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  (7.1)  
  1)ความรู้ความเข้าใจในเป้าหมายคุณภาพ  

เป้าหมายเชิงปริมาณ ผู้เรียนตามหลักสูตร  
1.แผนการจัดการเรียนรู้ตามรายวิชาทุก   2)การเช่ือมโยงเป้าหมายคุณภาพผู้เรียน  
กลุ่มสาระ และมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรและ  
2.มีการนิเทศการสอนแบบกัลยาณมิตร  หลักสูตรของสถานศึกษากับแผนการ  
จ านวน 2 ครั้งต่อ 1 ภาคเรียน จัดการเรียนรู้  
3.ครูผู้สอนจ านวน 65 คน มีการพัฒนา  3)การวางแผนการจัดการเรียนรู้มีการ  
วิธีการจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้อย่าง ก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนครอบคลุม  
หลากหลายและต่อเน่ือง ท้ังด้านความรู้ทักษะกระบวนการ  
4.ครูผู้สอนจ านวน 65 คน  จัดกระบวนการ สมรรถนะส าคัญและคุณลักษณะอันพึง  
 เรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุป ประสงค์ศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามท่ี  
ความรู้ได้ด้วยตนเอง ก าหนดไว้ใน แผนปฏิบัติการ  (8.3)  

 3. สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้  
 ท่ีให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้  
 ได้ด้วยตนเอง (10.4)  
  1)การอบรมและพัฒนาครูเพื่อทบทวนความ  
เป้าหมายเชิงคุณภาพ เข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรอิงมาตรฐานและการ  

1.ครูมีการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีมี จัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็น  
ความยืดหยุ่นตามความเหมาะสมท้ังเวลา ส าคัญอย่างน้อยภาคเรียนละ1ครั้ง  
และสาระการเรียนรู้  2)การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีระบุใน  
2.ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็น  แผนการสอน/หน่วยการเรียนรู้ของครูทุก  
ส าคัญสอดคล้องกับความถนัดและความ กลุ่มสาระสะท้อนว่าผู้เรียนสามารถบรรลุ  
สนใจของผู้เรียน  เรียนรู้ประสบการณ์จริง   ตามมาตรฐานและตัวช้ีวัดได้  
ปลูกฝังคุณธรรมและค่านิยมท่ีดีงามและ 3)ผู้เรียนได้มีโอกาสลงมือปฏิบัติใน  
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ สถานการณ์จริงหรือใกล้เคียงสถานการณ์  
 จริงอย่างน้อย1ครั้งในทุกกลุ่มสาระการ  
ตัวชี้วัดความส าเร็จ เรียนรู้  
1.ครูร้อยละ  90 มีการจัดท าแผนการ 4)การมีผลงานท่ีแสดงการให้ผู้เรียนอธิบาย  
จัดการเรียนรู้ท่ีมีความยืดหยุ่นตามความ วิธีคิดและการสรุปความคิดของตนเองทุก  
เหมาะสมท้ังเวลาและสาระการเรียนรู้ กลุ่มสาระ  
2.ครูร้อยละ 90 จัดกระบวนการเรียนรู้ท่ี  5)ผลงาน/โครงการท่ีใช้การวิจัยเป็นส่วนหน่ึง  
เน้นผู้เรียน เป็นส าคัญสอดคล้องกับความ ในการเรียนรู้อย่างน้อย3กลุ่มสาระ  
ถนัดและความสนใจของผู้เรียน เรียนรู้ 2.3  ภาระงานร่วม  
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 วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดอืน/ปี) 
ประสบการณ์จริงปลูกฝังคุณธรรมและ 1.  
ค่านิยมท่ีดีงามและคุณลักษณะอันพึง 2.4 โครงการ  
ประสงค์ 1.โครงการเย่ียมชมแหล่งเรียนรู้  
3.ครูร้อยละ 95 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ี 2.โครงการปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนสู่ ก.ค.62 – ม.ค.63 
บูรณาการคุณธรรมจริยธรรม โลกศตวรรษท่ี 21  
4.ครูร้อยละ 100 ได้รับการนิเทศการสอน 3.โครงการพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทาง พ.ค.62 – ม.ค.63 
แบบกัลยาณมิตร วิชาการ  
5.ครูร้อยละ 98 ได้พัฒนาวิธีการจัด 4.โครงการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(PLC)  พ.ค.62 – ม.ค.63 
กระบวนการเรียนรู้อย่างหลากหลายและ โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา  
ต่อเน่ือง   
6.ผู้เรียนร้อยละ 80 เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม 2.5 ภาระงานตามมาตรฐานสากล  
7.ครูร้อยละ  85 จัดกระบวนการเรียนรู้ให้   
 ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้   

ได้ด้วยตนเอง   
 4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรบัปรุง/พฒันา  
เครื่องมือการติดตาม/ประเมินผล 4.1 รายงานสรุปผลการประเมินผลแผนการ มี.ค.63 
1.แบบประเมิน แผนการสอนการจัด จัดการเรียนรู้  
กิจกรรมการเรียนรู้ 4.2 รายงานสรุปผลการนิเทศ  
2.แบบบันทึกการนิเทศ 4.3 จัดท ารายงานผลการด าเนินงานของ  
3.แบบประเมินผลงานของผู้เรียน หน่วยงาน  
4.แบบประเมิน กิจกรรม/โครงการ 4.4 น าผลการประเมินมาปรับปรุงและ  
 พัฒนาในปีการศึกษาต่อไป  
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แผนงานตามโครงสร้าง   ฝ่ายวิชาการ  
แผนงานตามมาตรฐานด้าน  1 คุณภาพผู้เรียน 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

   3  สังคมแห่งการเรียนรู้4 อัตลักษณ์  5  มาตรการส่งเสริม 
ชื่อโครงการ   เย่ียมชมแหล่งเรียนรู้ 
ลักษณะโครงการ       ประจ า   ต่อเน่ือง ใหม ่  
หน่วยงาน   จัดการเรียนการสอน 
ผู้รบัผิดชอบ   นางสาวนารี   นักปี่ 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษาสพฐ.             1 คุณภาพของผู้เรียน2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

            3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ตอบสนอง                พันธกิจข้อ 4    ยุทธศาสตร์ข้อ 3   กลยุทธ์ข้อ 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษา EDBA มาตรฐานท่ี    10      ตัวบ่งช้ี (ทางตรง)   10.4  (ทางอ้อม)  - 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษาโรงเรียน มาตรฐานท่ี      ตัวบ่งช้ี     
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1.หลักการและเหตผุล 
 จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ.  2542  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2 )  พ.ศ.  2545หมวด4  แนวการ
จัดการศึกษา  ต้ังแต่มาตรา 22 – 24  กล่าวถึงบริบทของการจัดการศึกษา  โดยยึดหลักว่าทุกคนมีความสามารถ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญท่ีสุด  กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถ
พัฒนาตามธรรมชาติ  เน้นความส าคัญทั้งความรู้  คุณธรรม  กระบวนการเรียนรู้  และบูรณาการตามความเหมาะสม  
และจัดการเรียนรู้ให้เกิดข้ึนได้ทุกเวลาทุกสถานท่ี  ให้รู้ความแตกต่างระหว่างผู้เรียน  ฝึกทักษะกระบวนการคิด  การ
จัดการ  การเผชิญ  ประยุกต์ใช้ปัญญา  ให้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงผสมผสานบูรณาการความรู้อย่างสมดุล 
ปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม  จัดสภาพแวดล้อมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้รอบด้าน  จากแนวการจัดการศึกษาตามนัยแห่ง
มาตราดังกล่าวการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ จึงถือเป็นนวัตกรรมหน่ึงท่ีมีความส าคัญยิ่งท่ีจะช่วยให้การปฏิรูปการ
เรียนรู้เป็นไปตามเป้าประสงค์แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
 ทางฝ่ายวิชาการจึงได้จัดท าโครงการเย่ียมชมแหล่งเรียนรู้ข้ึน   เพื่อสนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีให้
ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง 
2.วัตถุประสงค ์
1.เพื่อสนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง 
3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ   
 ผู้เรียนระดับประถมศึกษาปีท่ี 1 – มัธยมศึกษาปีท่ี 3  จ านวน  1,100 คน   
 3.2 เชิงคุณภาพ 
          1.ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเองอย่างมีคุณภาพ 
     3.3 ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
         1.ผู้เรียนร้อยละ  85  ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง 
 
4. ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รบัผิดชอบ 
1. ขั้นเตรียมการ   
1.1ประชุมวางแผนและแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน มิ.ย. 62 นางสาวนารี   นักปี่ 
1.2 ก าหนดเวลาและสถานท่ีท่ีจะเข้าชมแหล่งเรียนรู้ มิ.ย. 62  
2.  ขั้นด าเนินการ/กิจกรรมที่จัด   
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กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รบัผิดชอบ 
2.1 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับ ก.ค.  62  
แหล่งเรียนรู้ท่ีจะเข้าชม   
2.2 ท าหนังสือขออนุญาตผู้ปกครองนักเรียน ก.ค.  62  
2.3 น านักเรียนเข้าเย่ียมชมแหล่งเรียนรู้ ส.ค. 62  
3.  ขั้นตดิตามและประเมินผล   
3.1 แบบประเมินการเข้าเย่ียมชมแหล่งเรียนรู้   
3.2 บันทึกข้อมูลการเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้   

5. สถานที่ด าเนนิงาน แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
6. ระยะเวลาในการด าเนินงาน  ก.ค. – ส.ค. 62 
7. งบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. 
เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 
 1.  แบบประเมินการการจัดกิจกรรม 
 2.  คู่มือการปฏิบัติกิจกรรม 
9. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
 1.  ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง 
 
10. ปัญหา/อปุสรรค แนวทางแก้ไข 
..................................................................................................................................................................... 

รายการ งบประมาณปี 2562 

รายรับ  
-จากเงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาเรียนฟรี 15 ปี 191,730 
(ป.1-3 447*139),(ป.5-6 464* 129),(ม. 189*369)  
-จากนักเรียน 382,400 
(ป.1-3 447*250),(ป.5-6 464* 400),(ม. 189*450)  

รวม 574,130 
รายจ่าย  
1.ค่าวัสดุ   
2.ค่าใช้สอย  

- ค่าบริการรายหัวจากบริษัททัวน์ 544,130 
- ค่าประสานงานต ารวจจรจร 3,000 

3.ค่าตอบแทน  
-  
4.ค่าพาหนะ  

รวม 574,130 
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ผู้เสนอโครงการ      
 
 

……………………………………                                              
(นางสาวนารี   นักปี่) 

ผู้พิจารณาโครงการ 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้อนุมัติโครงการ 
 

ลงช่ือ..................................................... 
(เซอร์มาร์กาเร็ต  รัตนาวงศ์ไชยา) 

ผู้จัดการ/ผู้อ านวยการ 
 



114 
 

 
แผนปฏิบัตกิารปกีารศึกษา  2563   โรงเรียนซางตาครู้สศกึษา 

 

แผนงานตามโครงสร้าง   ฝ่ายวิชาการ  
แผนงานตามมาตรฐานด้าน  1 คุณภาพผู้เรียน 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

   3  สังคมแห่งการเรียนรู้4 อัตลักษณ์  5  มาตรการส่งเสริม 
ชื่อโครงการ   ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนสู่โลกศตวรรษท่ี 21 
ลักษณะโครงการ       ประจ า       ต่อเน่ือง  ใหม ่ 
หน่วยงาน   จัดการเรียนการสอน 
ผู้รบัผิดชอบ   นางเรณู  ไตรวิทยากร 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษาสพฐ.            1 คุณภาพของผู้เรียน2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

           3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ตอบสนอง                พันธกิจข้อ 4    ยุทธศาสตร์ข้อ 4   กลยุทธ์ข้อ  4.1 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษา EDBA มาตรฐานท่ี  7,10      ตัวบ่งช้ี (ทางตรง) 7.1,10.4(ทางอ้อม)  - 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษาโรงเรียน มาตรฐานท่ี  -    ตัวบ่งช้ี  -    
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1. หลักการและเหตผุล 

การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 เป็นการก าหนดแนวทางยุทธศาสตร์ในการจัดการเรียนรู้โดยร่วมกันสร้างรูปแบบ
และแนวปฏิบัติในการเสริมสร้างประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 โดยเน้นท่ีองค์ความรู้ ทักษะ 
ความเช่ียวชาญและสมรรถนะท่ีเกิดกับตัวผู้เรียน เพื่อใช้ในการด ารงชีวิตในสังคมแห่งความเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน 
โดยจะอ้างถึงรูปแบบ (Model) ท่ีพัฒนามาจากเครือข่ายองค์กรความร่วมมือเพื่อทักษะแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21 (Partnership For 21st Century Skills) (www.p21.org ) ท่ีมีช่ือย่อว่า เครือข่าย P21 ซึ่งได้พัฒนากรอบแนวคิด
เพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 โดยผสมผสานองค์ความรู้ ทักษะเฉพาะด้าน ความช านาญการ  และความรู้เท่าทัน
ด้านต่างๆ เข้าด้วยกัน เพื่อความส าเร็จของผู้เรียนท้ังด้านการท างานและการด าเนินชีวิต  

ซึ่งโรงเรียนซางตาครู้สศึกษาเล็งเห็นว่า โครงการปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนสู่โลกศตวรรษท่ี 21ข้ึน 
เพื่อให้ครูมีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนท้ังด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ และคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์  สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง 
2. วัตถุประสงค์ 

1.เพื่อให้ครูมีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนท้ังด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ และ 
         คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ (7.1) 

2.เพื่อสนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วย 
              ตนเอง(10.4) 
3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ   
 1. ครูผู้สอนจ านวน 65คน 

 3.2 เชิงคุณภาพ 
 1. ครูมีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนท้ังด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ และ 
     คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
 2. สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง 
 3.3 ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 1. ครูร้อยละ 85 มีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนท้ังด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ  
               สมรรถนะและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
 2. ครูร้อยละ 85 จัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง 
4. ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 
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กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รบัผิดชอบ 
1. ขั้นเตรียมการ   
1.1 แต่งต้ังคณะกรรมการ เม.ย.62 นางเรณู  ไตรวิทยากร 
1.2 จัดประชุมคณะกรรมการ   
1.3 ประชุมช้ีแจงการด าเนินงานการจัดกิจกรรม พ.ค.62  
1.4 วิเคราะห์บริบทของผู้เรียน ในกลุ่มสาระการเรียนรู้   
1.5 จัดท าค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการจัด   
พัฒนาการกระบวนการเรียนรู้   
2. ขั้นด าเนินการ/กิจกรรมที่จัด   
2.1 ประชุมครูผู้สอนตามกลุ่มสาระ พ.ค.62 นางเรณู  ไตรวิทยากร 
2.2 ด าเนินการวิเคราะห์บริบท และสภาพปัญหา   
2.3 ด าเนินการพัฒนาการกระบวนการเรียนรู้   
-    จัดท าแผนการจัดกิจกรรม พ.ค.62 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
3. ขั้นติดตามและประเมินผล ก.ย.62 นางเรณู  ไตรวิทยากร 
3.1 ติดตามการด าเนินงานตามแผนงาน   
     พัฒนาการกระบวนการเรียนรู้   
3.2 ปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงานท่ียังไม่ ก.พ.63 นางเรณู  ไตรวิทยากร 
     สมบูรณ์   
3.3 สรุปผลการจัดโครงการปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน
สู่ 

มี.ค.63 นางเรณู  ไตรวิทยากร 

      โลกศตวรรษท่ี 21   
5. สถานที่ด าเนนิงาน โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 
6. ระยะเวลาในการด าเนินงาน  เม.ย. 62 –มี.ค. 63 
7. งบประมาณ  

รายการ 
งบประมาณ  

ปี 2562 

รายรับ (ท่ีมาของงบประมาณ)  
-จากโรงเรียน 35,000 

รวม 35,000 
รายจ่าย  
1.ค่าวัสดุ   
  -อุปกรณ์กลุ่มสาระ 24,000 
  -ค่ากระดาษ 4,000 
2.ค่าใช้สอย  
  -ค่าถ่ายเอกสาร 3,500 
  -ค่าเย็บ/ค่าเข้าปก 2,500 
3.ค่าตอบแทน  
-  
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รายการ 
งบประมาณ  

ปี 2562 

4.ค่าพาหนะ  
   -ค่ารถ 1,000 
  

                               รวม 35,000 
 
8. เครือ่งมือการติดตามและประเมินผล 
 1.แบบประเมินโครงการปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนสู่โลกศตวรรษท่ี 21 
9. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
 ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง 
10. ปัญหา/อปุสรรค แนวทางแก้ไข 

.............................................................................................................................................. 
ผู้เสนอโครงการ 

 
……………………………………                                              
(นางเรณู  ไตรวิทยากร) 

ผู้พิจารณาโครงการ  
 

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

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้อนุมัติโครงการ 

 

…………………………………… 

(เซอร์มาร์กาเร็ต  รัตนาวงศ์ไชยา) 
ผู้จัดการ/ผู้อ านวยการ 
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แผนงานตามโครงสร้าง   ฝ่ายวิชาการ  
แผนงานตามมาตรฐานด้าน  1 คุณภาพผู้เรียน 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

   3  สังคมแห่งการเรียนรู้4 อัตลักษณ์  5  มาตรการส่งเสริม 
ชื่อโครงการ   พัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ 
ลักษณะโครงการ       ประจ า       ต่อเน่ือง   ใหม ่  
หน่วยงาน   จัดการเรียนการสอน 
ผู้รบัผิดชอบ   นางสาวอมรรัตน์    มณีศิริสานต์ 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษาสพฐ.            1 คุณภาพของผู้เรียน  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

           3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ตอบสนอง                พันธกิจข้อ 4    ยุทธศาสตร์ข้อ 3   กลยุทธ์ข้อ  3.1 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษา EDBA มาตรฐานท่ี  5      ตัวบ่งช้ี (ทางตรง) 5.1,5.4(ทางอ้อม)  - 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษาโรงเรียน มาตรฐานท่ี  -    ตัวบ่งช้ี  -    
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1. หลักการและเหตผุล 
 ปัจจุบันการเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ส่งผล การ
จัดการศึกษา จ าเป็นต้องสร้างเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ ความสามารถในการคิด  ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีเหตุผล  
ท้ังในและนอกห้องเรียน  พร้อมท้ังฝึกให้ผู้เรียนรู้จักวางแผนการท างาน  สร้างสรรค์ผลงาน  ท างานร่วมกับผู้อื่น  เพื่อ
รองรับสภาวการณ์ดังกล่าว การจัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการ กล้าแสดงออก จึง
เป็นการเตรียมพร้อมให้เด็กและเยาวชนซึ่งเป็นก าลังส าคัญในการขับเคลื่อนประเทศในอนาคต มีโอกาสได้แสดงออกซึ่ง
ศักยภาพ และสุนทรียภาพ  กิจกรรมสร้างสรรค์ ตลอดจนสนับสนุนส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ใช้
ความรู้  ความสามารถ ในการพัฒนาการเรียนการสอนไปพร้อมๆกับการพัฒนาผู้เรียนให้ครบทุกด้าน  เพราะจากการ
ประเมินมาตรฐานการศึกษารอบ 4  ส านักงานประเมินคุณภาพทางการศึกษา(สมศ.)ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า  สถานศึกษา
ควรมีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนในรายวิชาท่ีมีผลการทดสอบระดับชาติค่อนข้างต่ า   
ทางฝ่ายวิชาการ จึงได้หาแนวทางท่ีจะพัฒนาเพื่อยกระดับผลการศึกษา  โดยก าหนดแผนในการพัฒนาเพื่อให้สอดรับ
กับการพัฒนาผู้เรียนไปพร้อมๆกัน  จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการข้ึน  เพื่อให้ผู้เรียนได้
พัฒนาการเรียนรู้แสดงออกอย่างเต็มศักยภาพทางวิชาการโดยการเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการท้ังภายในโรงเรียน
และหน่วยงานภายนอกแสดงผลงานของตนเองด้วยความภาคภูมิใจ  และเพื่อยกระดับผลการทดสอบให้สอดคล้องกัน
ในภาพรวม 
2. วัตถุประสงค์ 
 1.เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์ท่ี     
              สถานศึกษาก าหนด 
           2.เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาการเรียนรู้แสดงออกอย่างเต็มศักยภาพทางวิชาการด้วยความภาคภูมิใจ 
3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ   
 1. ผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 – มัธยมศึกษาปีท่ี 3   จ านวน     1,100   คน 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
           1. พัฒนาให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษา 
               ก าหนด 
           2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาการเรียนรู้แสดงออกอย่างเต็มศักยภาพทางวิชาการด้วยความภาคภูมิใจ 
 3.3 ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
           1. ผู้เรียนร้อยละ 85  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษา 
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               ก าหนด 
           2. ผู้เรียนร้อยละ 85  ได้พัฒนาการเรียนรู้แสดงออกอย่างเต็มศักยภาพทางวิชาการด้วยความภาคภูมิใจ 
4. ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รบัผิดชอบ 
4.1 กิจกรรมเสริมทักษะคณิตศาสตร ์  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
1. ขั้นเตรียมการ  คณิตศาสตร ์
1.1 ประชุมแต่งต้ังคณะกรรมการในการด าเนินงาน พ.ค. 62  
1.2 ติดตามรายการแข่งขันท้ังในและนอกโรงเรียน   

1.3 เตรียมผู้เรียนเพื่อเข้าร่วมแข่งขัน   
2. ขั้นด าเนินการ/กิจกรรมที่จัด   
2.1 ส่งผู้เรียนเข้าแข่งขันทักษะทางวิชาการ มิ.ย.62–ก.พ. 

63 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร ์

ตามรายการแข่งขันท้ังภายในและภายนอก   
3. ขั้นติดตามและประเมินผล   
3.1  สรุปผลจากผลการแข่งขัน มี.ค. 62 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
  คณิตศาสตร ์
4.2 กิจกรรมเสริมทักษะวิทยาศาสตร ์  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
1. ขั้นเตรียมการ  วิทยาศาสตร ์
1.1 ประชุมแต่งต้ังคณะกรรมการในการด าเนินงาน พ.ค. 62  
1.2 ติดตามรายการแข่งขันท้ังในและนอกโรงเรียน   

1.3 เตรียมผู้เรียนเพื่อเข้าร่วมแข่งขัน   
2. ขั้นด าเนินการ/กิจกรรมที่จัด   
2.1 ส่งผู้เรียนเข้าแข่งขันทักษะทางวิชาการ มิ.ย.62–ก.พ. 

63 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

ตามรายการแข่งขันท้ังภายในและภายนอก   
3. ขั้นติดตามและประเมินผล   
3.1  สรุปผลจากผลการแข่งขัน มี.ค. 62 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
  วิทยาศาสตร ์
4.3 กิจกรรมเสริมทักษะภาษาไทย  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
1. ขั้นเตรียมการ  ภาษาไทย 
1.1 ประชุมแต่งต้ังคณะกรรมการในการด าเนินงาน พ.ค. 62  
1.2 ติดตามรายการแข่งขันท้ังในและนอกโรงเรียน   

1.3 เตรียมผู้เรียนเพื่อเข้าร่วมแข่งขัน   
2. ขั้นด าเนินการ/กิจกรรมที่จัด   
2.1 ส่งผู้เรียนเข้าแข่งขันทักษะทางวิชาการ มิ.ย.62–ก.พ. 

63 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ตามรายการแข่งขันท้ังภายในและภายนอก   
3. ขั้นติดตามและประเมินผล   
3.1  สรุปผลจากผลการแข่งขัน มี.ค. 62 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
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กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รบัผิดชอบ 
  ภาษาไทย 
4.4 กิจกรรมเสริมทักษะภาษาต่างประเทศ  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
1. ขั้นเตรียมการ  ภาษาต่างประเทศ 
1.1 ประชุมแต่งต้ังคณะกรรมการในการด าเนินงาน พ.ค. 62  
1.2 ติดตามรายการแข่งขันท้ังในและนอกโรงเรียน   

1.3 เตรียมผู้เรียนเพื่อเข้าร่วมแข่งขัน   
2. ขั้นด าเนินการ/กิจกรรมที่จัด   
2.1 ส่งผู้เรียนเข้าแข่งขันทักษะทางวิชาการ มิ.ย.62–ก.พ. 

63 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ตามรายการแข่งขันท้ังภายในและภายนอก  ภาษาต่างประเทศ 
3. ขั้นติดตามและประเมินผล   
3.1  สรุปผลจากผลการแข่งขัน มี.ค. 62 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
  ภาษาต่างประเทศ 
4.5 กิจกรรมเสริมทักษะสังคมศึกษาฯ  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
1. ขั้นเตรียมการ  สังคมศึกษาฯ 
1.1 ประชุมแต่งต้ังคณะกรรมการในการด าเนินงาน พ.ค. 62  
1.2 ติดตามรายการแข่งขันท้ังในและนอกโรงเรียน   

1.3 เตรียมผู้เรียนเพื่อเข้าร่วมแข่งขัน   
2. ขั้นด าเนินการ/กิจกรรมที่จัด   
2.1 ส่งผู้เรียนเข้าแข่งขันทักษะทางวิชาการ มิ.ย.62–ก.พ. 

63 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศกึษาฯ 

ตามรายการแข่งขันท้ังภายในและภายนอก   
3. ขั้นติดตามและประเมินผล   
3.1  สรุปผลจากผลการแข่งขัน มี.ค. 62 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
  สังคมศึกษาฯ 
4.6 กิจกรรมส่งเสริมการยกระดับผลสัมฤทธิ์  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ทางการเรียน (O-Net)   
1.  ขั้นเตรียมการ   
 1.1  ประชุมแต่งต้ังคณะกรรมการในการด าเนินงาน พ.ค.62 นางสาวอมรรัตน์  มณีศิริสานต์ 
 1.2  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิเคราะห์คะแนนผลการ  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ทดสอบ O-NET  4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
1.3 ศึกษาโครงสร้างสัดส่วนการออกข้อสอบ O-NET   
เพื่อจัดสัดส่วนจ านวนข้อสอบให้ครอบคลุมทุกตัวช้ีวัด   
2.  ขั้นด าเนินการ/กิจกรรมที่จัด   
1.ครูผู้สอนช้ันป.6 , ม.3 สอนเสริมศักยภาพโดยน า มิ.ย.62 ครูผู้สอน ป.6 , ม.3 
แนวข้อสอบo-net มาติวช่วงเช้า  ต้ังแต่เวลา 7.20น. -   
8.10 น. ของวันจันทร์ – พฤหัส   
4.7 กิจกรรมวันวิชาการ   
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กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รบัผิดชอบ 
1.  ขั้นเตรียมการ  นางสาวอมรรัตน์  มณีศิริสานต์ 
1.1 ประชุมแต่งต้ังคณะกรรมการในการด าเนินงาน ต.ค. 62 ครูฝ่ายวิชาการ 
1.2ก าหนดเวลา   ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
1.3 เตรียมปัญหาวิชาการ/ผลงานวิชาการ   
2. ขั้นด าเนินการ/กิจกรรมที่จัด   
2.1 จัดนิทรรศการผลงานทางวิชาการ พ.ย.  62 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
2.2 จัดการแสดงกิจกรรมของผู้เรียน   
2.3 จัดการแสดงกลางแจ้งของผู้เรียน   
2.4 จัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการของ   
ผู้เรียน   
3.  ขั้นตดิตามและประเมินผล   
3.1  สรุปผลด้วยแบบประเมิน/รายงานผล ธ.ค. 62 นางสาวอมรรัตน์  มณีศิริสานต์ 

5. สถานที่ด าเนนิงาน โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 
6. ระยะเวลาในการด าเนินงาน  พ.ค.62  -  มี.ค.63 
7. งบประมาณ  
7.1 กิจกรรมเสริมทักษะคณิตศาสตร ์

รายการ 
งบประมาณ  

ปี 2562 

รายรับ (ท่ีมาของงบประมาณ)  
-จากโรงเรียน 5,000 

รวม 5,000 
รายจ่าย  
1.ค่าวัสดุ   
  -อุปกรณ์กลุ่มสาระ 2,000 
  -ค่ากระดาษ 1,500 
2.ค่าใช้สอย  
  
  -ค่าถ่ายเอกสาร 500 
3.ค่าตอบแทน  
4.ค่าพาหนะ  
   -ค่ารถ 1,000 
  
                               รวม 5,000 
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7.2 กิจกรรมเสริมทักษะวิทยาศาสตร ์

รายการ 
งบประมาณ  

ปี 2562 

รายรับ (ท่ีมาของงบประมาณ)  
-จากโรงเรียน 5,000 

รวม 5,000 
รายจ่าย  
1.ค่าวัสดุ   
  -อุปกรณ์กลุ่มสาระ 2,000 
  -ค่ากระดาษ 1,500 
2.ค่าใช้สอย  
  -ค่าถ่ายเอกสาร 500 
  -ค่าเย็บ/ค่าเข้าปก  
3.ค่าตอบแทน  
    -  
4.ค่าพาหนะ  
   -ค่ารถ 1,000 
                               รวม 5,000 

 
7.3 กิจกรรมเสริมทักษะภาษาไทย 

รายการ 
งบประมาณ  

ปี 2562 

รายรับ (ท่ีมาของงบประมาณ)  
-จากโรงเรียน 5,000 

รวม 5,000 
รายจ่าย  
1.ค่าวัสดุ   
  -อุปกรณ์กลุ่มสาระ 2,000 
  -ค่ากระดาษ 1,500 
2.ค่าใช้สอย  
  -ค่าถ่ายเอกสาร 500 
  -ค่าเย็บ/ค่าเข้าปก  
3.ค่าตอบแทน  
4.ค่าพาหนะ  
   -ค่ารถ 1,000 
                               รวม 5,000 
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7.4 กิจกรรมเสริมทักษะภาษาต่างประเทศ 

รายการ 
งบประมาณ  

ปี 2562 

รายรับ (ท่ีมาของงบประมาณ)  
-จากโรงเรียน 5,000 

รวม 5,000 
รายจ่าย  
1.ค่าวัสดุ   
  -อุปกรณ์กลุ่มสาระ 2,000 
  -ค่ากระดาษ 1,500 
2.ค่าใช้สอย  
  -ค่าถ่ายเอกสาร 500 
  -ค่าเย็บ/ค่าเข้าปก  
3.ค่าตอบแทน  
    -  
4.ค่าพาหนะ  
   -ค่ารถ 1,000 
                               รวม 5,000 

   
7.5 กิจกรรมเสริมทักษะสังคมศึกษาฯ 

รายการ 
งบประมาณ  

ปี 2562 

รายรับ (ท่ีมาของงบประมาณ)  
-จากโรงเรียน 5,000 

รวม 5,000 
รายจ่าย  
1.ค่าวัสดุ   
  -อุปกรณ์กลุ่มสาระ 2,000 
  -ค่ากระดาษ 1,500 
2.ค่าใช้สอย  
  -ค่าถ่ายเอกสาร 500 
  -ค่าเย็บ/ค่าเข้าปก  
3.ค่าตอบแทน  
4.ค่าพาหนะ  
   -ค่ารถ 1,000 
  
                               รวม 5,000 
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7.6  กิจกรรมส่งเสริมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-Net) 

 
7.7  กิจกรรมวันวิชาการ 

รายการ งบประมาณ ปี 2562 

รายรับ (ที่มาของงบประมาณ)  
1. จากเงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาเรียนฟรี 15 ปี 55,000 
    (ป.1-มัธยม) =1,100 X 50)  

รวม 55,000 
รายจ่าย  
1. ค่าวัสด ุ  
   -ค่ากระดาษ a4 ,กระดาษสี ,ไวนิว 7,000 
2. ค่าใช้สอย  
  -ค่าตกแต่งสถานท่ี 30,000 
  -การแสดงกลางแจ้ง 2,000 
  -อาหาร 5,000 
  -ค่ารางวัล 3,000 
3. ค่าตอบแทน  
  
4. ค่าพาหนะ  
  -ค่ารถ 8,000 

รวม 55,000 

รายการ งบประมาณปี 2562 

รายรับ  
- จากโรงเรียน 10,000 

รวม 10,000 
รายจ่าย  
1. ค่าวัสดุ  
    -ค่ากระดาษ A4 2,500 
2. ค่าใช้สอย  
    -ค่าอาหารวิทยากร 1,000 
    -ค่าถ่ายเอกสาร 2,000 
3. ค่าตอบแทน  
   -ค่าวิทยากร 4,000 
4. ค่าพาหนะ  
   -ค่ารถ 500 

รวม 10,000 
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8. เครือ่งมือการติดตามและประเมินผล 
           1.  แบบประเมินผลงานของผู้เรียน 
 2.  แบบสรุปผลการแข่งขัน 
 3.  แบบสรุปผลการทดสอบระดับชาติ(o-net) 
 4  รางวัล/เกียรติบัตร 
 5. แบบประเมินโครงการพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ 
9. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
 ผู้เรียนได้พัฒนาการเรียนรู้แสดงออกอย่างเต็มศักยภาพ  มีผลสัมฤทธิ์และผลการทดสอบระดับชาติสูงข้ึน 
10. ปัญหา/อปุสรรค แนวทางแก้ไข 

.......................................................................................................................................................................... 
ผู้เสนอโครงการ 

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

(นางสาวอมรรัตน์  มณีศิริสานต์) 

ผู้พิจารณาโครงการ  
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้อนุมัติโครงการ 

…………………………………… 

(เซอร์มาร์กาเร็ต  รัตนาวงศ์ไชยา) 
ผู้จัดการ/ผู้อ านวยการ 
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แผนงานตามโครงสร้าง   ฝ่ายวิชาการ  
แผนงานตามมาตรฐานด้าน  1 คุณภาพผู้เรียน 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

   3  สังคมแห่งการเรียนรู้ 4 อัตลักษณ์  5  มาตรการส่งเสริม 
ชื่อโครงการ   ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(PLC) โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 
ลักษณะโครงการ       ประจ า   ต่อเน่ือง  ใหม ่ 
หน่วยงาน   จัดการเรียนการสอน 
ผู้รบัผิดชอบ   นางสาวอมรรัตน์  มณีศิริสานต์ 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษาสพฐ.            1 คุณภาพของผู้เรียน  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

           3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ตอบสนอง                พันธกิจข้อ 6    ยุทธศาสตร์ข้อ 12   กลยุทธ์ข้อ  12.2 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษา EDBA มาตรฐานท่ี  13      ตัวบ่งช้ี (ทางตรง) 13.2 (ทางอ้อม)  - 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษาโรงเรียน มาตรฐานท่ี  -    ตัวบ่งช้ี  -    
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1. หลักการและเหตผุล 
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) คือ การรวมตัว ร่วมใจ ร่วมพลัง ร่วมท า 
และร่วมเรียนรู้ร่วมกันของครู ผู้บริหาร และนักการศึกษา บนพื้นฐานวัฒนธรรมความสัมพันธ์แบบกัลยาณมิตร สู่
คุณภาพการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นความส าเร็จหรือประสิทธิพลของผู้เรียนเป็นส าคัญ  และความสุขของการท างาน
ร่วมกันของสมาชิกในชุมชนPLC จึงเป็นเครื่องมือชนิดหน่ึงท่ีใช้ในการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ 
โรงเรียนซางตาครู้สศึกษาเห็นความส าคัญของบุคลากรครูให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มีความร่วมมือ ร่วมพลังร่วมท า
ของทุกฝ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น 
2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให้บุคลากรครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 2. เพื่อให้บุคลากรครูมีความร่วมมือ ร่วมพลังร่วมท าของทุกฝ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอน 
 3. เพื่อให้บุคลากรครูมีการพัฒนาวิชาชีพครูด้วยการพัฒนาผู้เรียน 
 4. เพื่อให้บุคลากรครูภายในสถานศึกษาระหว่างสถานศึกษากับชุมชน และองค์กรท่ีเกี่ยวข้องมีการแก้ไขและ 
  พัฒนา (13.2) 
3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ   
 1. บุคลากรครูในสถานศึกษา จ านวน 65 คน 

 3.2 เชิงคุณภาพ 
 1. บุคลากรครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ 
 2. บุคลากรครูมีความร่วมมือ ร่วมพลังร่วมท าของทุกฝ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนสู่คุณภาพผู้เรียน 
 3. บุคลากรครูเกิดการพัฒนาวิชาชีพครูด้วยการพัฒนาผู้เรียน 
 3.3 ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 1. บุคลากรครูร้อยละ 85 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ 
 2. บุคลากรครูร้อยละ 85 มีความร่วมมือ ร่วมพลังร่วมท าของทุกฝ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนสู่ 
    คุณภาพผู้เรียน 
 3. บุคลากรครูร้อยละ 85 เกิดการพัฒนาวิชาชีพครูด้วยการพัฒนาผู้เรียน 
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4. ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 
กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รบัผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ   
   1.1  แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินโครงการ มิ.ย.62  

นางสาวอมรรัตน์    1.2  ประชุมคณะกรรมการ มิ.ย.62 
   1.3  จัดท าเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับโครงการ มิ.ย.62 
2. ขั้นด าเนินการ/กิจกรรมที่จัด   
    -หัวหน้ากลุ่มสาระประชุมครูในกลุ่มสาระของตน     มิ.ย.62 หัวหน้ากลุ่มสาระ 
   -แต่ละกลุ่มสาระก าหนดตารางเวลาย่อยในการด าเนินงาน     ก.ค.62  
   -น าเสนอผลงาน   เดือนละ  1  ครั้ง  
3. ขั้นติดตามและประเมินผล   
   3.1 สมุดบันทึก PLC          ตลอดปีการศึกษา 

นางสาวอมรรัตน์    3.2 แบบสรุปประเมินผลโครงการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  
(PLC)โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา  

5. สถานที่ด าเนนิงาน โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 
6. ระยะเวลาในการด าเนินงานมิ.ย. 2562 – ก.พ.2563 
7. งบประมาณ 

รายการ งบประมาณปี 2562 
รายรับ  
1. จากโรงเรียน  13,000 

รวม 13,000 
รายจ่าย  
1. ค่าวัสด ุ  
    -ค่ากระดาษ,เทปกาว,หมึกพิมพ์ 5,000 
2. ค่าใช้สอย  
   -ค่าถ่ายเอกสาร 2,000 
3. ค่าตอบแทน  
    -ค่าอาหาร/ของว่าง 3,000 
    -ของท่ีระลึก 2,000 
4. ค่าพาหนะ 1,000 

รวม 13,000 
8. เครือ่งมือการติดตามและประเมินผล 
 1. สมุดบันทึก PLC 
 2. แบบสรุปผลงานโครงการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(PLC)โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 
9. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
 1.บุคลากรมีเป้าหมายทิศทางเดียวกัน มุ่งสู่การพัฒนาการเรียนการสอนสู่คุณภาพผู้เรียน 
 2.บุคลากรร่วมแรง ร่วมใจ และร่วมมือกัน 
 3.บุคลากรมีการท างานท่ีเปิดโอกาสการท างานช่วยเหลือกันมากกว่าการสั่งการมีช่ัวโมงพูดคุย 
10. ปัญหา/อปุสรรค แนวทางแก้ไข 
 - 
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              ผู้เสนอโครงการ                                        ผู้พิจารณาโครงการ 
 
ลงช่ือ....................................................    ลงช่ือ..................................................... 
         (นางสาวอมรรัตน์  มณีศิริสานต์)           (นางสาวอมรรัตน์  มณีศิริสานต์) 
 
 

ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 

ลงช่ือ..................................................... 
      (เซอร์มาร์กาเร็ต  รัตนาวงศ์ไชยา) 

  ผู้จัดการ/ผู้อ านวยการ 
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ล าดับที่  2.1   แผนงานหน่วยงาน  จัดการเรียนการสอน (กลุ่มสาระภาษาไทย) 
แผนงานตามโครงสร้าง  วิชาการ 
แผนงานตามมาตรฐานด้าน 1คุณภาพผู้เรียน   2การจัดการศึกษา   3สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
              4อัตลักษณ์ (จิตตาภิบาล)  5มาตรการส่งเสริม 
ผู้รบัผิดชอบ            นางมณีรัตน์  ชัยรัตนะ 
ตอบสนอง            พันธกิจที ่ 4     ยุทธศาสตร์ที่  3     กลยทุธ์ที่     
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษา 1 คุณภาพผู้เรียน2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
    3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษา EDBA   :  มาตรฐานที่ 3,4,5 ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ หลกัที่ 3.1,4.1,5.1,5.4  
                                                  ร่วม ประเด็นการพิจารณา/เกณฑย์่อยที่ หลกั ร่วม  
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษาโรงเรียน    : มาตรฐานที่      ตัวบ่งชี้หลกัที ่    ร่วม      เกณฑ์ที่  

วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดอืน/ปี) 
วัตถุประสงค ์ 1. ขั้นวางแผน  
1.เพื่อให้ครูมีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพ  1.1ประชุมวางแผนช้ีแจงภาระงาน กิจกรรม  เม.ย.62 
ผู้เรียนท้ัง ด้าน ความรู้ ทักษะกระบวนการ  และโครงการ  
วัดและประเมินผลสมรรถนะ การอ่าน คิด   
วิเคราะห์ และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 2. ขั้นด าเนินการ (ภาระงานประจ า/ภาระ  
2.เพื่อให้ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็น งานร่วม/โครงการ)  
รายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวางแผนการ  2.1 ภาระงานประจ า  
จัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพของ 1. วิเคราะห์หลักสูตรในกลุ่มสาระ เม.ย.62 
ผู้เรียน 2.ศึกษาโครงสร้างของกลุ่มสาระของ เม.ย.62 
3.เพื่อให้ครูมีการออกแบบและจัดการเรียนรู้ สถานศึกษา  
ท่ีตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล 3.ศึกษามาตรฐานตัวช้ีวัดรายช้ัน/ปีของกลุ่ม เม.ย.62 
และพัฒนาการทางสติปัญญา สาระ  
4.เพื่อให้ครูมีการใช้สื่อและเทคโนโลยีท่ี 4.จัดท าแผนการสอนรายภาค/ปี ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
เหมาะสมผนวกกับการน าบริบทและ 5.จัดท าข้อสอบกลางภาค/ปลายภาค ภาคเรียนละ 2 ครั้ง 
ภูมิปัญญาของท้องถ่ินมาบูรณาการ 6.นิเทศการสอนกลุ่มสาระ ภาคเรียนละ 2 ครั้ง 
ในการจัดการเรียนรู้ 7.วิจัยในช้ันเรียน ตลอดปีการศึกษา 
5.เพื่อให้ครูมีการวัดและประเมินผลท่ีมุ่งเน้น  8.ท าสื่อการเรียนการสอนท่ีใช้กับผู้เรียน  
การ พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการท่ี 9.ประชุมกลุ่มสาระ ตามวาระท่ีก าหนด 
หลากหลาย 10.จัดท าป้ายนิเทศความรู้ของกลุ่มสาระ ตลอดปีการศึกษา 
6.เพื่อให้ครูให้ค าแนะน า ค าปรึกษา และแก้ไข 11.สรุปการจัดกระบวนการเรียนการสอน สิ้นภาคเรียน 
ปัญหาให้แก่ผู้เรียนท้ังด้านการเรียนและ ของกลุ่มสาระ  
คุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค 12.วิเคราะห์ข้อสอบกลางภาค/ปลายภาค ภาคเรียนละ 2 ครั้ง 
7.เพื่อให้ครูศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการ 13.ก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนท้ังด้าน ภาคเรียนละ 2 ครั้ง 
เรียนรู้ในวิชาท่ีตนรับผิดชอบและใช้ผลใน ความรู้ ทักษะกระบวนการ วัดผลประเมินผล  
การปรับการสอน สมรรถนะ การอ่าน คิดวิเคราะห์ และ  
8. เพื่อให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่านและแสวงหา คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  
ความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้  14.วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้  
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วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดอืน/ปี) 
และสื่อต่างๆ รอบตัว(3.1) ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อ  
9.เพื่อให้ผู้เรียนสรุปความคิดจากเร่ืองท่ีอ่าน ฟัง พัฒนาศักยภาพของผู้เรียน  
และดู และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตาม 15.ออกแบบและจัดการเรียนรู้ท่ีตอบสนอง  
ความคิดของตนเอง(4.1) ความแตกต่างระหว่างบุคคลและ พัฒนาการ  
10.เพื่อให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทางสติปัญญา  
แต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์(5.1) 16.ใช้สื่อและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมผนวกกับ ตลอดปีการศึกษา 
11.เพื่อใหผู้้เรียนมีผลการทดสอบระดับชาติ  การน าบริบทและภูมิปัญญาของท้องถ่ินมา  
(O-NET) มีค่าT-Score 40.00 ในกลุ่มสาระ บูรณาการในการจัดการเรียนรู้  
การเรียนรูภ้าษาไทย (5.4.1)   17.วัดและประเมินผลท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาการ ตลอดปีการศึกษา 
12.เพื่อผลการทดสอบความสามารถใน เรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย  
การคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ สร้างสรรค์  18.ให้ค าแนะน า ค าปรึกษา และแก้ไขปัญหา ตลอดปีการศึกษา 
และแก้ปัญหา  มีค่า T-Score 40.00  ให้แก่ผู้เรียนท้ังด้านการเรียนและคุณภาพ  
(พิจารณาจากคะแนนO-NET ด้านการคิด ในวิชาท่ีตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการ ปรับ  
ของ สทศ. หรือหน่วยงานอื่น ๆ ท่ี สมศ.  การสอน  
รับรอง) (5.4.9)    20.จัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นให้มี  ตลอดปีการศึกษา 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นไปตามเกณฑ์    
 21.สอนเสริมศักยภาพให้ผู้เรียนมีผลการ  
 ทดสอบระดับชาติ (O-NET) มีค่า T-Score  
เป้าหมายเชิงปริมาณ 22.กิจกรรมวันสุนทรภู่ 26 มิ.ย.62 
1.ผู้เรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 23. กิจกรรมวันภาษาไทย 29 ก.ค.62 
– มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ทุกคน 24. กิจกรรมส่งเสริมทักษะการอ่านและการเขียน ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
2.ครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้   
ภาษาไทยทุกคน   
   
   
เป้าหมายเชิงคณุภาพ 2.2  ภาระงานตามตบช.  
1.ก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนท้ัง ด้าน 1. มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  
ความรู้ ทักษะกระบวนการวัดและประเมินผล จากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และสื่อต่างๆ รอบตัว  
สมรรถนะการอ่าน คิดวิเคราะห์ และคุณลักษณะ (3.1)  
ท่ีพึงประสงค์ 1)การอ่านหนังสือบทความหรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ  
2.ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ ทุกที่เมื่อมีเวลาและโอกาส  
ข้อมูลในการวางแผนการ จัดการเรียนรู้ 2)การยืมหนังสือสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือสิ่งพิมพ ์  
เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน จากห้องสมุดหรือแหล่งเรียนรู้ไปอ่านเพิ่มเติม  
3.ครูมีการออกแบบและจัดการเรียนรู้ 3)กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ที่ผู้เรียนริเริ่มด้วย  
ท่ีตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล ตนเองตามความสนใจ  
และพัฒนาการทางสติปัญญา 4)ผลงานจากการค้นหาความรู้จากห้องสมุดแหล่ง  
4.ครูมีการใช้สื่อและเทคโนโลยีท่ี เรียนรู้หรือสื่อต่างๆ  
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วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดอืน/ปี) 
เหมาะสมผนวกกับการน าบริบทและ 2.สรุปความคิดจากเร่ืองท่ีอ่าน ฟัง และดู และ  
ภูมิปัญญาของท้องถ่ินมาบูรณาการ สื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตามความคิด  
ในการจัดการเรียนรู้ ของตนเอง(4.1)  
5.ครูมีการวัดและประเมินผลท่ีมุ่งเน้น  1)ความสามารถในการสรุปความคิดจากเร่ืองท่ี  
การ พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการท่ี อ่านฟังและดู  
หลากหลาย 2)ความสามารถในการสื่อสารเพื่อเสนอความคิด  
6.ครูให้ค าแนะน า ค าปรึกษา และแก้ไข จากเร่ืองท่ีอ่านฟังและดูโดยการพูดหรือเขียนตาม  
ปัญหาให้แก่ผู้เรียนท้ังด้านการเรียนและ ความคิดของตนเอง  
คุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค 3.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไป  
7.ครูศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการ ตามเกณฑ์กลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์ (5.1)  
เรียนรู้ในวิชาท่ีตนรับผิดชอบและใช้ผลใน   1)ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนระดับ  
การปรับการสอน โรงเรียนท้ัง8กลุ่มสาระการเรียนรู้ในทุก  
8.ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่านและแสวงหา ระดับช้ัน  
ความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้  4.ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์  
และสื่อต่างๆ รอบตัว(3.1)  (5.4)  
9.ผู้เรียนสรุปความคิดจากเร่ืองท่ีอ่าน ฟัง    1)ร้อยละของผู้เรียนช้ัน ป.6ม.3  ม.6  
และดู และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตาม มีผลการทดสอบระดับชาติ (O- NET)  
ความคิดของตนเอง(4.1) มีค่า T-Score 40.00ในกลุ่มสาระการ  
10.ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรียนรูภ้าษาไทย  (เกณฑ์ 5.4.1)  
แต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์(5.1) 2)ร้อยละของผู้เรียนช้ัน ป.6 ม.3  ม.6 มีผล  
11.ผู้เรียนมีผลการทดสอบระดับชาติ  การทดสอบความสามารถใน การคิดวิเคราะห์       
(O-NET) มีค่าT-Score 40.00 ในกลุ่มสาระ สังเคราะห์ สร้างสรรค์ (เกณฑ์ 5.4.9)  
การเรียนรูภ้าษาไทย (5.4.1)     
12.ผลการทดสอบความสามารถใน   
การคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ สร้างสรรค์    
และแก้ปัญหา  มีค่า T-Score 40.00  2.3 ภาระงานร่วม  
(พิจารณาจากคะแนนO-NET ด้านการคิด   
ของ สทศ. หรือหน่วยงานอื่น ๆ ท่ี สมศ.    
รับรอง) (5.4.9)    2.4 โครงการ  
   
   
 2.5  ภาระงานตามมาตรฐานสากล  
   
   
ตัวชี้วัดความส าเร็จ   
1.ครูผู้สอนร้อยละ 90 มีก าหนดเป้าหมาย 3.  ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล  
คุณภาพผู้เรียนท้ัง ด้านความรู้ ทักษะ 3.1 ตรวจสอบติดตามการด าเนินงานตามแผน ปลายภาคเรียน 
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วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดอืน/ปี) 
กระบวนการวัดและประเมินผลสมรรถนะการ 3.2 ปรับปรุง แก้ไขการด าเนินงานท่ียังไม่  
อ่าน คิดวิเคราะห์ และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ สมบูรณ์  
2.ครูผู้สอนร้อยละ 90 มีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็น 3.3 จัดท าเครื่องมือประเมินต่างๆ ปลายภาคเรียน 
รายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวางแผนการ  3.4 แบบสรุปรายงานและเปรียบเทียบ สิ้นปีการศึกษา 
จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระและ  
3.ครูผู้สอนร้อยละ 90 มีการออกแบบและจัดการ ทุกระดับช้ันในปีปัจจุบันและปีท่ีผ่านมา  
เรียนรู้ท่ีตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล 3.5 แบบประเมินการเข้าร่วมในของโครงการ ก.พ.63 
และพัฒนาการทางสติปัญญา 3.6 แบบสรุปการประเมินของโครงการ ก.พ.63 
4.ครูผู้สอนร้อยละ 85 มีการใช้สื่อและเทคโนโลยี   
ท่ีเหมาะสมผนวกกับการน าบริบทและ   
ภูมิปัญญาของท้องถ่ินมาบูรณาการ   
ในการจัดการเรียนรู้   
5.ครูผู้สอนร้อยละ 90 มีการวัดและประเมินผลท่ี  4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรบัปรุง/พฒันา  
มุ่งเน้น การ พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วย 4.1 สรุปผลการด าเนินงานในภาพรวม มี.ค.63 
วิธีการท่ีหลากหลาย 4.2 จัดท ารายงานผลของกลุ่มสาระ เม.ย.63 
6.ครูผู้สอนร้อยละ 90 ให้ค าแนะน า ค าปรึกษา  4.3 น าผลการประเมินมาวางแผนเพื่อ เม.ย.63 
และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนท้ังด้านการเรียน ปรับปรุงและพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป เม.ย.63 
และคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค   
7.ครูผู้สอนร้อยละ 95 ศึกษา วิจัยและพัฒนาการ   
จัดการเรียนรู้ในวิชาท่ีตนรับผิดชอบและใช้ผลใน   
การปรับการสอน   
8.ผู้เรียนร้อยละ 85 มีนิสัยรักการอ่านและ   
แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่ง    
เรียนรู้ และสื่อต่างๆ รอบตัว(3.1)   
9.ผู้เรียนร้อยละ 85 สรุปความคิดจากเร่ืองท่ีอ่าน    
ฟังและดู และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตาม   
ความคิดของตนเอง(4.1)   
10.ผู้เรียนร้อยละ 85 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   
แต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์(5.1)   
11.ผู้เรียนร้อยละ 85 มีผลการทดสอบระดับชาติ    
(O-NET) มีค่าT-Score 40.00 ในกลุ่มสาระ   
การเรียนรูภ้าษาไทย (5.4.1)     
12.ผู้เรียนร้อยละ 85มีผลการทดสอบ   
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์    
สร้างสรรค์ และแก้ปัญหา  มีค่า T-Score 40.00    
(พิจารณาจากคะแนนO-NET ด้านการคิด   
ของ สทศ. หรือหน่วยงานอื่น ๆ ท่ี สมศ.    
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วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดอืน/ปี) 
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/กิจกรรมวันสุนทรภู ่
แผนงานตามมาตรฐานที่ 1 234 5 

          หน่วยงาน  จัดการเรียนการสอน             ฝ่าย วิชาการ 

รายการ งบประมาณ ปี 2562 
ประเภท

งบประมาณ 

รายรับ (ท่ีมาของงบประมาณ)  ด าเนินการ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

1.จากโรงเรียน 5,000 
2.อื่น ๆ  

รวม 5,000 
รายจ่าย  
1.ค่าวัสดุ   

- อุปกรณ์จัดนิทรรศการ 2,200 
2.ค่าใช้สอย  

- ของรางวัล 2,000 
- ถ่ายเอกสาร 500 

3.ค่าตอบแทน  
4.ค่าพาหนะ  

- ค่าพาหนะ 300 
  

รวม 5,000 

        สรุปประเภทงบประมาณ  
งบด าเนินการ  5,000 บาท   งบลงทุน .......................บาท งบพัฒนา .......................... บาท 
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         ลงช่ือ.....................................................                      ลงช่ือ......................................................... 

            (นางวันดี  พ่วงจาด)                                 (นางสาวอมรรัตน์  มณีศิริสานต์) 
                            ผู้เสนองาน                                   ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 

ผู้อนุมัติ 
 

ลงช่ือ......................................................... 
(เซอร์มาร์กาเร็ต  รัตนาวงศ์ไชยา) 

                                                                ผู้จัดการ/ ผู้อ านวยการ 
4.2.3 แบบแสดงประมาณค่าใช้จ่าย งาน/กิจกรรม 

4.2.3.2  งาน/กิจกรรมวันภาษาไทย 
แผนงานตามมาตรฐานที่ 1 234 5 

          หน่วยงาน  จดัการเรียนการสอน            ฝ่าย วิชาการ 

รายการ งบประมาณ ปี 2562 
ประเภท

งบประมาณ 

รายรับ (ท่ีมาของงบประมาณ)  ด าเนินการ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

1.จากโรงเรียน 5,000 
รวม 5,000 

รายจ่าย  
1.ค่าวัสดุ   

- อุปกรณ์จัดนิทรรศการ 2,200 
2.ค่าใช้สอย  

- ของรางวัล 2,000 
- ถ่ายเอกสาร 500 

3.ค่าตอบแทน  
4.ค่าพาหนะ  

- ค่าพาหนะ 300 
รวม 5,000 

        สรุปประเภทงบประมาณ  
งบด าเนินการ 5,000 บาท งบลงทุน .......................... บาท งบพัฒนา .......................... บาท 

 
        ลงช่ือ.....................................................  ลงช่ือ........................................................ 

          (นางมณีรัตน์  ชัยรัตนะ)             (นางสาวอมรรัตน์  มณีศิริสานต์) 
                            ผู้เสนองาน               ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 

ผู้อนุมัติ 
 

ลงช่ือ......................................................... 
      (เซอร์มาร์กาเร็ต  รัตนาวงศ์ไชยา) 

 ผู้จัดการ/ผู้อ านวยการ 
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4.2.3 แบบแสดงประมาณค่าใช้จ่าย งาน/กิจกรรม 

4.2.3.3  งาน/กิจกรรม  ส่งเสริมทกัษะการอ่านและการเขียน 
แผนงานตามมาตรฐานที่ 1 234 5 

          หน่วยงาน  จดัการเรียนการสอน             ฝ่าย วิชาการ 

รายการ งบประมาณ ปี 2561 
ประเภท

งบประมาณ 

รายรับ (ท่ีมาของงบประมาณ)  
ด าเนินการ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    1.จากโรงเรียน 3,000 
    2.อื่น ๆ  

รวม 3,000 
รายจ่าย  
   1.ค่าวัสดุ   
       -กระดาษ a4 , หมึกพิมพ ์ 3,000 
   2.ค่าใช้สอย  
   3.ค่าตอบแทน  

  
   4.ค่าพาหนะ  

รวม 3,000 

        สรุปประเภทงบประมาณ  
งบด าเนินการ   3,000 บาท  งบลงทุน .......................... บาท งบพัฒนา .......................... บาท 

 
          ลงช่ือ.......................................... ...........  ลงช่ือ.......................................................... 

            (นางมณีรัตน์    ชัยรัตนะ)                                 (นางสาวอมรรัตน์  มณีศิริสานต์) 
                            ผู้เสนองาน                                             ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 

 
ผู้อนุมัติ 

 
ลงช่ือ......................................................... 

 (เซอร์มาร์กาเร็ต  รัตนาวงศ์ไชยา) 
                                                             ผู้จัดการ/ผู้อ านวยการ 
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ล าดับที่ 2.2  แผนงานหน่วยงาน  จัดการเรียนการสอน 
(กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์) 

แผนงานตามโครงสร้าง       วิชาการ 
แผนงานตามมาตรฐานด้าน      1คุณภาพผู้เรียน   2การจัดการศึกษา   3สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
                   4อัตลักษณ์ (จิตตาภิบาล)   5มาตรการส่งเสริม 
ผู้รบัผิดชอบ                 นางบุญสม  ไพศาลพานิช 
ตอบสนอง                 พันธกิจที ่ 4     ยุทธศาสตร์ที่  3     กลยุทธ์ที่     
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษา     1 คุณภาพผู้เรียน2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
        3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษา EDBA   :  มาตรฐานที่ 5 ตัวบ่งชี/้เกณฑ์ หลกัที่   5.1,5.4  
                                                  ร่วม ประเด็นการพิจารณา/เกณฑย์่อยที่ หลกั ร่วม  
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษาโรงเรียน    : มาตรฐานที่         ตัวบ่งชี้หลกัที่     ร่วม     เกณฑ์ที่  

วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดอืน/ปี) 
วัตถุประสงค ์ 1. ขั้นวางแผน  
1.เพื่อให้ครูมีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพ  1.1 ประชุมวางแผนช้ีแจงภาระงาน กิจกรรม  เม.ย.62 
ผู้เรียนท้ัง ด้าน ความรู้ ทักษะกระบวนการ  และโครงการ  
วัดและประเมินผลสมรรถนะ การอ่าน คิด   
วิเคราะห์ และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 2. ขั้นด าเนินการ (ภาระงานประจ า/ภาระ  
2.เพื่อให้ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็น งานร่วม/โครงการ)  
รายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวางแผนการ  2.1 ภาระงานประจ า  
จัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพของ 1. วิเคราะห์หลักสูตรในกลุ่มสาระ เม.ย.62 
ผู้เรียน 2. ศึกษาโครงสร้างของกลุ่มสาระของ เม.ย.62 
3.เพื่อให้ครูมีการออกแบบและจัดการเรียนรู้ สถานศึกษา  
ท่ีตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล 3. ศึกษามาตรฐานตัวช้ีวัดรายช้ัน/ปีของกลุ่ม เม.ย.62 
และพัฒนาการทางสติปัญญา สาระ  
4.เพื่อให้ครูมีการใช้สื่อและเทคโนโลยีท่ี 4. จัดท าแผนการสอนรายภาค/ปี ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
เหมาะสมผนวกกับการน าบริบทและ 5. จัดท าข้อสอบกลางภาค/ปลายภาค ภาคเรียนละ 2 ครั้ง 
ภูมิปัญญาของท้องถ่ินมาบูรณาการ 6. นิเทศการสอนกลุ่มสาระ ภาคเรียนละ 2 ครั้ง 
ในการจัดการเรียนรู้ 7. วิจัยในช้ันเรียน ตลอดปีการศึกษา 
5.เพื่อให้ครูมีการวัดและประเมินผลท่ีมุ่งเน้น  8. ท าสื่อการเรียนการสอนท่ีใช้กับผู้เรียน  
การ พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการท่ี 9. ประชุมกลุ่มสาระ ตามวาระท่ีก าหนด 
หลากหลาย 10.จัดท าป้ายนิเทศความรู้ของกลุ่มสาระ ตลอดปีการศึกษา 
6.เพื่อให้ครูให้ค าแนะน า ค าปรึกษา และแก้ไข 11.สรุปการจัดกระบวนการเรียนการสอน สิ้นภาคเรียน 
ปัญหาให้แก่ผู้เรียนท้ังด้านการเรียนและ ของกลุ่มสาระ  
คุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค 12.วิเคราะห์ข้อสอบกลางภาค/ปลายภาค ภาคเรียนละ 2 ครั้ง 
7.เพื่อให้ครูศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการ 13.ก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนท้ังด้าน ภาคเรียนละ 2 ครั้ง 
เรียนรู้ในวิชาท่ีตนรับผิดชอบและใช้ผลใน ความรู้ ทักษะกระบวนการ วัดผลประเมินผล  
การปรับการสอน สมรรถนะ การอ่าน คิดวิเคราะห์ และคุณลักษณะ  
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(วัน/เดอืน/ปี) 
8.เพื่อให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ท่ีพึงประสงค์  
แต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์(5.1) 14.วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้  
9.เพื่อใหผู้้เรียนมีผลการทดสอบระดับชาติ  ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อ  
(O-NET) มีค่าT-Score 40.00 ในกลุ่มสาระ พัฒนาศักยภาพของผู้เรียน  
การเรียนรูค้ณิตศาสตร์ (5.4.2)   15.ออกแบบและจัดการเรียนรู้ท่ีตอบสนอง ตลอดปีการศึกษา 
10.เพื่อผลการทดสอบความสามารถใน ความแตกต่างระหว่างบุคคลและ พัฒนาการ  
การคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ สร้างสรรค์  ทางสติปัญญา  
และแก้ปัญหา  มีค่า T-Score 40.00  16.ใช้สื่อและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมผนวกกับ  
(พิจารณาจากคะแนนO-NET ด้านการคิด การน าบริบทและภูมิปัญญาของท้องถ่ินมา  
ของ สทศ. หรือหน่วยงานอื่น ๆ ท่ี สมศ.  บูรณาการในการจัดการเรียนรู้  
รับรอง) (5.4.9)    17.วัดและประเมินผลท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาการ ตลอดปีการศึกษา 
 เรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย  
 18.ให้ค าแนะน า ค าปรึกษา และแก้ไขปัญหา ตลอดปีการศึกษา 
 ให้แก่ผู้เรียนท้ังด้านการเรียนและคุณภาพ  
 ในวิชาท่ีตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการ ปรับ  
 การสอน  
 19.จัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นให้มีผลสัมฤทธิ์  
 ทางการเรียนเป็นไปตามเกณฑ์    
เป้าหมายเชิงปริมาณ 20.สอนเสริมศักยภาพให้ผู้เรียนมีผลการ  
1.ผู้เรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ทดสอบระดับชาติ (O-NET) มีค่า T-Score  
– มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ทุกคน   
2.ครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้   
คณิตศาสตรทุ์กคน   
   
   
 2.2  ภาระงานตามตบช.  
 1.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไป  
 ตามเกณฑ์กลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์ (5.1)  
   1)ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนระดับ  
 โรงเรียนท้ัง8กลุ่มสาระการเรียนรู้ในทุก  
 ระดับช้ัน  
 2.ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์  
  (5.4)  
    1)ร้อยละของผู้เรียนช้ัน ป.6ม.3  ม.6  
 มีผลการทดสอบระดับชาติ (O- NET)  
 มีค่า T-Score 40.00ในกลุ่มสาระการ  
 เรียนรู้คณิตศาสตร ์ (เกณฑ์ 5.4.2)  
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(วัน/เดอืน/ปี) 
 2)ร้อยละของผู้เรียนช้ัน ป.6 ม.3  ม.6 มีผล  
เป้าหมายเชิงคณุภาพ การทดสอบความสามารถใน การคิดวิเคราะห์       
1.ก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนท้ัง ด้าน สังเคราะห์ สร้างสรรค์ (เกณฑ์ 5.4.9)  
ความรู้ ทักษะกระบวนการวัดและประเมินผล   
สมรรถนะการอ่าน คิดวิเคราะห์ และคุณลักษณะ   
ท่ีพึงประสงค์   
2.ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้   
ข้อมูลในการวางแผนการ จัดการเรียนรู้ 2.3 ภาระงานร่วม  
เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน   
3.ครูมีการออกแบบและจัดการเรียนรู้   
ท่ีตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล   
และพัฒนาการทางสติปัญญา   
4.ครูมีการใช้สื่อและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมผนวก 2.4 โครงการ  
กับการน าบริบทและภูมิปัญญาของท้องถ่ินมา 1.โครงการค่ายคณิตศาสตร์  
บูรณาการในการจัดการเรียนรู้   
5.ครูมีการวัดและประเมินผลท่ีมุ่งเน้น การ   
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการท่ี   
หลากหลาย 2.5  ภาระงานตามมาตรฐานสากล  
6.ครูให้ค าแนะน า ค าปรึกษา และแก้ไข   
ปัญหาให้แก่ผู้เรียนท้ังด้านการเรียนและ   
คุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค   
7.ครูศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการ   
เรียนรู้ในวิชาท่ีตนรับผิดชอบและใช้ผลใน   
การปรับการสอน   
8.ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   
แต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์(5.1)   
9.ผู้เรียนมีผลการทดสอบระดับชาติ    
(O-NET) มีค่าT-Score 40.00 ในกลุ่มสาระ   
การเรียนรูค้ณิตศาสตร์ (5.4.2)     
10.ผลการทดสอบความสามารถใน   
การคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ สร้างสรรค์    
และแก้ปัญหา  มีค่า T-Score 40.00    
(พิจารณาจากคะแนนO-NET ด้านการคิด   
ของ สทศ. หรือหน่วยงานอื่น ๆ ท่ี สมศ.    
รับรอง) (5.4.9)      
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(วัน/เดอืน/ปี) 
   
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 3.  ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล  
1.ครูผู้สอนร้อยละ 90 มีก าหนดเป้าหมาย 3.1 ตรวจสอบติดตามการด าเนินงานตามแผน ปลายภาคเรียน 
คุณภาพผู้เรียนท้ัง ด้านความรู้ ทักษะ 3.2 ปรับปรุง แก้ไขการด าเนินงานท่ียังไม่  
กระบวนการวัดและประเมินผลสมรรถนะการ สมบูรณ์  
อ่าน คิดวิเคราะห์ และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 3.3 จัดท าเครื่องมือประเมินต่างๆ ปลายภาคเรียน 
2.ครูผู้สอนร้อยละ 90 มีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็น 3.4 แบบสรุปรายงานและเปรียบเทียบ สิ้นปีการศึกษา 
รายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวางแผนการ  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระและ  
จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน ทุกระดับช้ันในปีปัจจุบันและปีท่ีผ่านมา  
3.ครูผู้สอนร้อยละ 90 มีการออกแบบและจัดการ 3.5 แบบประเมินการเข้าร่วมในของโครงการ ก.พ.63 
เรียนรู้ท่ีตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล 3.6 แบบสรุปการประเมินของโครงการ ก.พ.63 
และพัฒนาการทางสติปัญญา   
4.ครูผู้สอนร้อยละ 85 มีการใช้สื่อและเทคโนโลยี   
ท่ีเหมาะสมผนวกกับการน าบริบทและ   
ภูมิปัญญาของท้องถ่ินมาบูรณาการ 4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรบัปรุง/พฒันา  
ในการจัดการเรียนรู้ 4.1 สรุปผลการด าเนินงานในภาพรวม มี.ค.63 
5.ครูผู้สอนร้อยละ 90 มีการวัดและประเมินผลท่ี  4.2 จัดท ารายงานผลของกลุ่มสาระ เม.ย.63 
มุ่งเน้น การ พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วย 4.3 น าผลการประเมินมาวางแผนเพื่อ เม.ย.63 
วิธีการท่ีหลากหลาย ปรับปรุงและพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป เม.ย.63 
6.ครูผู้สอนร้อยละ 90 ให้ค าแนะน า ค าปรึกษา    
และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนท้ังด้านการเรียน   
และคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค   
7.ครูผู้สอนร้อยละ 95 ศึกษา วิจัยและพัฒนาการ   
จัดการเรียนรู้ในวิชาท่ีตนรับผิดชอบและใช้ผลใน   
การปรับการสอน   
8.ผู้เรียนร้อยละ 85 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   
แต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์(5.1)   
9.ผู้เรียนร้อยละ 85 มีผลการทดสอบระดับชาติ    
(O-NET) มีค่าT-Score 40.00 ในกลุ่มสาระ   
การเรียนรูค้ณิตศาสตร์ (5.4.2)     
10.ผู้เรียนร้อยละ 85มีผลการทดสอบ   
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์    
สร้างสรรค์ และแก้ปัญหา  มีค่า T-Score 40.00    
(พิจารณาจากคะแนนO-NET ด้านการคิด   
ของ สทศ. หรือหน่วยงานอื่น ๆ ท่ี สมศ.    
รับรอง) (5.4.9)      
   



139 
 

 
แผนปฏิบัตกิารปกีารศึกษา  2563   โรงเรียนซางตาครู้สศกึษา 

 

วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดอืน/ปี) 
เครื่องมือการติดตาม/ประเมินผล   
1.แบบประเมินสมรรถนะ   
2.แบบประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์   
3.แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์   
4.แบบสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   
5.แบบสรุปผลการทดสอบระดับชาติ   
   

 
 
แผนงานตามโครงสร้าง   ฝ่ายวิชาการ  
แผนงานตามมาตรฐานด้าน  1 คุณภาพผู้เรียน 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

3  สังคมแห่งการเรียนรู้4 อัตลักษณ์  5  มาตรการส่งเสริม 
ชื่อโครงการ   ค่ายคณิตศาสตร์ 
ลักษณะโครงการ       ประจ า   ต่อเน่ือง  ใหม ่ 
หน่วยงาน   จัดการเรียนการสอน 
ผู้รบัผิดชอบ   นางสาวปนัสยา  ใจเอ้ือย 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษา สพฐ. 1 คุณภาพของผู้เรียน2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ตอบสนอง               พันธกิจข้อ 4    ยุทธศาสตร์ข้อ 3   กลยุทธ์ข้อ  3.3 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษา EDBA มาตรฐานท่ี    2,4 ตัวบ่งช้ี/เกณฑ์ ทางตรง  2.1.3 ข้อ6,4.2ข้อ2-3, 
                                                       4.3  ทางอ้อม10.4  
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษาโรงเรียน มาตรฐานท่ี  -    ตัวบ่งช้ี  -    

1.  หลักการและเหตผุล 
โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา  มีการจัดการเรียนการสอนมุ่งสู่มาตรฐานสากลตามหลักธรรมาภิบาล เน้นความเป็นเลิศ

ทางวิชาการ  คิดเป็น  ท าเป็น  แก้ปัญหาเป็นบนพื้นฐานชีวิตท่ีพอเพียง 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   จึงได้จัดการเรียนการสอนควบคู่กับ โครงการค่ายคณิตศาสตร์  เป็นการ
สนับสนุนและส่งเสริม  ให้ผู้เรียนเป็นผู้มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ  คิดสร้างสรรค์  ตัดสินใจในการแก้ปัญหา
อย่างรอบคอบและมีเหตุผล   ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์และมีคุณภาพด้วยตนเอง  และยังสามารถน าไปประยุกต์ใช้จริงท้ังใน
ห้องเรียนและชีวิตประจ าวัน 
2.  วัตถุประสงค ์
         1.  เพื่อให้ผู้เรียนมีความมุ่งมั่นในการท างาน  (2.1.3 ข้อ 6) 
         2.  เพื่อให้ผู้เรียนสามารถน าเสนอรูปแบบวิธีแก้ปัญหา  โดยใช้ภาษาหรือวิธีการของตนเอง(4.2 ข้อ 2-3) 
         3.  เพื่อให้ผู้เรียนสามารถก าหนดเป้าหมาย  คาดการณ์  ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ  (4.3) 
3.  เป้าหมาย 
     3.1 เชงิปริมาณ   

ผู้เรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 – มัธยมศึกษาปีท่ี 3  จ านวน 1,100 คน 
     3.2 เชิงคณุภาพ 
  1.  ผู้เรียนมีความมุ่งมั่นในการท างาน  (2.1.3 ข้อ 6) 
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  2.  ผู้เรียนสามารถน าเสนอรูปแบบวิธีแก้ปัญหา  โดยใช้ภาษาหรือวิธีการของตนเอง(4.2 ข้อ 2-3) 
  3.  ผู้เรียนสามารถก าหนดเป้าหมาย  คาดการณ์  ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ  (4.3) 
     3.3 ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
 1.  ผู้เรียนร้อยละ 85 มีความมุ่งมั่นในการท างาน   
 2.  ผู้เรียนร้อยละ 85 สามารถน าเสนอรูปแบบวิธีแก้ปัญหา  โดยใช้ภาษาหรือวิธีการของตนเอง 
 3.  ผู้เรียนร้อยละ 85 สามารถก าหนดเป้าหมาย  คาดการณ์  ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ                
4. ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รบัผิดชอบ 
1. ข้ันเตรียมการ ต.ค. 62 นางสาวปนัสยา  ใจเอ้ือย 
  1.1 ประชุมวางแผนการด าเนินงานตามโครงการ  นางสาววิลาสินี   สุดคนึง 
2. ข้ันด าเนินการ/กิจกรรมท่ีจัด พ.ย. 62 นางสาวบรรจง    หลาวเงิน 
  2.1 ติดต่อวิทยากร / สถานท่ี / ยานพาหนะ   
  2.2 ประชาสัมพันธ์   
  2.3 จัดท าเอกสาร   
  2.4 ด าเนินการตามกิจกรรมท่ีวางไว้   
3. ข้ันติดตามและประเมินผล ก.พ. 63  
  3.1 สรุปประเมินผลจากแบบสอบถาม   
  3.2 สรุปและประเมินผลจากการเข้าร่วมกิจกรรม   

5. สถานที่ด าเนนิงาน โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 
6. ระยะเวลาในการด าเนินงาน   พ.ย. 62  ถึง  ก.พ.63 
7. งบประมาณ 

รายการ 
งบประมาณ  

ปี 2562 

รายรับ  
-จากนักเรียน 150,000 
  

รวม 150,000 
รายจ่าย  
รายจ่าย  
1.ค่าวัสดุ   
     -  
2.ค่าใช้สอย  

- ค่าบริการรายหัวจากบริษัททัวน์ 127,000 
- ค่าประสานงานต ารวจจราจร 3,000 

3.ค่าตอบแทน  
     -  
4.ค่าพาหนะ  
   -ค่าเช่ารถ 20,000 

รวม 150,000 
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8. เครือ่งมือการติดตามและประเมินผล 
     1.แบบประเมินการเข้าร่วมโครงการ 
     2.แบบสรุปการประเมินการเข้าร่วมโครงการ 
     3.รายงานสรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ 
9. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
    1.ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง 
   2.ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน 
   3.ผู้เรียนมีความมุ่งมั่นในการท างาน 
 
10. ปัญหา/อปุสรรค แนวทางแก้ไข 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

    ผู้เสนอโครงการ         ผู้พจิารณาโครงการ 
 
 …………………………………                                                   …………………………….. 

           (นางสาวปนัสยา  ใจเอ้ือย)                                              (นางสาวอมรรัตน์ มณีศิริสานต์) 
                                                                                          ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้อนุมัติโครงการ 
 

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

ผู้จัดการ/ผู้อ านวยการ 
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ล าดับที่ 2.3  แผนงานหน่วยงาน  จัดการเรียนการสอน 
(กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์) 

แผนงานตามโครงสร้าง  วิชาการ 
แผนงานตามมาตรฐานด้าน 1คุณภาพผู้เรียน   2การจัดการศึกษา   3สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
              4อัตลักษณ์ (จิตตาภิบาล) 5มาตรการส่งเสริม 
ผู้รบัผิดชอบ             นายปัญญา ปราบเสียง 
ตอบสนอง             พนัธกิจที ่ 4     ยุทธศาสตร์ที่  3     กลยทุธ์ที่     
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษา 1 คุณภาพผู้เรียน      2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
    3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษา EDBA :  มาตรฐานที่ 2,4,5 ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ หลักที่ 2.4,4.2,4.3,5.1,5.4  
                                               ร่วม ประเด็นการพิจารณา/เกณฑ์ย่อยที่ หลัก ร่วม  
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษาโรงเรียน    : มาตรฐานที่       ตัวบ่งชี้หลกัที่     ร่วม     เกณฑ์ที่  

วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดอืน/ปี) 
วัตถุประสงค ์ 1. ขั้นวางแผน  
1.เพื่อให้ครูมีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพ  1.1ประชุมวางแผนช้ีแจงภาระงาน กิจกรรม  เม.ย.62 
ผู้เรียนท้ัง ด้าน ความรู้ ทักษะกระบวนการ  และโครงการ  
วัดและประเมินผลสมรรถนะ การอ่าน คิด   
วิเคราะห์ และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 2. ขั้นด าเนินการ (ภาระงานประจ า/ภาระ  
2.เพื่อให้ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็น งานร่วม/โครงการ)  
รายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวางแผนการ  2.1 ภาระงานประจ า  
จัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพของ 1. วิเคราะห์หลักสูตรในกลุ่มสาระ เม.ย.62 
ผู้เรียน 2.ศึกษาโครงสร้างของกลุ่มสาระของ เม.ย.62 
3.เพื่อให้ครูมีการออกแบบและจัดการเรียนรู้ สถานศึกษา  
ท่ีตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล 3.ศึกษามาตรฐานตัวช้ีวัดรายช้ัน/ปีของกลุ่ม เม.ย.62 
และพัฒนาการทางสติปัญญา สาระ  
4.เพื่อให้ครูมีการใช้สื่อและเทคโนโลยีท่ี 4.จัดท าแผนการสอนรายภาค/ปี ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
เหมาะสมผนวกกับการน าบริบทและ 5.จัดท าข้อสอบกลางภาค/ปลายภาค ภาคเรียนละ 2 ครั้ง 
ภูมิปัญญาของท้องถ่ินมาบูรณาการ 6.นิเทศการสอนกลุ่มสาระ ภาคเรียนละ 2 ครั้ง 
ในการจัดการเรียนรู้ 7.วิจัยในช้ันเรียน ตลอดปีการศึกษา 
5.เพื่อให้ครูมีการวัดและประเมินผลท่ีมุ่งเน้น  8.ท าสื่อการเรียนการสอนท่ีใช้กับผู้เรียน  
การ พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการท่ี 9.ประชุมกลุ่มสาระ ตามวาระท่ีก าหนด 
หลากหลาย 10.จัดท าป้ายนิเทศความรู้ของกลุ่มสาระ ตลอดปีการศึกษา 
6.เพื่อให้ครูให้ค าแนะน า ค าปรึกษา และแก้ไข 11.สรุปการจัดกระบวนการเรียนการสอน สิ้นภาคเรียน 
ปัญหาให้แก่ผู้เรียนท้ังด้านการเรียนและ ของกลุ่มสาระ  
คุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค 12.วิเคราะห์ข้อสอบกลางภาค/ปลายภาค ภาคเรียนละ 2 ครั้ง 
7.เพื่อให้ครูศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการ 13.ก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนท้ังด้าน ภาคเรียนละ 2 ครั้ง 
เรียนรู้ในวิชาท่ีตนรับผิดชอบและใช้ผลใน ความรู้ ทักษะกระบวนการ วัดผลประเมินผล  
การปรับการสอน สมรรถนะ การอ่าน คิดวิเคราะห์ และ  
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วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดอืน/ปี) 
 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  
8. เพื่อให้ผู้เรียนตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์ 14.วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้  
และพัฒนาสิ่งแวดล้อม(2.4) ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อ  
9.เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถในการ พัฒนาศักยภาพของผู้เรียน  
น าเสนอรูปแบบวิธีแก้ปัญหา(4.2ข้อ1) 15.ออกแบบและจัดการเรียนรู้ท่ีตอบสนอง  
10.เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้ ความแตกต่างระหว่างบุคคลและ พัฒนาการ  
ภาษาหรือวิธีการอื่นส าหรับการน าเสนอ ทางสติปัญญา  
(4.2ข้อ2) 16.ใช้สื่อและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมผนวกกับ ตลอดปีการศึกษา 
11.เพื่อให้ผู้เรียนมีการก าหนดเป้าหมาย การน าบริบทและภูมิปัญญาของท้องถ่ินมา  
คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผล บูรณาการในการจัดการเรียนรู้  
ประกอบ(4.3) 17.วัดและประเมินผลท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาการ ตลอดปีการศึกษา 
12.เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในการคิดอย่างเป็น เรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย  
ระบบ  มีทักษะในการคิดสร้างสรรค์ผลงาน   18.ให้ค าแนะน า ค าปรึกษา และแก้ไขปัญหา  
(4.4) ให้แก่ผู้เรียนท้ังด้านการเรียนและคุณภาพ ตลอดปีการศึกษา 
13.เพื่อให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในวิชาท่ีตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการ ปรับ  
แต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์(5.1) การสอน  
14.เพื่อใหผู้้เรียนมีผลการทดสอบระดับชาติ  19.จัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นให้มี  ตลอดปีการศึกษา 
(O-NET) มีค่าT-Score 40.00 ในกลุ่มสาระ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นไปตามเกณฑ์    
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (5.4.3)   20.สอนเสริมศักยภาพให้ผู้เรียนมีผลการ  
15.เพื่อผลการทดสอบความสามารถใน ทดสอบระดับชาติ (O-NET) มีค่า T-Score  
การคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ สร้างสรรค์  21.กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 18 ส.ค.62 
และแก้ปัญหา  มีค่า T-Score 40.00  22. กิจกรรมแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์ ตลอดปีการศึกษา 
(พิจารณาจากคะแนนO-NET ด้านการคิด   
ของ สทศ. หรือหน่วยงานอื่น ๆ ท่ี สมศ.    
รับรอง) (5.4.9)      
   
   
เป้าหมายเชิงปริมาณ 2.2  ภาระงานตามตบช.  
1.ผู้เรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 1.  ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์  
– มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ทุกคน และพัฒนาสิ่งแวดล้อม  (2.4)  
2.ครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 1) การตระหนักรู้คุณค่าของสิ่งแวดล้อม  
วิทยาศาสตร์ทุกคน ผู้เรียนรู้คุณค่าของสิ่งแวดล้อมวิเคราะห์  
 ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจาก การปฏิบัติและไม่  
 ปฏิบัติในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ  
 พลังงานสิ่งแวดล้อมเห็นประโยชน์และ  
 2.  น าเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหา  
 ด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง (4.2)  
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ระยะเวลา 

(วัน/เดอืน/ปี) 
 1) ความสามารถในการน าเสนอรูปแบบวิธี  
เป้าหมายเชิงคณุภาพ แก้ปัญหา  
1.ก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนท้ัง ด้าน 2) ความสามารถในการใช้ภาษาหรือวิธีการ  
ความรู้ ทักษะกระบวนการวัดและประเมินผล อื่นส าหรับการน าเสนอ  
สมรรถนะการอ่าน คิดวิเคราะห์ และคุณลักษณะ 3. ก าหนดเป้าหมายคาดการณ์   
ท่ีพึงประสงค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ   
2.ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ (4.3)  
ข้อมูลในการวางแผนการ จัดการเรียนรู้ 1).ความสามารถในการก าหนดเป้าหมาย  
เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 4.มีทักษะในการคิดอย่างเป็น  
3.ครูมีการออกแบบและจัดการเรียนรู้ ระบบ  มีทักษะในการคิดสร้างสรรค์ผลงาน (4.4)   
ท่ีตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล 5. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละ  
และพัฒนาการทางสติปัญญา กลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์  (5.1)  
4.ครูมีการใช้สื่อและเทคโนโลยีท่ี 1).ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนระดับ  
เหมาะสมผนวกกับการน าบริบทและ โรงเรียนท้ัง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ในทุก  
ภูมิปัญญาของท้องถ่ินมาบูรณาการ ระดับช้ัน  
ในการจัดการเรียนรู้ 6.  ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์   
5.ครูมีการวัดและประเมินผลท่ีมุ่งเน้น  (5.4)  
การ พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการท่ี    1)ร้อยละของผู้เรียนช้ัน ป.6  ม.3  ม.6 มีผล  
หลากหลาย การทดสอบระดับชาติ (O- NET) มีค่า T-Score  
6.ครูให้ค าแนะน า ค าปรึกษา และแก้ไข 40.00ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์    
ปัญหาให้แก่ผู้เรียนท้ังด้านการเรียนและ  (เกณฑ์ 5.4.3)  
คุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค   2)ร้อยละของผู้เรียนช้ัน ป.6 ม.3  ม.6 มีผล  
7.ครูศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการ การทดสอบความสามารถใน การคิดวิเคราะห์       
เรียนรู้ในวิชาท่ีตนรับผิดชอบและใช้ผลใน สังเคราะห์ สร้างสรรค์ (เกณฑ์ 5.4.9)  
การปรับการสอน   
8. ผู้เรียนตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์ 2.3  ภาระงานร่วม  
และพัฒนาสิ่งแวดล้อม   
9.ผู้เรียนมีความสามารถในการ   
น าเสนอรูปแบบวิธีแก้ปัญหา 2.4 โครงการ  
10.ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้ 1.โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ ต.ค.62 
ภาษาหรือวิธีการอื่นส าหรับการน าเสนอ 2.โครงการพัฒนาทักษะด้านIT และสื่อเทคโนโลยี ตลอดปีการศึกษา 
11.ผู้เรียนมีการก าหนดเป้าหมาย   
คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผล 2.5  ภาระงานตามมาตรฐานสากล  
ประกอบ   
12.ผู้เรียนมีทักษะในการคิดอย่างเป็น   
ระบบ  มีทักษะในการคิดสร้างสรรค์ผลงาน     
13.ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   
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วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดอืน/ปี) 
แต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ ์   
14.ผู้เรียนมีผลการทดสอบระดับชาติ  3.  ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล  
(O-NET) มีค่าT-Score 40.00 ในกลุ่มสาระ 3.1 ตรวจสอบติดตามการด าเนินงานตาม ปลายภาคเรียน 
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์  แผน  
15.ผลการทดสอบความสามารถใน 3.2 ปรับปรุง แก้ไขการด าเนินงานท่ียังไม่  
การคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ สร้างสรรค์  สมบูรณ์  
และแก้ปัญหา  มีค่า T-Score 40.00  3.3 จัดท าเครื่องมือประเมินต่างๆ ปลายภาคเรียน 
(พิจารณาจากคะแนนO-NET ด้านการคิด 3.4 แบบสรุปรายงานและเปรียบเทียบ สิ้นปีการศึกษา 
ของ สทศ. หรือหน่วยงานอื่น ๆ ท่ี สมศ.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระและ  
รับรอง)  ทุกระดับช้ันในปีปัจจุบันและปีท่ีผ่านมา  
 3.5 แบบประเมินการเข้าร่วมในของโครงการ ก.พ.63 
 3.6 แบบสรุปการประเมินของโครงการ ก.พ.63 
   
   
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรบัปรุง/พฒันา  
1.ครูผู้สอนร้อยละ 90 มีก าหนดเป้าหมาย 4.1 สรุปผลการด าเนินงานในภาพรวม มี.ค.63 
คุณภาพผู้เรียนท้ัง ด้านความรู้ ทักษะ 4.2 จัดท ารายงานผลของกลุ่มสาระ เม.ย.63 
กระบวนการวัดและประเมินผลสมรรถนะการ 4.3 น าผลการประเมินมาวางแผนเพื่อ เม.ย.63 
อ่าน คิดวิเคราะห์ และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ปรับปรุงและพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป เม.ย.63 
2.ครูผู้สอนร้อยละ 90 มีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็น   
รายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวางแผนการ    
จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน   
3.ครูผู้สอนร้อยละ 90 มีการออกแบบและจัดการ   
เรียนรู้ท่ีตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล   
และพัฒนาการทางสติปัญญา   
4.ครูผู้สอนร้อยละ 85 มีการใช้สื่อและเทคโนโลยี   
ท่ีเหมาะสมผนวกกับการน าบริบทและ   
ภูมิปัญญาของท้องถ่ินมาบูรณาการ   
ในการจัดการเรียนรู้   
5.ครูผู้สอนร้อยละ 90 มีการวัดและประเมินผลท่ี    
มุ่งเน้น การ พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วย   
วิธีการท่ีหลากหลาย   
6.ครูผู้สอนร้อยละ 90 ให้ค าแนะน า ค าปรึกษา    
และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนท้ังด้านการเรียน   
และคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค   
7.ครูผู้สอนร้อยละ 95 ศึกษา วิจัยและพัฒนาการ   
จัดการเรียนรู้ในวิชาท่ีตนรับผิดชอบและใช้ผลใน   



146 
 

 
แผนปฏิบัตกิารปกีารศึกษา  2563   โรงเรียนซางตาครู้สศกึษา 

 

วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดอืน/ปี) 
การปรับการสอน   
8.ผู้เรียนร้อยละ 85 ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วม   
อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม   
9.ผู้เรียนร้อยละ 85 มีความสามารถในการ   
น าเสนอรูปแบบวิธีแก้ปัญหา   
10.ผู้เรียนร้อยละ 85 มีความสามารถในการใช้   
ภาษาหรือวิธีการอื่นส าหรับการน าเสนอ   
11.ผู้เรียนร้อยละ 85 มีการก าหนดเป้าหมาย   
คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผล   
ประกอบ   
12.ผู้เรียนร้อยละ 85 มีทักษะในการคิดอย่างเป็น   
ระบบ  มีทักษะในการคิดสร้างสรรค์ผลงาน     
13.ผู้เรียนร้อยละ 85 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   
แต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ ์   
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 ท่ี 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   วันวิทยาศาสตร ์
                 แผนงานตามมาตรฐานที่ 1   2  3  4   5 
                 หน่วยงาน  จัดการเรียนการสอน           ฝ่ายวิชาการ 

รายการ งบประมาณ ปี 2561 
ประเภท

งบประมาณ 

รายรับ (ท่ีมาของงบประมาณ)    
ด าเนินการ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   1.จากโรงเรียน 10,000 
รวม 10,000 

รายจ่าย  
   1.ค่าวัสดุ   

- อุปกรณ์และสารเคมีต่างๆ 9,700 
   2.ค่าใช้สอย  

-   
   3.ค่าตอบแทน  

-   
   4.ค่าพาหนะ  

- ค่ารถ 300 
  

รวม 10,000 
    สรุปประเภทงบประมาณ  

งบด าเนินการ 10,000 บาท   งบลงทุน .......................... บาท  งบพัฒนา .......................... บาท 
 

   ลงช่ือ..........................................................                        ลงช่ือ.......................................................... 
 (นางสาวจีรนันท์   เทียนประเสริฐ)                                           (นางสาวอมรรัตน์  มณีศิริสานต์) 

                           ผู้เสนองาน                                                       ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
 

ผู้อนุมัติ 
 

ลงช่ือ......................................................... 
(เซอร์มาร์กาเร็ต  รัตนาวงศ์ไชยา) 

                                                                ผู้จัดการ/ผู้อ านวยการ 
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4.2.3 แบบแสดงประมาณค่าใช้จ่าย งาน/กิจกรรม 
4.2.3.2  งาน/กิจกรรม  แข่งขันทกัษะทางคอมพิวเตอร ์
แผนงานตามมาตรฐานที่ 1 234 5 

          หน่วยงาน  จดัการเรียนการสอน             ฝ่าย วิชาการ 

รายการ งบประมาณ ปี 2561 
ประเภท

งบประมาณ 

รายรับ (ท่ีมาของงบประมาณ)  ด าเนินการ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    1.จากโรงเรียน 2,500 
    2.อื่น ๆ  

รวม 2,500 
รายจ่าย  
   1.ค่าวัสดุ   
       -กระดาษ a4  กระดาษสี หมึกพิมพ์ แฟ้ม 1,500 
        อุปกรณ์บันทึกข้อมูล  
   2.ค่าใช้สอย  
       -ของรางวัล 1,000 
   3.ค่าตอบแทน  

  
   4.ค่าพาหนะ  

  
รวม 2,500 

       สรุปประเภทงบประมาณ  
งบด าเนินการ   2,500บาท  งบลงทุน .......................... บาท งบพัฒนา .......................... บาท 

 
          ลงช่ือ......................................................  ลงช่ือ.......................................................... 

       (นางสาวอมรรัตน์  มณีศิริสานต์)                      (นางสาวอมรรัตน์  มณีศิริสานต์) 
                             ผู้เสนองาน                                              ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 

 
 

ลงช่ือ...................................................... 
        (เซอร์มาร์กาเร็ต  รัตนาวงศ์ไชยา) 

                                                                      ผู้จัดการ/ผู้อ านวยการ 
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4.2.4 โครงการของหน่วยงานในฝ่ายวิชาการ 
แผนงานตามโครงสร้าง  วิชาการ 
แผนงานตามมาตรฐานด้าน 1 คุณภาพผู้เรียน 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
     3  สังคมแห่งการเรียนรู้4 อัตลักษณ์  5  มาตรการส่งเสริม 
ชื่อโครงการ   ค่ายวิทยาศาสตร์ 
ลักษณะโครงการ            ประจ า   ต่อเน่ือง  ใหม ่ 
หน่วยงาน   จัดการเรียนการสอน 
ผู้รบัผิดชอบ   นายปัญญา  ปราบเสียง 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษาสพฐ. 1 คุณภาพของผู้เรียน 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
    3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ตอบสนอง   พันธกิจข้อ           ยุทธศาสตร์ข้อ         กลยทุธ์ขอ้ 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษา 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  ประเดน็การพิจารณา/เกณฑ์ยอ่ยที่ ทางตรง - ทางออ้ม - 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษาโรงเรียน มาตรฐานทีต่ัวบ่งชี้/เกณฑ์     ทางตรง      ทางอ้อม   
1.หลักการและเหตุผล 

ตามภาพแห่งความส าเร็จโรงเรียนมาตรฐานสากล มาตรา 6 พ.ร.บ. การศึกษาปี 2552   ว่าด้วยการ 
จัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มี
จริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขมีทักษะชีวิตบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง 
เพื่อตอบปัญหาและพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่สู่มาตรฐานสากล   จะต้องเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีพร้อมท้ังส่งเสริมและ
ปลูกฝังให้เยาวชนของชาติได้เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม  แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกั น     ส่งเสริมให้
นักเรียนได้ฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  ตระหนักถึงความส าคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน
ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์จึงได้จัดท าโครงการน้ีข้ึน 
2.วัตถุประสงค ์

1.เพื่อให้สถานศึกษาจัดโครงการท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนมีกทักษะทางวิทยาศาสตร์ 
2.เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมให้มีทักษะทางวิทยาศาสตร์ 
3.เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้ภาษาหรือวิธีการอื่นส าหรับการน าเสนอ(4.2ข้อ3) 
4.เพื่อให้ผู้เรียนมีการก าหนดเป้าหมายคาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ(4.3) 
5.เพื่อให้ผู้เรียนมีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์(5.2) 
6.เพื่อให้ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์(5.3) 

3. เป้าหมาย 
         3.1 เชิงปริมาณ   

ผู้เรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 – มัธยมศึกษาปีท่ี 3   
3.2 เชิงคณุภาพ  
 1.ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน มุ่งมั่นใน 
    การท างาน(2.1.3ข้อ2) 
2.ผู้เรียนมีความสามารถในการน าเสนอรูปแบบวิธีแก้ปัญหา(4.2ข้อ2) 
3.ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้ภาษาหรือวิธีการอื่นส าหรับการน าเสนอ(4.2ข้อ3) 
4.ผู้เรียนมีการก าหนดเป้าหมายคาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ(4.3) 
5.ผู้เรียนมีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์(5.2) 
6.ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์(5.3) 
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3.3 ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 1.ผู้เรียนร้อยละ 85 มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน 
    พื้นฐาน มุ่งมั่นในการท างาน(2.1.3ข้อ2) 
 2.ผู้เรียนร้อยละ 85 มีความสามารถในการน าเสนอรูปแบบวิธีแก้ปัญหา(4.2ข้อ2) 
 3.ผู้เรียนร้อยละ 85 มีความสามารถในการใช้ภาษาหรือวิธีการอื่นส าหรับการน าเสนอ(4.2ข้อ3) 
 4.ผู้เรียนร้อยละ 85  มีการก าหนดเป้าหมายคาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ(4.3) 
 5.ผู้เรียนร้อยละ 85 มีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์(5.2) 
 6.ผู้เรียนร้อยละ 85 มีผลการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์(5.3) 

4. ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 
กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รบัผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียมการ ต.ค.62 นายปัญญา  ปราบเสียง 
1.1 ประชุมวางแผน   
2. ข้ันด าเนินการ/กิจกรรมท่ีจัด ต.ค.62  
2.1 ประชาสัมพันธ์แจกจดหมายเวียนนักเรียน    
ระดับช้ัน ป.4-ม.3   
2.2 ประชุมช้ีแจงจุดประสงค์การด าเนินงานให้   
คณะกรรมการทุกท่านทราบ   
2.3 ติดต่อสถานท่ีและยานพาหนะ   
2.4 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานและควบคุม   
2.5 เข้าค่าย   
3. ข้ันติดตามและประเมินผล   
3.1 สรุปประเมินผลจากแบบสอบถาม พ.ย.62  
3.2 สรุปและประเมินผลจากการเข้าร่วมกิจกรรม พ.ย.62  
   

5. สถานที่ด าเนนิงาน โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา  
6. ระยะเวลาในการด าเนินงาน ต.ค.6 
7. งบประมาณ 

รายการ 
งบประมาณ  

ปี 2562 
รายรับ  
-จากนักเรียน 150,000 

รวม 150,000 
รายจ่าย  
1.ค่าวัสดุ   
2.ค่าใช้สอย  

- ค่าบริการรายหัวจากบริษัททัวน์ 127,000 
- ค่าประสานงานต ารวจจราจร 3,000 
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รายการ 
งบประมาณ  

ปี 2562 

3.ค่าตอบแทน  
4.ค่าพาหนะ  
   -ค่าเช่ารถ 20,000 

รวม 150,000 
8. เครือ่งมือการติดตามและประเมินผล 

1.แบบประเมินการเข้าร่วมกิจกรรม 
2.แบบสรุปการประเมินการเข้าร่วมกิจกรรม 

 3.รายงานสรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ 
9. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
  -  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้สูงข้ึน 
10. ปัญหา/อปุสรรค แนวทางแก้ไข 
 -   

    ผู้เสนอโครงการ       ผู้พิจารณาโครงการ 
 

             …………………………………                                                …………………………….. 
              (นายปัญญา  ปราบเสียง)                                         (นางสาวอมรรัตน์  มณีศิริสานต์) 
                                                                                      ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้อนุมัติโครงการ 
 

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

ผู้จัดการ/ผู้อ านวยการ 
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แผนงานตามโครงสร้าง   ฝ่ายวิชาการ  
แผนงานตามมาตรฐานด้าน  1 คุณภาพผู้เรียน 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

3  สังคมแห่งการเรียนรู้ 4 อัตลักษณ์  5  มาตรการส่งเสริม 
ชื่อโครงการ   พัฒนาทักษะด้าน  IT และสื่อเทคโนโลยี 
ลักษณะโครงการ       ประจ า       ต่อเน่ือง ใหม ่  
หน่วยงาน   จัดการเรียนการสอน 
ผู้รบัผิดชอบ   นายชาญสกล    ทรัพย์มีชัย 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษาสพฐ.   1 คุณภาพของผู้เรียน2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ตอบสนอง                พันธกิจข้อ 4    ยุทธศาสตร์ข้อ 7   กลยุทธ์ข้อ  7.1 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษา EDBA มาตรฐานท่ี  3      ตัวบ่งช้ี (ทางตรง)  3.4 (ทางอ้อม)  - 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษาโรงเรียน มาตรฐานท่ี  -    ตัวบ่งช้ี  -    
1. หลักการและเหตผุล 

ตามภาพแห่งความส าเร็จโรงเรียนมาตรฐานสากล มาตรา 6 พ.ร.บ.การศึกษาปี 2552 ว่าด้วยการจัดการศึกษาต้อง
เป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรม
ในการด ารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และได้ตระหนักถึงประโยชน์ ความส าคัญในการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในด้านการจัดการศึกษา จะเห็นได้จากนโยบายด้านการศึกษาได้ก าหนดให้จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนให้มี
ความรู้ด้านเทคโนโลยี ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม ซึ่งปรากฏในจุดเน้น  ให้เพิ่มศักยภาพของผู้เรียนในด้านเทคโนโลยี 
เพื่อพัฒนาสู่ความเป็นหน่ึงในสองของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Excellence) ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545  หมวด 9  ว่าด้วยเทคโนโลยีการศึกษา มาตรา 66 “ผู้เรียนมีสิทธิได้รับ
การพัฒนาขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในโอกาสแรกท่ีท าได้ เพื่อให้มีความรู้และทักษะเพียงพอท่ีจะใช้
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต” 

โรงเรียนซางตาครู้สศึกษาเห็นความส าคัญของผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ ออกแบบสร้างสรรค์งาน  
สื่อสาร น าเสนอ เผยแพร่ และแลกเปลี่ยนผลงานได้ดี 
2. วัตถุประสงค์ 

1.เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ ออกแบบสร้างสรรค์งานสื่อสาร น าเสนอ เผยแพร่และแลกเปลี่ยน
ผลงานในระดับชาติได้(3.4) 
3. เป้าหมาย 

 3.1 เชิงปริมาณ   
 1.  ผู้เรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1  –  มัธยมศึกษาปีท่ี 3  จ านวน    1,100    คน 

 3.2 เชิงคุณภาพ 
  1.ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ ออกแบบสร้างสรรค์งาน สื่อสาร น าเสนอ เผยแพร่และแลกเปลี่ยน
ผลงานได้  
3.3 ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

1. ผู้เรียนร้อยละ 85 สามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ ออกแบบสร้างสรรค์งาน สื่อสาร น าเสนอ เผยแพร่และ
แลกเปลี่ยนผลงานได้ 
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4. ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 
กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รบัผิดชอบ 

4.1 กิจกรรมพัฒนาทกัษะด้าน IT   
1. ข้ันเตรียมการ ก.ค.62 นายชาญสกล 
1.1 ประชุมวางแผน  ทรัพย์มีชัย 
2. ข้ันด าเนินการ/กิจกรรมท่ีจัด   
2.1 ช้ีแจงวัตถุประสงค์ในการด าเนินงานของกิจกรรมให้ผู้เรียน   
2.2 จัดกิจกรรมให้ความรู้และปฏิบัติงานจริงด้าน IT   
2.3 ผู้เรียนด าเนินงานสืบค้นหาข้อมูลทาง Internet ในการ   
 พัฒนาความรู้ต่างๆ ด้าน IT   
2.4 ผู้เรียนสร้างผลงานออกแบบสร้างสรรค์ และน าเสนอ   
ผลงานเผยแพร ่   
3. ข้ันติดตามและประเมินผล   
3.1 แบบประเมินผลจากกิจกรรมพัฒนาทักษะด้าน IT   
3.2 สรุปแบบประเมินผลจากกจิกรรมพัฒนาทักษะด้าน IT ก.พ. 63  
4.2 กิจกรรมสื่อสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์   
1. ข้ันเตรียมการ ส.ค.62 นางอรวรรณ 
1.1 ประชุมวางแผน  เพ่งพิศ 
2. ข้ันด าเนินการ/กิจกรรมท่ีจัด   
2.1 ช้ีแจงวัตถุประสงค์ในการด าเนินงานของกิจกรรมให้ผู้เรียน   
ทราบ   
3. ข้ันติดตามและประเมินผล   
3.1 แบบประเมินผลจากกิจกรรมสื่อสร้างสรรค์ทางวทิยาศาสตร์   
3.2 สรุปแบบประเมินผลจากกจิกรรมสื่อสร้างสรรค์ทาง ก.พ. 63  
วิทยาศาสตร์   
4.3 กิจกรรมเผยแพรผ่ลงาน   
1. ข้ันเตรียมการ ก.ค.62 นางสาวอมรรัตน์ 
1.1 ประชุมวางแผน  มณีศิริสานต์ 
2. ข้ันด าเนินการ/กิจกรรมท่ีจัด   
2.1 ช้ีแจงวัตถุประสงค์ในการด าเนินงานของกิจกรรม   
ให้ผู้เรียนทราบ   
2.2 น าเสนอผลงานต่างๆ ด้าน IT บนเว็บไซต์ของสถานศึกษา   
และป้ายนิเทศของกลุ่มสาระฯ หรือตามนิทรรศการงานต่างๆ   
3. ข้ันติดตามและประเมินผล   
3.1 แบบประเมินผลจากกิจกรรมเผยแพรผ่ลงาน ก.พ. 63  
3.2 สรุปแบบประเมินผลจากกจิกรรมเผยแพร่ผลงาน   
3.3 รายงานสรุปผลการด าเนินงานตามกิจกรรมเผยแพร่   
ผลงาน   
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5. สถานที่ด าเนนิงาน โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 
6. ระยะเวลาในการด าเนินงาน  ก.ค. 2562 – ก.พ.2563 
7. งบประมาณ 

7.1 กิจกรรมพัฒนาทกัษะด้าน IT 
รายการ งบประมาณปี 2562 

รายรับ  
1. จากโรงเรียน   
2. อื่นๆ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมสารสนเทศ  116,250 
(ป.1-3 447*86)(ป.4-6 464*96)(189*176)  

รวม 116,250 
รายจ่าย  
1. ค่าวัสด ุ  
    -ค่ากระดาษ a4 ,กระดาษสี ,แผ่นโปรแกรมเสริม  25,150 
ทักษะ , แฟ้ม , หมึกพิมพ์ ,อุปกรณ์บันทึก  
ข้อมูล  
2. ค่าใช้สอย  
    -ค่า Internet 35,000 
     -ของท่ีระลึก 5,000 
     -ค่าอาหาร 7500 
3. ค่าตอบแทน  
     -วิทยากร 40,000 
4. ค่าพาหนะ  
    -ค่ารถ 3,600 

รวม 116,250 
 

7.2 กิจกรรมสื่อสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ 
รายการ งบประมาณปี 2562 

รายรับ  
1. จากโรงเรียน  1,300 

รวม 1,300 
รายจ่าย  
1. ค่าวัสด ุ  
  -ค่ากระดาษ a4 ,แผ่นซีด ี 600 
2. ค่าใช้สอย  
     -ใบประกาศ 400 
3. ค่าตอบแทน  
4. ค่าพาหนะ  
    -ค่ารถ 300 

รวม 1,300 
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7.3 กิจกรรมเผยแพรผ่ลงานทางด้าน IT 
รายการ งบประมาณปี 2562 

รายรับ  
1. จากโรงเรียน  1,500 
2. อื่นๆ  

รวม 1,500 
รายจ่าย  
1. ค่าวัสด ุ  
  -ค่ากระดาษ a4 ,กระดาษสี ,แฟ้ม ,  1,500 
หมึกพิมพ์ ,อุปกรณ์บันทึกข้อมูล  
2. ค่าใช้สอย  
  
3. ค่าตอบแทน  
  
4. ค่าพาหนะ  
  

รวม 1,500 
 
8. เครือ่งมือการติดตามและประเมินผล 
           1.แบบประเมินผลจากกิจกรรม 

2.สรุปแบบประเมินผลจากกิจกรรม  
 3.รายงานสรุปผลการด าเนินงานตามโครงการพัฒนาทักษะด้าน  IT และสื่อเทคโนโลยี 
9. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
 1.ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ ออกแบบสร้างสรรค์งาน  
 2.ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในการสร้างผลงาน และน าเสนอผลงานของตนเอง 
10. ปัญหา/อปุสรรค แนวทางแก้ไข 
 - 
              ผู้เสนอโครงการ                                      ผู้พิจารณาโครงการ 
 

 
ลงช่ือ....................................................    ลงช่ือ..................................................... 
          (นายชาญสกล    ทรัพย์มีชัย)            (นางสาวอมรรัตน์  มณีศิริสานต์) 
 
 

ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 

ลงช่ือ..................................................... 
(เซอร์มาร์กาเร็ต  รัตนาวงศ์ไชยา) 

 ผู้จัดการ/ ผู้อ านวยการ 
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ล าดับที่ 2.4 แผนงานหน่วยงาน  การจัดการเรียนการสอน 
(กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม) 

แผนงานตามโครงสร้าง  วิชาการ 
แผนงานตามมาตรฐานด้าน 1คุณภาพผู้เรียน   2การจัดการศึกษา   3สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
              4อัตลักษณ์ (จิตตาภิบาล)  5มาตรการส่งเสริม 
ผู้รบัผิดชอบ             นางเรณู    ไตรวิทยากร 
ตอบสนอง             พันธกิจที ่ 4     ยุทธศาสตร์ที่  3     กลยทุธ์ที่     
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษา 1 คุณภาพผู้เรียน2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
    3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษา EDBA   :  มาตรฐานที่ 5   ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ หลกัที่   5.1,5.4  
                                                  ร่วม   ประเด็นการพิจารณา/เกณฑ์ย่อยที่   หลัก   ร่วม  
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษาโรงเรียน    : มาตรฐานที่    ตัวบ่งชี้หลักที ่   ร่วม    เกณฑ์ที่  

วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดอืน/ปี) 
วัตถุประสงค ์ 1. ขั้นวางแผน  
1.เพื่อให้ครูมีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพ  1.1ประชุมวางแผนช้ีแจงภาระงาน กิจกรรม  เม.ย.62 
ผู้เรียนท้ัง ด้าน ความรู้ ทักษะกระบวนการ  และโครงการ  
วัดและประเมินผลสมรรถนะ การอ่าน คิด   
วิเคราะห์ และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 2. ขั้นด าเนินการ (ภาระงานประจ า/ภาระ  
2.เพื่อให้ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็น งานร่วม/โครงการ)  
รายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวางแผนการ  2.1 ภาระงานประจ า  
จัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพของ 1. วิเคราะห์หลักสูตรในกลุ่มสาระ เม.ย.62 
ผู้เรียน 2.ศึกษาโครงสร้างของกลุ่มสาระของ เม.ย.62 
3.เพื่อให้ครูมีการออกแบบและจัดการเรียนรู้ สถานศึกษา  
ท่ีตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล 3.ศึกษามาตรฐานตัวช้ีวัดรายช้ัน/ปีของกลุ่ม เม.ย.62 
และพัฒนาการทางสติปัญญา สาระ  
4.เพื่อให้ครูมีการใช้สื่อและเทคโนโลยีท่ี 4.จัดท าแผนการสอนรายภาค/ปี ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
เหมาะสมผนวกกับการน าบริบทและ 5.จัดท าข้อสอบกลางภาค/ปลายภาค ภาคเรียนละ 2 ครั้ง 
ภูมิปัญญาของท้องถ่ินมาบูรณาการ 6.นิเทศการสอนกลุ่มสาระ ภาคเรียนละ 2 ครั้ง 
ในการจัดการเรียนรู้ 7.วิจัยในช้ันเรียน ตลอดปีการศึกษา 
5.เพื่อให้ครูมีการวัดและประเมินผลท่ีมุ่งเน้น  8.ท าสื่อการเรียนการสอนท่ีใช้กับผู้เรียน  
การ พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการท่ี 9.ประชุมกลุ่มสาระ ตามวาระท่ีก าหนด 
หลากหลาย 10.จัดท าป้ายนิเทศความรู้ของกลุ่มสาระ ตลอดปีการศึกษา 
6.เพื่อให้ครูให้ค าแนะน า ค าปรึกษา และแก้ไข 11.สรุปการจัดกระบวนการเรียนการสอน สิ้นภาคเรียน 
ปัญหาให้แก่ผู้เรียนท้ังด้านการเรียนและ ของกลุ่มสาระ  
คุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค 12.วิเคราะห์ข้อสอบกลางภาค/ปลายภาค ภาคเรียนละ 2 ครั้ง 
7.เพื่อให้ครูศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการ 13.ก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนท้ังด้าน ภาคเรียนละ 2 ครั้ง 
เรียนรู้ในวิชาท่ีตนรับผิดชอบและใช้ผลใน ความรู้ ทักษะกระบวนการ วัดผลประเมินผล  
การปรับการสอน สมรรถนะ การอ่าน คิดวิเคราะห์ และคุณลักษณะ  
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วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดอืน/ปี) 
8.เพื่อให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ท่ีพึงประสงค์  
แต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์(5.1) 14.วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้  
9.เพื่อใหผู้้เรียนมีผลการทดสอบระดับชาติ  ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อ  
(O-NET) มีค่าT-Score 40.00 ในกลุ่มสาระ พัฒนาศักยภาพของผู้เรียน  
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  15.ออกแบบและจัดการเรียนรู้ท่ีตอบสนอง ตลอดปีการศึกษา 
(5.4.2)   ความแตกต่างระหว่างบุคคลและ พัฒนาการ  
10.เพื่อผลการทดสอบความสามารถใน ทางสติปัญญา  
การคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ สร้างสรรค์  16.ใช้สื่อและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมผนวกกับ  
และแก้ปัญหา  มีค่า T-Score 40.00  การน าบริบทและภูมิปัญญาของท้องถ่ินมา  
(พิจารณาจากคะแนนO-NET ด้านการคิด บูรณาการในการจัดการเรียนรู้  
ของ สทศ. หรือหน่วยงานอื่น ๆ ท่ี สมศ.  17.วัดและประเมินผลท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาการ ตลอดปีการศึกษา 
รับรอง) (5.4.9)    เรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย  
 18.ให้ค าแนะน า ค าปรึกษา และแก้ไขปัญหา ตลอดปีการศึกษา 
 ให้แก่ผู้เรียนท้ังด้านการเรียนและคุณภาพ  
 ในวิชาท่ีตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการ ปรับ  
 การสอน  
 18.จัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นให้มีผลสัมฤทธิ์  
เป้าหมายเชิงปริมาณ ทางการเรียนเป็นไปตามเกณฑ์    
1.ผู้เรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 19.สอนเสริมศักยภาพให้ผู้เรียนมีผลการ  
– มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ทุกคน ทดสอบระดับชาติ (O-NET) มีค่า T-Score  
2.ครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 20.กิจกรรมแห่เทียน  
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ทุกคน 21.กิจกรรมวันลอยกระทง  
 22.กิจกรรมวันสงกรานต์  
 23.กิจกรรมประกวดมารยาทไทย  
 24.กิจกรรม ASEAN DAY  
 25.กิจกรรมมัคคุเทศก์น้อย  
   
 2.2  ภาระงานตามตบช.  
 1.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไป  
 ตามเกณฑ์กลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์ (5.1)  
   1)ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนระดับ  
 โรงเรียนท้ัง8กลุ่มสาระการเรียนรู้ในทุกระดับช้ัน  
 2.ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์  
  (5.4)  
    1)ร้อยละของผู้เรียนช้ัน ป.6ม.3  ม.6  
 มีผลการทดสอบระดับชาติ (O- NET)  
เป้าหมายเชิงคณุภาพ มีค่า T-Score 40.00ในกลุ่มสาระการ  
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แผนปฏิบัตกิารปกีารศึกษา  2563   โรงเรียนซางตาครู้สศกึษา 

 

วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดอืน/ปี) 
1.ก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนท้ัง ด้าน เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  (เกณฑ์   
ความรู้ ทักษะกระบวนการวัดและประเมินผล 5.4.4)    
สมรรถนะการอ่าน คิดวิเคราะห์ และคุณลักษณะ 2)ร้อยละของผู้เรียนช้ัน ป.6 ม.3  ม.6 มีผล  
ท่ีพึงประสงค์ การทดสอบความสามารถใน การคิดวิเคราะห์       
2.ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ สังเคราะห์ สร้างสรรค์ (เกณฑ์ 5.4.9)  
ข้อมูลในการวางแผนการ จัดการเรียนรู้   
เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 2.3 ภาระงานร่วม  
3.ครูมีการออกแบบและจัดการเรียนรู้   
ท่ีตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล   
และพัฒนาการทางสติปัญญา 2.4 โครงการ  
4.ครูมีการใช้สื่อและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมผนวก   
กับการน าบริบทและภูมิปัญญาของท้องถ่ินมา   
บูรณาการในการจัดการเรียนรู้   
5.ครูมีการวัดและประเมินผลท่ีมุ่งเน้น การ 2.5  ภาระงานตามมาตรฐานสากล  
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการท่ี   
หลากหลาย   
6.ครูให้ค าแนะน า ค าปรึกษา และแก้ไข   
ปัญหาให้แก่ผู้เรียนท้ังด้านการเรียนและ   
คุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค   
7.ครูศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการ   
เรียนรู้ในวิชาท่ีตนรับผิดชอบและใช้ผลใน   
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 ท่ี สมศ.    
รับรอง) (5.4.9)      
   
   
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 3.  ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล  
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แผนปฏิบัตกิารปกีารศึกษา  2563   โรงเรียนซางตาครู้สศกึษา 

 

วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดอืน/ปี) 
1.ครูผู้สอนร้อยละ 90 มีก าหนดเป้าหมาย 3.1 ตรวจสอบติดตามการด าเนินงานตามแผน ปลายภาคเรียน 
คุณภาพผู้เรียนท้ัง ด้านความรู้ ทักษะ 3.2 ปรับปรุง แก้ไขการด าเนินงานท่ียังไม่  
กระบวนการวัดและประเมินผลสมรรถนะการ สมบูรณ์  
อ่าน คิดวิเคราะห์ และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 3.3 จัดท าเครื่องมือประเมินต่างๆ ปลายภาคเรียน 
2.ครูผู้สอนร้อยละ 90 มีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็น 3.4 แบบสรุปรายงานและเปรียบเทียบ สิ้นปีการศึกษา 
รายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวางแผนการ  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระและ  
จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน ทุกระดับช้ันในปีปัจจุบันและปีท่ีผ่านมา  
3.ครูผู้สอนร้อยละ 90 มีการออกแบบและจัดการ 3.5 แบบประเมินการเข้าร่วมในของโครงการ ก.พ.63 
เรียนรู้ท่ีตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล 3.6 แบบสรุปการประเมินของโครงการ ก.พ.63 
และพัฒนาการทางสติปัญญา   
4.ครูผู้สอนร้อยละ 85 มีการใช้สื่อและเทคโนโลยี   
ท่ีเหมาะสมผนวกกับการน าบริบทและภูมิปัญญา   
ของท้องถ่ินมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ 4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรบัปรุง/พฒันา  
5.ครูผู้สอนร้อยละ 90 มีการวัดและประเมินผลท่ี  4.1 สรุปผลการด าเนินงานในภาพรวม มี.ค.63 
มุ่งเน้น การ พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วย 4.2 จัดท ารายงานผลของกลุ่มสาระ เม.ย.63 
วิธีการท่ีหลากหลาย 4.3 น าผลการประเมินมาวางแผนเพื่อ เม.ย.63 
6.ครูผู้สอนร้อยละ 90 ให้ค าแนะน า ค าปรึกษา  ปรับปรุงและพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป เม.ย.63 
และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนท้ังด้านการเรียน   
และคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค   
7.ครูผู้สอนร้อยละ 95 ศึกษา วิจัยและพัฒนาการ   
จัดการเรียนรู้ในวิชาท่ีตนรับผิดชอบและใช้ผลใน   
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 ท่ี สมศ.    
รับรอง) (5.4.9)      
   
   
เครื่องมือการติดตาม/ประเมินผล   
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แผนปฏิบัตกิารปกีารศึกษา  2563   โรงเรียนซางตาครู้สศกึษา 

 

วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดอืน/ปี) 
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  จดัการเรียนการสอน      ฝ่าย วิชาการ 

รายการ งบประมาณ ปี 2562 
ประเภท

งบประมาณ 

รายรับ (ท่ีมาของงบประมาณ)  
 

ด าเนินการ 
  
  
  
  
  
  
  
 

    1.จากโรงเรียน                      5,500 
    2.การบริจาค  

รวม 5,500 
รายจ่าย  
   1.ค่าวัสดุ   

- อุปกรณ์ตกแต่งขบวนรถ 5,500                
   2.ค่าใช้สอย  
  3.ค่าตอบแทน  
  4.ค่าพาหนะ  

รวม                   5,500   
       สรุปประเภทงบประมาณ  

งบด าเนินการ  5,500  บาท  งบลงทุน .......................... บาท งบพัฒนา .......................... บาท 
 

          ลงช่ือ......................................................  ลงช่ือ.......................................................... 
         (นางเรณู  ไตรวิทยากร)                                (นางสาวอมรรัตน์  มณีศิริสานต์) 

                             ผู้เสนองาน                                             ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
ผู้อนุมัติ 

 
 

ลงช่ือ........................................................ 
                                                         (เซอร์มาร์กาเร็ต  รัตนาวงศ์ไชยา) 
                                                                     ผู้จัดการ/ผู้อ านวยการ 
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แผนปฏิบัตกิารปกีารศึกษา  2563   โรงเรียนซางตาครู้สศกึษา 

 

4.2.3 แบบแสดงประมาณค่าใช้จ่าย งาน/กิจกรรม 
      4.2.3.2  งาน/กิจกรรมวันลอยกระทง 

แผนงานตามมาตรฐานที่ 1 234 5 
           หน่วยงาน  จดัการเรียนการสอน        ฝา่ย วิชาการ 

รายการ งบประมาณ ปี 2562 
ประเภท

งบประมาณ 

รายรับ (ท่ีมาของงบประมาณ)  ด าเนินการ 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
   

    1.จากโรงเรียน                     5,500 
    2.จากที่อื่นๆ  

รวม 5,500 
รายจ่าย  
   1.ค่าวัสดุ   

- อุปกรณ์ตกแต่งเวที                      2,500 
   2.ค่าใช้สอย  

- ค่ากระทง 500 
   -    ค่าใบประกาศ 500 

- ค่าโล่ 2,000 
   3.ค่าตอบแทน  
   4.ค่าพาหนะ  

  
รวม                    5,500  

        สรุปประเภทงบประมาณ  
งบด าเนินการ  5,500    บาท  งบลงทุน .......................... บาท งบพัฒนา .......................... บาท 

 
          ลงช่ือ......................................................  ลงช่ือ.......................................................... 

           (นายวัลลภ  แร่จั่น )                                  (นางสาวอมรรัตน์ มณีศิริสานต์) 
                             ผู้เสนองาน                                              ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 

ผู้อนุมัติ 
 

ลงช่ือ......................................................... 
                                                         (เซอร์มาร์กาเร็ต  รัตนาวงศ์ไชยา) 
                                                                   ผู้จัดการ/ผู้อ านวยการ 
 
 
 
 
 
 



162 
 

 
แผนปฏิบัตกิารปกีารศึกษา  2563   โรงเรียนซางตาครู้สศกึษา 

 

4.2.3 แบบแสดงประมาณค่าใช้จ่าย งาน/กิจกรรม 
4.2.3.3  งาน/กิจกรรมวันสงกรานต ์
แผนงานตามมาตรฐานที่ 1 234 5 

          หน่วยงาน  จดัการเรียนการสอน           ฝ่าย วิชาการ 

รายการ งบประมาณ ปี 2562 
ประเภท

งบประมาณ 

รายรับ (ท่ีมาของงบประมาณ)  
ด าเนินการ 

  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  

    1.จากโรงเรียน  2,500 
    2.จากที่อื่นๆ  
  รวม 2,500 
รายจ่าย  
   1.ค่าวัสดุ   

- อุปกรณ์ตกแต่งเวที                      1,400 
   2.ค่าใช้สอย  

- ค่าดอกไม้ 500 
- ค่าน้ าหอม 500 

ค่าพาหนะ  
- ค่ารถ 100 

  3.ค่าตอบแทน  
  4.ค่าพาหนะ  

รวม                    2,500  

        สรุปประเภทงบประมาณ  
งบด าเนินการ  2,500 บาท  งบลงทุน .......................... บาท งบพัฒนา .......................... บาท 

 
          ลงช่ือ......................................................  ลงช่ือ.......................................................... 

         ( นางสาวกรกช  กิจบ ารุง )                                 (นางสาวอมรรัตน์  มณีศิริสานต์) 
                             ผู้เสนองาน                                              ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
 

ผู้อนุมัติ 
 

ลงช่ือ..................................................... 
                                                         (เซอร์มาร์กาเร็ต  รัตนาวงศ์ไชยา) 
                                                                ผู้จัดการ/ผู้อ านวยการ 
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แผนปฏิบัตกิารปกีารศึกษา  2563   โรงเรียนซางตาครู้สศกึษา 

 

4.2.3 แบบแสดงประมาณค่าใช้จ่าย งาน/กิจกรรม 
4.2.3.4  งาน/กิจกรรม ประกวดมารยาทไทย     
แผนงานตามมาตรฐานที่ 1 234 5 

          หน่วยงาน  จดัการเรียนการสอน          ฝา่ย วิชาการ 

รายการ งบประมาณ ปี 2562 
ประเภท

งบประมาณ 

รายรับ (ท่ีมาของงบประมาณ)  ด าเนินการ 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  

    1.จากโรงเรียน 4,500 
  รวม 4,500 
รายจ่าย  
1.ค่าวัสดุ   
       -กระดาษ 1,000 
       -ใบเกียรติบัตร 1,000 
      -อุปกรณ์ตกแต่งสถานท่ี 1,500 
2.ค่าใช้สอย  
       -ค่าของขวัญ 1,000 
3.ค่าตอบแทน  
4.ค่าพาหนะ  

รวม                    4,500  
        สรุปประเภทงบประมาณ  
        งบด าเนินการ  4,500  บาท  งบลงทุน .......................... บาท งบพัฒนา .......................... บาท 

 
          ลงช่ือ..................................... .................  ลงช่ือ.......................................................... 

        (นางสาวณัชชา  หนูสีแก้ว )                                (นางสาวอมรรัตน์  มณีศิริสานต์) 
                             ผู้เสนองาน                                             ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 

 
ผู้อนุมัติ 

 
ลงช่ือ....................................................... 

                                                         (เซอร์มาร์กาเร็ต  รัตนาวงศ์ไชยา) 
                                                                ผู้จัดการ/ผู้อ านวยการ 
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4.2.3 แบบแสดงประมาณค่าใช้จ่าย งาน/กิจกรรม 
4.2.3.5  งาน/กิจกรรม  ASEAN  DAY 
แผนงานตามมาตรฐานที่ 1 234 5 

          หน่วยงาน  จดัการเรียนการสอน        ฝ่าย วิชาการ 

รายการ งบประมาณ ปี 2562 
ประเภท

งบประมาณ 

รายรับ (ท่ีมาของงบประมาณ)  
ด าเนินการ 

  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  

    1.จากโรงเรียน 25,000 

    2.จากที่อื่นๆ  

  รวม 25,000 
รายจ่าย  
1.ค่าวัสดุ   
-อุปกรณ์ตามฐาน 15,000 

2.ค่าใช้สอย  

   -ตกแต่งสถานท่ี/มุมความรู้ 5,000 

3.ค่าตอบแทน  

   -ค่าวิทยากร 4,000 

4.ค่าพาหนะ  

   -ค่ารถ 1,000 
รวม    25,000   

       สรุปประเภทงบประมาณ  
       งบด าเนินการ  25,000  บาท  งบลงทุน .......................... บาท งบพัฒนา .................... บาท 
 
          ลงช่ือ......................................................  ลงช่ือ.......................................................... 

             (นางบุษรา  ผุดผ่อง )                                (นางสาวอมรรัตน์  มณีศิริสานต์) 
                              ผู้เสนองาน                                             ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 

 
ผู้อนุมัติ 

 
ลงช่ือ...................................................... 

                                                          (เซอร์มาร์กาเร็ต  รัตนาวงศ์ไชยา) 
                                                                ผู้จัดการ/ ผู้อ านวยการ 
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4.2.3 แบบแสดงประมาณค่าใช้จ่าย งาน/กิจกรรม 
4.2.3.6  งาน/กิจกรรมมัคคุเทศก์นอ้ย      
แผนงานตามมาตรฐานที่ 1 234 5 

           หน่วยงาน  จดัการเรียนการสอน        ฝา่ย วิชาการ 

รายการ งบประมาณ ปี 2562 
ประเภท

งบประมาณ 

รายรับ (ท่ีมาของงบประมาณ)  

 ด าเนินการ  
 
 
 
 

  
  
 
  
  
  
  
   

    1.จากโรงเรียน 4,500 
    2.จากที่อื่นๆ  
  รวม 4,500 
รายจ่าย  
1.ค่าวัสดุ   
-ค่ากระดาษ/เอกสาร 1,000 
2.ค่าใช้สอย  
  
3.ค่าตอบแทน  
   -ค่าวิทยากร 2,500 
4.ค่าพาหนะ  
   -ค่ารถ 1,000 

รวม                4,500 

       สรุปประเภทงบประมาณ  
       งบด าเนินการ  4,500 บาท   งบลงทุน .......................... บาท งบพัฒนา...................... บาท 
 
          ลงช่ือ....................................................  ลงช่ือ.......................................................... 

     (นางสาวนวลจันทร์   สีดอกบวบ)                            (นางสาวอมรรัตน์  มณีศิริสานต์) 
                              ผู้เสนองาน                                              ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 

 
ผู้อนุมัติ 

 
 

ลงช่ือ......................................................... 
                                                           (เซอร์มาร์กาเร็ต  รัตนาวงศ์ไชยา) 
                                                               ผู้จัดการ/ผู้อ านวยการ 
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ล าดับที่   2.5     แผนงานหน่วยงาน  จัดการเรียนการสอน 
(กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา) 

แผนงานตามโครงสร้าง  วิชาการ 
แผนงานตามมาตรฐานด้าน 1คุณภาพผู้เรียน  2การจัดการศึกษา  3สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
              4อัตลักษณ์ (จิตตาภิบาล) 5มาตรการส่งเสริม 
ผู้รบัผิดชอบ   นายพรดนัย  ดาวดี 
ตอบสนอง   พันธกิจที่  4  ยุทธศาสตร์ที่  3       กลยุทธ์ที่  
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษา 1 คุณภาพผู้เรียน 2กระบวนการบริหารและการจัดการ 
    3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษา EDBA : มาตรฐานที1่,5    ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ หลกั 1.1,1.2,1.6,5.1 
                                               ร่วมประเดน็การพิจารณา/เกณฑ์ย่อยที่ หลกั   
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษาโรงเรียน มาตรฐานทีต่ัวบ่งชี้ 

วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 
(วัน/เดอืน/

ปี) 
วัตถุประสงค ์ 1. ขั้นวางแผน  
1.เพื่อให้ครูสามารถก าหนดเป้าหมายคุณภาพ 1.ประชุมวางแผนช้ีแจงภาระงาน กิจกรรม  เม.ย.62 
ผู้เรียนท้ัง ด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ และโครงการ  
วัดและ ประเมินผลสมรรถนะการอ่านคิดวิเคราะห์   
และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์   
2.เพื่อให้ครูสามารถวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 2. ขั้นด าเนินการ (ภาระงานประจ า/ภาระงาน  
และใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ ร่วม/โครงการ)  
เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 2.1 ภาระงานประจ า  
3.เพื่อให้ครูสามารถออกแบบและจัดการเรียนรู้ 1.วิเคราะห์หลักสูตรในกลุ่มสาระ  
ท่ีตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและ 2.ศึกษาโครงสร้างของกลุ่มสาระของ  
พัฒนาการทางสติปัญญา สถานศึกษา  
4.เพื่อให้ครูสามารถใช้สื่อและเทคโนโลยีท่ี 3.ศึกษามาตรฐานตัวช้ีวัดรายช้ัน/ปีของกลุ่ม  
เหมาะสมผนวกกับการน าบริบทและภูมิปัญญา สาระ  
ของท้องถ่ินมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ 4.จัดท าแผนการสอนรายภาค/ปี  
5.เพื่อให้ครูสามารถวัดและประเมินผลท่ี มุ่งเน้น 5.จัดท าข้อสอบกลางภาค/ปลายภาค  
การพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการท่ี 6.ท าการนิเทศการสอน  
หลากหลาย 7.ท าการวิจัยผู้เรียนเป็นรายบุคคล  
6.เพื่อให้ครูสามารถให้ค าแนะน าค าปรึกษา  8.ท าสื่อการเรียนการสอนท่ีใช้กับผู้เรียน  
และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนท้ังด้านการเรียน 9.ประชุมกลุ่มสาระ  
และคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค 10.จัดท าป้ายนิเทศความรู้ของกลุ่มสาระ  
7.เพื่อให้ครูสามารถศึกษา วิจัยและ 11.สรุปการจัดกระบวนการเรียนการสอนของ  
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาท่ีตน กลุ่มสาระ  
รับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับการสอน 12.วิเคราะห์ข้อสอบกลางภาค/ปลายภาค  
8.เพื่อให้ผู้เรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ และ 13.ก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนท้ังด้าน  



167 
 

 
แผนปฏิบัตกิารปกีารศึกษา  2563   โรงเรียนซางตาครู้สศกึษา 

 

วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 
(วัน/เดอืน/

ปี) 
ออกก าลังกายสม่ าเสมอ (1.1 ) ความรู้ ทักษะกระบวนการ วัดผลประเมินผล  
9.เพื่อให้ผู้เรียนมีน้ าหนัก ส่วนสูง และมี สมรรถนะ การอ่าน คิดวิเคราะห์ และ  
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน(1.2) คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  
10.เพื่อให้ผู้เรียนสร้างผลงานจากเข้าร่วมกิจกรรม  14.วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูล  
ด้านกีฬา/นันทนาการตามจินตนาการ(1.6) ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา  
11.เพื่อให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่ม ศักยภาพของผู้เรียน  
สาระเป็นไปตามเกณฑ์(5.1) 15.ออกแบบและจัดการเรียนรู้ท่ีตอบสนองความ  
 แตกต่างระหว่างบุคคลและ พัฒนาการทาง  
 สติปัญญา  
 16.ใช้สื่อและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมผนวกกับการ  
 น าบริบทและภูมิปัญญาของท้องถ่ินมาบูรณา  
 การในการจัดการเรียนรู้  
เป้าหมายเชิงปริมาณ 17.วัดและประเมินผลท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาการ  
1.ผู้เรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 – เรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการท่ีหลากหลายเรียนรู้  
มัธยมศึกษาปีท่ี 3   จ านวน 1,100 คน ของผู้เรียน ด้วยวิธีการท่ีหลากหลายเรียนรู้ของ  
2.ครูในกลุ่มสาระ ผู้เรียน ด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย  
 18.ให้ค าแนะน า ค าปรึกษา และแก้ไขปัญหา  
 ให้แก่ผู้เรียนท้ังด้านการเรียนและคุณภาพชีวิต  
 ด้วยความเสมอภาค  
เป้าหมายเชิงคณุภาพ 19.ศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ใน  
1.ครูก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนท้ัง  วิชาท่ีตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการ ปรับการ  
ด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ วัดและ  สอน  
ประเมินผลสมรรถนะการอ่านคิดวิเคราะห์ 20.จัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นให้มีผลสัมฤทธิ์  
และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ทางการเรียนเป็นไปตามเกณฑ์  
2.ครูวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และ 21.กิจกรรมส่งเสริมสมรรถภาพทางกายช่ัง  
ใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ น้ าหนัก วัดส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน  
3.ครูสามารถออกแบบและจัดการเรียนรู้   
ท่ีตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและ   
พัฒนาการทางสติปัญญา 2.2 ภาระงานตาม ตบช  
4.ครูสามารถใช้สื่อและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมผนวก 1.มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ และออกก าลังกาย  
กับการน าบริบทและภูมิปัญญาของท้องถ่ินมา สม่ าเสมอ(1.1)  
บูรณาการในการจัดการเรียนรู้ 1. การมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงแต่งกายสะอาด  
5.ครูสามารถวัดและประเมินผลท่ี มุ่งเน้น เรียบร้อยเครื่องแต่งกายและเครื่องใช้ส่วนตัว  
การพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการท่ี      สะอาด  
หลากหลาย      2. การปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติ๑๐ประการ  
6.ครูสามารถให้ค าแนะน าค าปรึกษา  (รายละเอียดในภาคผนวกก.)  
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วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 
(วัน/เดอืน/

ปี) 
และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนท้ังด้านการเรียน 3. การเข้าร่วมกิจกรรมการออกก าลังกายและม ี  
และคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค ส่วนร่วมในการเผยแพร่และรณรงค์เกี่ยวกับ  
7.ครูสามารถศึกษา วิจัยและ การดูแลสุขภาพ  
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาท่ีตน 2.มีน้ าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตาม  
รับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับการสอน เกณฑ์มาตรฐาน(1.2)  
8.ผู้เรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ และออก 3.ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและ  
ก าลังกายสม่ าเสมอ  หลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง   
9.ผู้เรียนมีน้ าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทาง โรค ภัยอุบัติเหตุและปัญหาทางเพศ(1.3)  
กายตามเกณฑ์มาตรฐาน 4.สร้างผลงานจากเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ  
10.ผู้เรียนสร้างผลงานจากเข้าร่วมกิจกรรม  ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการ   
ด้านกีฬา/นันทนาการตามจินตนาการ ตามจินตนาการ(1.6)  
11.ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่ม 5.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไป   
สาระเป็นไปตามเกณฑ์ ตามเกณฑ์      
   
   
   
 2.3 ภาระงานร่วม  
   
   
   
   
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 2.4 โครงการ  
1.ครูผู้สอนร้อยละ 86 ก าหนดเป้าหมายคุณภาพ 1.โครงการเสริมสร้างทักษะกีฬาเพื่อพัฒนานักกีฬา  
ผู้เรียนท้ัง ด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ สู่อาชีพ  
วัดและ ประเมินผลสมรรถนะการอ่านคิดวิเคราะห์   
และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 2.5 ภาระงานตามมาตรฐานสากล  
2.ครูผู้สอนร้อยละ 86 วิเคราะห์ผู้เรียนเป็น   
รายบุคคลและใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการ   
เรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน   
3.ครูผู้สอนร้อยละ 86 ออกแบบและจัดการเรียนรู้   
ท่ีตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและ   
พัฒนาการทางสติปัญญา   
4.ครูผู้สอนร้อยละ 86 ใช้สื่อและเทคโนโลยีท่ี   
เหมาะสมผนวกกับการน าบริบทและภูมิปัญญา   
ของท้องถ่ินมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้   
5.ครูผู้สอนร้อยละ 86 วัดและประเมินผลท่ี มุ่งเน้น   
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วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 
(วัน/เดอืน/

ปี) 
การพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการท่ี   
หลากหลาย   
6.ครูผู้สอนร้อยละ 86 ให้ค าแนะน าค าปรึกษา  3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล ทุกปลายเดือน 
และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนท้ังด้านการเรียน 3.1 ตรวจสอบติดตามการด าเนินงานตามแผน ปลายภาคเรียน 
และคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค 3.2 ปรับปรุง แก้ไขการด าเนินงานท่ียังไม่  
7.ครูผู้สอนร้อยละ 86 ศึกษา วิจัยและ สมบูรณ์  
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาท่ีตน 3.3 จัดท าเครื่องมือประเมินต่างๆ ปลายภาคเรียน 
รับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับการสอน 3.4.แบบสรุปรายงานและเปรียบเทียบ สิ้นปีการศึกษา 
8.ผู้เรียนร้อยละ 86 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระและ  
และออกก าลังกายสม่ าเสมอ ทุกระดับช้ันในปีปัจจุบันและปีท่ีผ่านมา  
9.ผู้เรียนร้อยละ 86 มีน้ าหนัก ส่วนสูง และมี 3.5 แบบประเมินการเข้าร่วมในของโครงการ ก.พ.63 
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 3.6 แบบสรุปการประเมินของโครงการ ก.พ.63 
10.ผู้เรียนร้อยละ 86 สร้างผลงานจากเข้าร่วม   
กิจกรรมด้านกีฬา/นันทนาการตามจินตนาการ   
11.ผู้เรียนร้อยละ 86 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่   
ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์   
เครื่องมือการติดตาม/ประเมินผล 4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรบัปรุง/พฒันา  
1.แบบประเมินสมรรถนะ 4.1 สรุปผลการด าเนินงานในภาพรวม มี.ค.-เม.ย.63 
2.แบบประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ 4.2 จัดท ารายงานผลของกลุ่มสาระ เม.ย.63 
3.แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 4.3 น าผลการประเมินมาวางแผนเพื่อ เม.ย.63 
4.เอกสารการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับช้ัน ปรับปรุงและพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป  
5.แบบสรุปรายงานและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทาง   
การเรียนทุกกลุ่มสาระและทุกระดับช้ันในปีปัจจุบัน   
และปีท่ีผ่านมา   
6. แบบสอบถามในแต่ละกิจกรรม   
7. แบบประเมินการเข้าร่วมในแต่ละกิจกรรม   
8. แบบสรุปการประเมินการเข้าร่วมในแต่ละ   
กิจกรรม   
9. รายงานสรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ   
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4.2.3 แบบแสดงประมาณค่าใช้จ่าย งาน/กิจกรรม 
4.2.3.1  งาน/กิจกรรมส่งเสริมสมรรถภาพทางกายช่ังน้ าหนัก วัดส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 แผนงานตามมาตรฐานที่ 1 234 5 

           หน่วยงาน  จดัการเรียนการสอน          ฝ่าย วิชาการ 

รายการ งบประมาณ ปี 2562 
ประเภท

งบประมาณ 

รายรับ (ท่ีมาของงบประมาณ)  ด าเนินการ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

1.จากโรงเรียน 10,000 
รวม 10,000 

รายจ่าย  
1.ค่าวัสดุ   
-ค่าเอกสาร / กระดาษ / วัสดุส านักงาน 1,000 
-ค่าหมึกพิมพ ์ 1,000 
-ค่าเครื่องวัดความอ่อนตัว 2,000 
-ค่าแผ่นยางกระโดดไกล 2,000 
-ค่าเครื่องช่ังน้ าหนัก 1,000 
-ค่าเครื่องวัดส่วนสูง 2,000 
2.ค่าใช้สอย  
3.ค่าตอบแทน  
4.ค่าพาหนะ  
-ค่าน้ ามันรถรับอุปกรณ์ 1,000 

รวม 10,000 
        สรุปประเภทงบประมาณ  

งบด าเนินการ   10,000  บาท  งบลงทุน .......................... บาท งบพัฒนา .................... บาท 
  
      ลงช่ือ..........................................................                           ลงช่ือ.......................................................... 

        (นายพรดนัย   ดาวดี)                                      (นางสาวอมรรัตน์  มณีศิริสานต์) 
                         ผู้เสนองาน                                                 ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 

 
ผู้อนุมัติ 

 
          ลงช่ือ....................................................... 

 (เซอร์มาร์กาเร็ต  รัตนาวงศ์ไชยา) 
                                                              ผู้จัดการ/ผู้อ านวยการ 
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แผนงานตามโครงสร้าง   ฝ่ายวิชาการ  
แผนงานตามมาตรฐานด้าน  1 คุณภาพผู้เรียน 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

3  สังคมแห่งการเรียนรู้ 4 อัตลักษณ์  5  มาตรการส่งเสริม 
ชื่อโครงการ   เสริมสร้างทักษะกีฬาเพื่อพัฒนานักกีฬาสู่อาชีพ 
ลักษณะโครงการ      ประจ า ต่อเน่ือง  ใหม ่ 
หน่วยงาน   จัดการเรียนการสอน 
ผู้รบัผิดชอบ   นายพรดนัย  ดาวดี 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษา สพฐ. 1 คุณภาพของผู้เรียน2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ตอบสนอง                พันธกิจข้อ 4   ยุทธศาสตร์ข้อ    กลยุทธข์้อ   
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษา EDBA มาตรฐานท่ี  1      ตัวบ่งช้ี (ทางตรง) 1.1, 1.2,1.6 (ทางอ้อม)  - 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษาโรงเรียน มาตรฐานท่ี  -    ตัวบ่งช้ี  -    
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1. หลักการและเหตผุล 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551  ได้ก าหนดทักษะชีวิตเป็นสมรรถนะส าคัญ  ท่ีผู้เรียน
ทุกคนพึงได้รับการพัฒนา  ซึ่งทักษะชีวิต  เป็นความสามารถของบุคคลท่ีจะจัดการกับปัญหาต่างๆรอบตัวในสภาพสังคม
ปัจจุบัน  และเตรียมพร้อมส าหรับการปรับตัวในอนาคต เพื่อให้สอดคล้องกับ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ มาตรา 6 ว่า 
“การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังร่างกาย จิตใจ สติปัญญาความรู้ คุณธรรมจริยธรรม 
และวัฒนธรรมในการด าเนินชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข” 
            น่ันคือ คนไทยต้องมีสุขภาวะทั้ง 4 มิติ ท้ังทางกาย จิต สังคม และปัญญาท่ีเป็นพื้นฐานต่อการน าไปสู่การดูแลชีวิต
ตนเอง และครอบครัวอย่างพอเพียง ในการจัดการเรียนการสอนต้องจัดให้เป็นคนเก่งมีความรู้ด้านวิชาการ มีสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตท่ีดี มีสุนทรียภาพ  ลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี กีฬาอย่างเต็มศักยภาพ 
2. วัตถุประสงค ์
 1.เพื่อให้ผู้เรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ และออกก าลังกายสม่ าเสมอ(1.1) 
 2.เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาการเรียนรู้ด้านกีฬาอย่างเต็มศักยภาพด้วยความภาคภูมิใจ(1.2) 
 3.เพื่อให้ผู้เรียนได้สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมกีฬา(1.6) 
 4.เพื่อคัดเลือกนักกีฬาฟุตบอลท่ีมีทักษะเข้าร่วมทีมโรงเรียน 
3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ   
 1.  ผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 – มัธยมศึกษาปีท่ี 3   จ านวน   1,100   คน 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
 1.ผู้เรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ และออกก าลังกายสม่ าเสมอ 
 2.ผู้เรียนได้พัฒนาการเรียนรู้ด้านกีฬาอย่างเต็มศักยภาพด้วยความภาคภูมิใจ 
 3.ผู้เรียนได้สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมกีฬา 
 4.นักกีฬาฟุตบอลมีทักษะและแสดงความสามารถของตนเองในการสร้างผลงานจากการแข่งขันกีฬาอย่าง 
              เต็มตามศักยภาพ 
 3.3 ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
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 1.ผู้เรียนร้อยละ 85  มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ และออกก าลังกายสม่ าเสมอ 
 2.ผู้เรียนร้อยละ 85  มีพัฒนาการเรียนรู้ด้านกีฬาอย่างเต็มศักยภาพด้วยความภาคภูมิใจ 
 3.ผู้เรียนร้อยละ 85  ได้สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกจิกรรมกีฬา 
 4.นักกีฬาฟุตบอลร้อยละ 85  มีทักษะและแสดงความสามารถของตนเองในการสร้างผลงานจากการแข่งขันกีฬา      
              อย่างเต็มตามศักยภาพ 
4. ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รบัผิดชอบ 
กิจกรรมฝกึทกัษะพื้นฐานส าหรบันกัเรียนที่สนใจ   
1.  ขั้นเตรียมการ  นายพรดนัย  ดาวดี 
    1.1  ส ารวจข้อมูลจากการจัดกิจกรรมในปีท่ีผ่านมา พ.ค.62  
    1.2  ประชุมวางแผน   
    1.3  จัดท ากิจกรรมเพื่อขออนุมัติ   
2.  ขั้นด าเนินการ / กิจกรรมที่จัด   
   2.1  แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน พ.ค.62  
   2.2  ประชาสัมพันธ์รูปแบบการจัดกิจกรรมด้านกีฬา พ.ค.62  
   2.3  จัดรูปแบบกิจกรรมและด าเนินการด้านเอกสาร   
   2.4   ด าเนินงานตามกิจกรรม มิ.ย.62  
        2.4.1 ออกจดหมายเวียนถึงผู้ปกครอง / รับสมัคร มิ.ย.62  
        2.4.2 ด าเนินการกิจกรรมช่วงหลังเลิกเรียน มิ.ย.62  
        2.4.3 ส่งเข้าร่วมแข่งขัน มิ.ย.62- มี.ค.63  
3.  ขั้นตดิตามประเมินผล   
   3.1  แบบประเมินกิจกรรมฝึกทักษะพื้นฐานส าหรบันักเรียน มี.ค.63  
ท่ีสนใจ            
   3.2  สังเกตจากการปฏิบัติจริง   
กิจกรรมพฒันามาตรฐานนักฟตุบอลของโรงเรียน   
1.  ขั้นเตรียมการ  นายพรดนัย  ดาวดี 
    1.1  ส ารวจข้อมูลจากการจัดกิจกรรมในปีท่ีผ่านมา พ.ค.62  
    1.2  ประชุมวางแผน   
    1.3  จัดท ากิจกรรมเพื่อขออนุมัติ   
2.  ขั้นด าเนินการ / กิจกรรมที่จัด   
   2.1  แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน พ.ค.62  
   2.2  ประชาสัมพันธ์นักกีฬาเมื่อมีตารางการแข่งขัน   
   2.3  ด าเนินการด้านเอกสารเมื่อมีรายการเข้าร่วมการแข่งขัน   
   2.4  ด าเนินงานตามตารางในการแข่งขัน   
   2.5  ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน   
3.  ขั้นตดิตามประเมินผล   
   3.1  แบบประเมินกิจกรรมพัฒนามาตรฐานนักฟุตบอลของ   
โรงเรียน    
   3.2  สังเกตจากการปฏิบัติจริง   
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5. สถานที่ด าเนนิงาน โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 
6. ระยะเวลาในการด าเนินงาน  พ.ค. 2562 – ก.พ.2563 
7. งบประมาณ 
    7.1 กิจกรรมฝกึทกัษะพืน้ฐานส าหรับนักเรียนทีส่นใจ 

รายการ งบประมาณปี 2562 
รายรับ  
1. จากโรงเรียน  50,000 

รวม 50,000 
รายจ่าย  
1. ค่าวัสด ุ  
   -ค่าอุปกรณ์ฝึกซ้อมมาร์คเกอร์,ตาข่ายฟุตบอล, 15,000 
ตาข่ายกันบอล,กระเป๋าใส่บอล  
   -ค่าลูกบอล , ลูกฟุตบอลเบอร์ 4 , ลูกฟุตบอลเบอร์ 5 15,000 
ลูกฟุตบอลหนังเย็บ,ลูกฟุตบอลหนังอัด  
2. ค่าใช้สอย  
   -ค่าเช่าสถานทีฝึกซ้อม 10,000 
3. ค่าตอบแทน  

รายการ งบประมาณปี 2562 
4. ค่าพาหนะ  
    -ค่าน้ ามันรถไปฝึกซ้อม 8,500 
    -ค่าทางด่วน 1,500 

รวม 50,000 
    7.2 กิจกรรมพฒันามาตรฐานนกัฟตุซอลของโรงเรียน 

รายการ งบประมาณปี 2562 
รายรับ  
1. จากโรงเรียน  50,000 

รวม 50,000 
รายจ่าย  
1. ค่าวัสด ุ  
  
2. ค่าใช้สอย  
   -ค่าอาหาร / ท่ีพัก 30,000 
   -ค่าเข้าสมัครเข้าร่วมแข่งขัน 10,000 
3. ค่าตอบแทน  
4. ค่าพาหนะ  
    -ค่าน้ ามันรถไปแข่งขัน 8,500 
    -ค่าทางด่วน 1,500 

รวม 50,000 
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8. เครือ่งมือการติดตามและประเมินผล 
 1. แบบประเมินผลกิจกรรม 
           2. แบบสรุปผลการประเมินโครงการเสริมสร้างทักษะกีฬาเพื่อพัฒนานักกีฬาสู่อาชีพ 
9. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
 1. ผู้เรียนเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น มีความมั่นใจ แสดงออกอย่างเหมาะสม  
 2. ผู้เรียนมีเทคนิคการพัฒนากีฬาท่ีต้องเล่นเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
10. ปัญหา/อปุสรรค แนวทางแก้ไข 
    - 
              ผู้เสนอโครงการ                                           ผู้พิจารณาโครงการ 
 
  ลงช่ือ....................................................    ลงช่ือ..................................................... 
             (นายพรดนัย  ดาวดี)                    (นางสาวอมรรัตน์  มณีศิริสานต์) 
 

ผู้อนุมัติโครงการ 
 

ลงช่ือ..................................................... 
   (เซอร์มาร์กาเร็ต  รัตนาวงศ์ไชยา) 

     ผู้จัดการ/ ผู้อ านวยกา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



175 
 

 
แผนปฏิบัตกิารปกีารศึกษา  2563   โรงเรียนซางตาครู้สศกึษา 

 

ล าดับที่   2.6   แผนงานหน่วยงาน  จัดการเรียนการสอน 
(กลุ่มสาระศิลปะ) 

แผนงานตามโครงสร้าง      วิชาการ 
แผนงานตามมาตรฐานด้าน     1 คุณภาพผู้เรียน         2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
                                       3 สังคมแห่งการเรียนรู้        4อัตลักษณ์         5 มาตรการส่งเสริม 
ผู้รบัผิดชอบ          นางสาวนารี    นักปี่ 
ตอบสนอง       พนัธกิจที ่  4         ยุทธศาสตร์ที่ 3       กลยทุธ์ที่ 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษา สพฐ.  1คุณภาพของผู้เรียน     2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
                                               3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ตอบสนองมาตรฐานฝ่ายการศกึษาฯ(EDBA) :  มาตรฐานที่   1,5   ตัวบ่งชี้ หลกัที่  1.6,5.1  ร่วม............... 
                                                        ประเด็นพิจารณาที่ หลัก..................ร่วม.......................... 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษาโรงเรียน    : มาตรฐานที่...........ตัวบง่ชี้ หลักที่............ร่วม....................... 
 

วัตถุประสงค/์เป้าหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดอืน/ปี) 

วัตถุประสงค ์ 1.ขั้นวางแผน   
1.เพื่อก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนท้ัง ด้าน 1.1ประชุมวางแผนช้ีแจงภาระงาน และ มิ.ย. 62 
ความรู้ ทักษะกระบวนการ วัดและ ประเมินผล กิจกรรมของโครงการในแต่ละกิจกรรม  
สมรรถนะการอ่านคิดวิเคราะห์และคุณลักษณะ   
ท่ีพึงประสงค์ 2. ขั้นด าเนินการ (ภาระงานประจ า/ภาระงาน  
2.เพื่อวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูล ร่วม/โครงการ)  
ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา 2.1 ภาระงานประจ า  
ศักยภาพของผู้เรียน 1.ความรู้ ทักษะกระบวนการ วัดผลประเมินผล  
3.เพื่อออกแบบและจัดการเรียนรู้ท่ีตอบสนอง สมรรถนะ การอ่าน คิดวิเคราะห์ และ  
ความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  
ทางสติปัญญา 2.วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูล ตลอดปีการศึกษา 
4.เพื่อใช้สื่อและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมผนวกกับ ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนา  
การน าบริบทและภูมิปัญญาของท้องถ่ินมา ศักยภาพของผู้เรียน  
บูรณาการในการจัดการเรียนรู้ 3.ออกแบบและจัดการเรียนรู้ท่ีตอบสนอง ตลอดปีการศึกษา 
5.เพื่อวัดและประเมินผลท่ีมุ่งเน้นการ พัฒนาการ ความแตกต่างระหว่างบุคคลและ พัฒนาการ  
เรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย ทางสติปัญญา  
เรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย 4.ใช้สื่อและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมผนวกกับ ตลอดปีการศึกษา 
6.เพื่อให้ค าแนะน าค าปรึกษา และแก้ไขปัญหา การน าบริบทและภูมิปัญญาของท้องถ่ินมา   
ให้แก่ผู้เรียนท้ังด้านการเรียนและคุณภาพชีวิต บูรณาการในการจัดการเรียนรู้  
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วัตถุประสงค/์เป้าหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดอืน/ปี) 
ด้วยความเสมอภาค 5.วัดและประเมินผลท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาการ  ตลอดปีการศึกษา 
7.เพื่อศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการ เรียนรู้ ของผู้เรียน ด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย  
เรียนรู้ในวิชาท่ีตนรับผิดชอบ และใช้ผลใน 6.ให้ค าแนะน า ค าปรึกษา และแก้ไขปัญหา ตลอดปีการศึกษา 
การปรับการสอน ให้แก่ผู้เรียนท้ังด้านการเรียนและคุณภาพ   
8.เพื่อสร้างผลงานจากเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ  ชีวิตด้วยความเสมอภาค  
ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการ 7.ศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ตลอดปีการศึกษา 
ตามจินตนาการ(1.6) ในวิชาท่ีตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการ ปรับ  
9.เพื่อให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระ การสอน  
เป็นไปตามเกณฑ์เป็นไปตามเป้าหมายท่ี   
สถานศึกษาก าหนด(5.1) 2.2 ภาระงานตาม ต.บ.ช. ตลอดปีการศึกษา 
  1.สร้างผลงานจากเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ   
เป้าหมายเชิงปริมาณ ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการ  
1.นักเรียนระดับช้ัน ป.1-ม.3 ตามจินตนาการ(1.6)  
2.ครูผู้สอนในกลุ่มสาระ 2.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระ  
 เป็นไปตามเกณฑ์เป็นไปตามเป้าหมายท่ี  
เป้าหมายเชิงคณุภาพ สถานศึกษาก าหนด(5.1)  
1.ก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนท้ัง ด้าน   
ความรู้ ทักษะกระบวนการ วัดและ ประเมินผล 2.3 ภาระงานร่วม  
สมรรถนะการอ่านคิดวิเคราะห์และคุณลักษณะ 1.  
ท่ีพึงประสงค์ 2.4 โครงการ  
2.วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูล 1. โครงการสร้างเสริมศักยภาพนักเรียนด้าน  
ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา สุนทรียภาพ  
ศักยภาพของผู้เรียน 2.5  ภาระงานตามมาตรฐานสากล  
3.ออกแบบและจัดการเรียนรู้ท่ีตอบสนอง   
ความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการ 3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล  
ทางสติปัญญา 3.1 แบบบันทึกการส่งงานของแต่ละงาน สิ้นปีการศึกษา 
4.ใช้สื่อและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมผนวกกับ 3.2 แบบประเมินการเข้าร่วมในแต่ละกิจกรรม  
การน าบริบทและภูมิปัญญาของท้องถ่ิน ของโครงการ สิ้นปีการศึกษา 
มาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ 3.3 แบบสรุปการประเมินของโครงการ สิ้นปีการศึกษา 
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วัตถุประสงค/์เป้าหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดอืน/ปี) 
5.วัดและประเมินผลท่ีมุ่งเน้นการ พัฒนาการ   
เรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย 4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา มี.ค.-เม.ย.63 
6.ให้ค าแนะน าค าปรึกษา และแก้ไขปัญหา 4.1 สรุปผลการด าเนินงานในภาพรวม  
ให้แก่ผู้เรียนท้ังด้านการเรียนและคุณภาพชีวิต 4.2 จัดท ารายงานผลของกลุ่มสาระ เม.ย.63 
ด้วยความเสมอภาค 4.3 น าผลการประเมินมาวางแผนเพื่อปรับปรุง เม.ย.63 
7.ศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการ และพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป  
เรียนรู้ในวิชาท่ีตนรับผิดชอบ และใช้ผลใน   
การปรับการสอน   
8.ให้เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้า   
แสดงออกอย่างเหมาะสม(1.6)   
9.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระ   
เป็นไปตามเกณฑ์เป็นไปตามเป้าหมายท่ี   
สถานศึกษาก าหนด(5.1)   
   
   
ตัวชี้วัดความส าเร็จ   
1.ครูผู้สอนร้อยละ 90 ก าหนดเป้าหมายคุณภาพ   
ผู้เรียนท้ัง ด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ วัดและ    
ประเมินผลสมรรถนะการอ่านคิดวิเคราะห์และ   
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์   
2.ครูผู้สอนร้อยละ 90 วิเคราะห์ผู้เรียนเป็น   
รายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการ   
เรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน   
3.ครูผู้สอนร้อยละ 90 ออกแบบและจัดการเรียนรู้   
ท่ีตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและ   
พัฒนาการทางสติปัญญา   
4.ครูผู้สอนร้อยละ 85 ใช้สื่อและเทคโนโลยีท่ี   
เหมาะสมผนวกกับการน าบริบทและภูมิปัญญา   
ของท้องถ่ินมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้   
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วัตถุประสงค/์เป้าหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดอืน/ปี) 
5.ครูผู้สอนร้อยละ 90 วัดและประเมินผลท่ีมุ่งเน้น   
การ พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการท่ี   
หลากหลาย   
6.ครูผู้สอนร้อยละ 85 ให้ค าแนะน าค าปรึกษา    
และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนท้ังด้านการเรียน   
และคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค   
7.ครูผู้สอนร้อยละ 95 ศึกษา วิจัยและพัฒนาการ   
จัดการเรียนรู้ในวิชาท่ีตนรับผิดชอบ และใช้ผลใน   
การปรับการสอน   
8.ผู้เรียนร้อยละ 85 ให้เห็นคุณค่าในตนเอง มี   
ความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม   
9.ผู้เรียนร้อยละ  85  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   
เป็นไปตามเกณฑ์ ท่ีสถานศึกษาก าหนด(5.1)   
   
เครื่องมือการติดตาม / ประเมินผล   
1.แบบประเมินผลงาน/ช้ินงาน   
2.แบบสังเกตพฤติกรรมในการปฏิบัติกิจกรรม   
3.แบบรายงานผลการด าเนินงานของกลุ่มสาระ   
4.แบบสรุปรายงานและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์   
ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระและทุกระดับช้ัน   
ในปีปัจจุบันและปีท่ีผ่านมา   
5.แบบประเมินผลโครงการ   
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แผนงานตามโครงสร้าง  ฝ่ายวิชาการ 
แผนงานตามมาตรฐานด้าน  1คุณภาพผู้เรียน/เด็ก         2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
                                             3 สังคมแห่งการเรียนรู้        4อัตลักษณ์         5 มาตรการส่งเสริม 
ชื่อโครงการ  สร้างเสริมศักยภาพนักเรียนด้านสุนทรียภาพ 
ลักษณะโครงการ   ประจ า ต่อเน่ือง    ใหม่  
หน่วยงาน            จัดการเรียนการสอน 
ผู้รบัผิดชอบ  นางสาวนารี     นักปี่ 
ตอบสนอง                          พนัธกิจที ่7     ยุทธศาสตรท์ี ่             กลยุทธ์ที ่
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษา สพฐ.  1คุณภาพของผู้เรียน/เด็ก     2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
ตอบสนองมาตรฐานฝ่ายการศกึษาฯ( EDBA) มาตรฐานท่ี  1,5   ตัวบ่งช้ี ทางตรง   1.6,5.1  ทางอ้อม        
                                                        ประเด็นพิจารณาท่ี ทางตรง .........................ทางอ้อม..............................  
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษาโรงเรียน มาตรฐานท่ี.........................................ตัวบ่งช้ี......................................... 
1. หลักการและเหตผุล 
  เน่ืองด้วยในปัจจุบันโรงเรียนซางตาครู้สศึกษาได้เล็งเห็นความส าคัญในการเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียนด้านสุนทรี
ภาพได้แก่ทัศนศิลป์ดนตรีและนาฏศิลป์จึงได้จัดกิจกรรมให้แก่ผู้เรียนเรียนได้รู้จักการพัฒนาความสามารถของตนเองในด้าน
ต่างๆ  การคิดอย่างเป็นระบบ การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์การฝึกสมาธิ  การฝึกให้มีความอดทน  การเป็นผู้น าผู้ตามท่ีดี 
ความสามัคคี การอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะ  กล้าแสดงออกในทางท่ีถูกต้องและปฏิบัติทักษะศิลปะแขนงต่างๆอีกด้วย 
 ทางฝ่ายวิชาการได้ตระหนักและเห็นความส าคัญของกิจกรรมท่ีส่งเสริมศักยภาพในด้าน สุนทรียภาพ จึงได้มีการ
จัดต้ังโครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียนด้านสุนทรียภาพข้ึนเพื่อตอบสนองนโยบายและส่งเสริมพัฒนาให้ผู้เรียนได้เติมเต็ม
ตามศักยภาพและเพื่อรองรับกับงานภายในสถานศึกษา และงานส าคัญในระดับประเทศต่อไป   
2.วัตถุประสงค ์

1. เพื่อฝึกทักษะให้ผู้เรียนมีความสามารถและผลงานด้านศิลปะ  ดนตรี นาฏศิลป์ตามจินตนาการ(1.6 ) 
2. เพื่อให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด  (5.1 ) 

3.เป้าหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ   
 ผู้เรียนทุกคนในโรงเรียนซางตาครู้สศึกษา จ านวน 1,100 คน 
3.2เชิงคุณภาพ   
           1.  ผู้เรียนมีทักษะพิเศษ ความรู้และสามารถสร้างผลงานทางด้านศิลปะ , ดนตรีและ นาฏศิลป์ คิดเป็น   
                ร้อยละ 90 ของผู้เข้าร่วมโครงการ 

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด  ร้อยละ 85     
3.3 ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
           1. นักเรียนมีทักษะพิเศษ ความรู้และสามารถสร้างผลงานทางด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์  
           2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มสาระศิลปะเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด   
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4.ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 
4.1 กิจกรรมสร้างสรรค์งานดนตรีไทย 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รบัผิดชอบ 
1. ข้ันเตรียมการ มิ.ย.62 นายฐากร   วัฒนากูล 
    1.1 ส ารวจและรวบรวมข้อมูลผู้เรียนและเครื่องดนตรีท่ีใช้   
    1.2 วางแผนก าหนดแนวทางในการฝึกซ้อม   

2. ข้ันด าเนินการ/กิจกรรมท่ีจัด ก.ค.62  
    2.1 ประชาสัมพันธ์   

    2.2 รับสมัครผู้เรียนต้ังแต่ระดับช้ัน ป.4-ม.3   
    2.3 ฝึกซ้อมตามแผนงานท่ีก าหนด   
    2.4 ออกแสดงร่วมกับกิจกรรมภายในโรงเรียนและชุมชน   

    2.5 คัดเลือกผู้เรียนท่ีเหมาะสมในการรับทุนส่งเสริม   
    2.6 มอบทุนส่งเสริม   

3. ข้ันติดตามและประเมินผล ก.พ.63  

    3.1 จากการพัฒนาความรู้ความสามารถในด้านทักษะ   

          การปฏิบัติ   

    3.2 จากการออกร่วมแสดงในงานกิจกรรมต่าง ๆ ของ   

          โรงเรียนและชุมชน   

4.2 กิจกรรมสร้างสรรค์งานดนตรีสากล 
กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รบัผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียมการ มิ.ย.62 นายศิรวิทย์  ตาเฮ 
    1.1 ส ารวจและรวบรวมข้อมูลผู้เรียนและเครื่องดนตรีท่ีใช้   
    1.2 วางแผนก าหนดแนวทางในการฝึกซ้อม   

2. ข้ันด าเนินการ/กิจกรรมท่ีจัด ก.ค.62  
    2.1 ประชาสัมพันธ์   

    2.2 รับสมัครผู้เรียนต้ังแต่ระดับช้ัน ป.4-ม.3   
    2.3 ฝึกซ้อมตามแผนงานท่ีก าหนด   
    2.4 ออกแสดงร่วมกับกิจกรรมภายในโรงเรียนและชุมชน   

    2.5 คัดเลือกผู้เรียนท่ีเหมาะสมในการรับทุนส่งเสริม   
    2.6 มอบทุนส่งเสริม   

3. ข้ันติดตามและประเมินผล ก.พ.63  

    3.1 จากการพัฒนาความรู้ความสามารถในด้านทักษะ   
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4.3 ฝึกฝนทักษะด้านนาฏศลิป ์
กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รบัผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียมการ มิ.ย.62 นางสาวปรารถนา  กรานแก้ว 
    1.1 เขียนโครงการ   
    1.2 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ   

    1.3 วางแผนก าหนดแนวทางในการฝึกซ้อม   
2. ข้ันด าเนินการ/กิจกรรมท่ีจัด ก.ค.62  

    2.1 ประชาสัมพันธ์แผนงานของโครงการ   

    2.2 เปิดรับสมัคร   
2.3 จัดการเรียนการสอนนาฏศิลป์ไทย,นาฏศิลป์สากล   

    2.4 ให้ความรู้ด้านการจัดแฟ้มผลงาน    

    2.5 คัดเลือกผู้ท่ีมีสมบัติตามก าหนด จัดท าแฟ้มผลงาน   

    2.6 คณะกรรมการการประเมินผลงานคัดเลือก   

          ผู้รับทุนจากแฟ้มผลงาน   
   2.7 ประกาศผลผู้รับทุน ก.พ.63  

3. ข้ันติดตามและประเมินผล   

    3.1 จากการแสดงท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา มี.ค.63  

    3.2 แบบสอบถาม    

 
4.4 ฝึกฝนคนเก่งด้านทศันศิลป ์
 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รบัผิดชอบ 
1.ข้ันเตรียมการ มิ.ย.62 นางประทุมทิพย์ ศรีเผด็จ 

1.1ประชุมวางแผน   นายนิวัตร    ค ามี 

1.2ประชาสัมพันธ์   

1.3ส ารวจความถนัดของผู้เรียนและความสามารถ   

ในเชิงสร้างสรรค์ทางด้านศิลปะ   

2. ข้ันด าเนินการ/ กิจกรรมท่ีจัด ก.ค–ธ.ค.62  

2.1 คัดเลือกผู้เรียนท่ีมีความสามารถด้านวาด/   

ปั้น / เพ้นท์ระดับช้ัน ป. 5 - มัธยม   
2.2 ฝึกซ้อมตามแผนงานท่ีก าหนด   
2.3 จัดแข่งขันกิจกรรม วาด ป้ัน เพ้นท์   
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กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รบัผิดชอบ 

2.4 แบ่งกลุ่มฝึกซ้อมตามประเภทของงาน   

2.5 จัดการสาธิต วาด ป้ัน เพ้นท์   
3. ข้ันติดตามและประเมินผล      ก.พ.63  

3.1จัดกิจกรรมสาธิตผลงาน วาด ป้ันเพ้นท์ของผู้เรียน   

3.2แบบประเมินความพึงพอใจ   
5. สถานที่ด าเนนิงาน 
     โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 
6. ระยะเวลาในการด าเนินงาน  
     6.1 ระยะเวลาในการด าเนินงาน  กิจกรรมสร้างสรรค์งานดนตรีไทย   มิถุนายน  2562 - กุมภาพันธ์ 2563 
     6.2 ระยะเวลาในการด าเนินงาน  กิจกรรมสร้างสรรค์งานดนตรีสากล  มิถุนายน  2562 - กุมภาพันธ์ 2563 
     6.3 ระยะเวลาในการด าเนินงาน  กิจรรมฝึกฝนทักษะด้านนาฏศิลป์    มิถุนายน 2562 - กุมภาพันธ์ 2563 
     6.4 ระยะเวลาในการด าเนินงาน   กิจรรมฝึกฝนคนเก่งด้านทัศนศิลป  มิถุนายน 2562 - กุมภาพันธ์ 2563 
7.งบประมาณ 

1.กิจกรรมสร้างสรรค์งานดนตรีไทย 

รายการ งบประมาณ ปี 2562 

รายรับ  
-จากโรงเรียน 43,575 
-อื่น ๆ  

รวม 43,575 
รายจ่าย  
1.ค่าวัสดุ   
  -ค่าเอกสารประกอบการเรียน โน้ตเพลง และ สื่อการ 4,200 
   เรียนรู้  
 -ฆ้องวงใหญ่ 9,975 
 -ฆ้องวงเล็ก 9,975 
 -ตะกั่วส าหรับเทียบเสียง 1,575 
2.ค่าใช้สอย  
 -ค่าอาหารและน้ าด่ืมของดนตรีภายในและภายนอก 3,150 
3.ค่าตอบแทน  
 -ค่าสมนาคุณวิทยากร 3,150 
 -ค่าสมนาคุณผู้ทรงคุณวุฒิ(เทียบเสียง) 6,300 
 -ทุนส่งเสริมนักดนตรี 1,050 
4.ค่าพาหนะ  
   1ค่าพาหนะในการเดินทางและขนส่ง 4,200 

รวม 43,575 
2.กิจกรรมสร้างสรรค์งานดนตรีสากล 
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รายการ งบประมาณ ปี 2562 

รายรับ  
-จากโรงเรียน 47,250 
-อื่น ๆ  

รวม 47,250 
รายจ่าย  
1.ค่าวัสดุ   
-ค่าเอกสารประกอบการเรียน โน้ตเพลง แบบฝึกหัด และ 5,250 
สื่อการเรียนรู้  
-ไม้กลอง เบสดรัม 10,500 
-หนังกลอง เบสดรัม 15,750 
-น้ ายาขัดเคลือบท าความสะอาดเครื่องเงินและทองเหลือง 4,200 
อะไหล่และอุปกรณ์ซ่อมแซมกลอง 8,400 
ลิ้น คลาลิเนต แซกโซโฟน น้ ามัน vale oil 3,150 
2.ค่าใช้สอย  
3.ค่าตอบแทน  
4.ค่าพาหนะ  

รวม 47,250 
 3.กิจกรรมฝกึฝนทักษะด้านนาฏศิลป์     

รายการ งบประมาณ ปี 2562 

รายรับ  
-จากโรงเรียน 17,850 
-อื่น ๆ  

รวม 17,850 
รายจ่าย  
1.ค่าวัสดุ   
-ชุดการแสดง/อุปกรณ์การแสดง 9,450 
-เครื่องส าอางค์ 2,100 
-สื่อการเรียนรู้ CD / VDOการแสดงนาฏศิลป์ 2,100 
2.ค่าใช้สอย  
-ค่าซ่อมบ ารุงจัดท าอุปกรณ์การแสดง 1,050 
-เบ้ียเลี้ยงนักแสดง 2,100 
3.ค่าตอบแทน  
4.ค่าพาหนะ  
-ค่าเดินทางจัดซื้ออุปกรณ์/ปฏิบัติการแสดงผลงาน 1,050 

รวม 17,850 



184 
 

 
แผนปฏิบัตกิารปกีารศึกษา  2563   โรงเรียนซางตาครู้สศกึษา 

 

       4. กิจกรรมฝึกฝนคนเก่งด้านทศันศลิป์ 

รายการ งบประมาณ ปี 2562 

รายรับ  
-จากโรงเรียน                          11,550 
-อื่น ๆ  

รวม 11,550 
รายจ่าย  
1.ค่าวัสดุ   
-อุปกรณ์งานทัศนศิลป์  
(ดินสอ  สี  พู่กัน  กระดาษ ฯลฯ) 3,150 
-อุปกรณ์เฉพาะงาน 3,150 
-สื่อการเรียนรู้ 1,050 
2.ค่าใช้สอย  
-เบ้ียเลี้ยงนักเรียนปฏิบัติกิจกรรม 2,100 
3.ค่าตอบแทน  
-วิทยากร 1,050 
4.ค่าพาหนะ  
-ค่าเดินทางจัดซื้ออุปกรณ์ 1,050 

รวม 11,550 
8. เครือ่งมือการติดตามและประเมินผล 
 - แบบประเมินและผลการด าเนินงาน 
 - จากการเข้าร่วมแสดงในกิจกรรมต่าง ๆ ท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน 
9. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. ผู้เรียนมีทักษะพิเศษและความรู้ทางด้านทัศนศิลป์,นาฏศิลป์,ดนตรี 
 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มสาระศิลปะเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด 
10. ปัญหา/อปุสรรค แนวทางแก้ไข 
………………………………………………………………………………………..……………………… 
 
           ผู้เสนอโครงการ                              ผู้พจิารณาโครงการ         
 
              .......................................................                       …………………………… 
                    (นางสาวนารี  นักปี่)                  ( นางสาวอมรรัตน์  มณีศิริสานต์ ) 
                                                          ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 
                            ..................................................... 
                                               ( เซอร์มาร์กาเร็ต    รัตนาวงศ์ไชยา ) 
     ผู้จัดการ/ผู้อ านวยการ 
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ล าดับที่  2.7 แผนงานหน่วยงาน  จัดการเรียนการสอน 
  (กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี) 

แผนงานตามโครงสร้าง  วิชาการ 
แผนงานตามมาตรฐานด้าน 1คุณภาพผู้เรียน  2การจัดการศึกษา  3สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
                       4อัตลักษณ์ (จิตตาภิบาล)  5มาตรการส่งเสริม 
ผู้รบัผิดชอบ   นางธนพรรณ มงคลสกุลฤทธิ์ 
ตอบสนอง   พันธกิจที่ 4     ยุทธศาสตร์ที่ 3       กลยุทธ์ที ่ 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษา 1 คุณภาพผู้เรียน2กระบวนการบริหารและการจัดการ 
    3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษา EDBA : มาตรฐานที ่3,5,6 ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ หลัก 3.2 ,5.1, 6.1-6.4 
                                               ร่วมประเดน็การพิจารณา/เกณฑ์ย่อยที่ หลกั   
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษาโรงเรียน มาตรฐานทีต่ัวบ่งชี้ 

วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 
(วัน/เดอืน/

ปี) 
วัตถุประสงค ์ 1. ขั้นวางแผน  
1.เพื่อให้ครูสามารถก าหนดเป้าหมายคุณภาพ 1.ประชุมวางแผนช้ีแจงภาระงาน กิจกรรม  เม.ย.62 
ผู้เรียนท้ัง ด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ และโครงการ  
วัดและ ประเมินผลสมรรถนะการอ่านคิดวิเคราะห์   
และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์   
2.เพื่อให้ครูสามารถวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 2. ขั้นด าเนินการ (ภาระงานประจ า/ภาระงาน  
และใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ ร่วม/โครงการ)  
เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 2.1 ภาระงานประจ า  
3.เพื่อให้ครูสามารถออกแบบและจัดการเรียนรู้ 1.วิเคราะห์หลักสูตรในกลุ่มสาระ  
ท่ีตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและ 2.ศึกษาโครงสร้างของกลุ่มสาระของ  
พัฒนาการทางสติปัญญา สถานศึกษา  
4.เพื่อให้ครูสามารถใช้สื่อและเทคโนโลยีท่ี 3.ศึกษามาตรฐานตัวช้ีวัดรายช้ัน/ปีของกลุ่ม  
เหมาะสมผนวกกับการน าบริบทและภูมิปัญญา สาระ  
ของท้องถ่ินมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ 4.จัดท าแผนการสอนรายภาค/ปี  
5.เพื่อให้ครูสามารถวัดและประเมินผลท่ี มุ่งเน้น 5.จัดท าข้อสอบกลางภาค/ปลายภาค  
การพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการท่ี 6.ท าการนิเทศการสอน  
หลากหลาย 7.ท าการวิจัยผู้เรียนเป็นรายบุคคล  
6.เพื่อให้ครูสามารถให้ค าแนะน าค าปรึกษา  8.ท าสื่อการเรียนการสอนท่ีใช้กับผู้เรียน  
และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนท้ังด้านการเรียน 9.ประชุมกลุ่มสาระ  
และคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค 10.จัดท าป้ายนิเทศความรู้ของกลุ่มสาระ  
7.เพื่อให้ครูสามารถศึกษา วิจัยและ 11.สรุปการจัดกระบวนการเรียนการสอนของ  
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาท่ีตน กลุ่มสาระ  
รับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับการสอน 12.วิเคราะห์ข้อสอบกลางภาค/ปลายภาค  
8.เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน ฟังดู  พูด  13.ก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนท้ังด้าน  
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วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 
(วัน/เดอืน/

ปี) 
เขียน และต้ังค าถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้ ความรู้ ทักษะกระบวนการ วัดผลประเมินผล  
เพิ่มเติม (3.2 ) สมรรถนะ การอ่าน คิดวิเคราะห์ และ  
9.เพื่อให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  
แต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์(5.1) 14.วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูล  
10.เพื่อวางแผนการท างานและด าเนินการ ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา  
จนส าเร็จ(6.1) ศักยภาพของผู้เรียน  
11.เพื่อการท างานอย่างมีความสุข มุ่งมั่น 15.ออกแบบและจัดการเรียนรู้ท่ีตอบสนองความ  
พัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง แตกต่างระหว่างบุคคลและ พัฒนาการทาง  
(6.2) สติปัญญา  
12.เพื่อท างานร่วมกับผู้อื่นได้(6.3) 16.ใช้สื่อและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมผนวกกับการ  
13.เพื่อให้มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริต น าบริบทและภูมิปัญญาของท้องถ่ินมาบูรณา  
และหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพท่ีตนเองสนใจ การในการจัดการเรียนรู้  
(6.4) 17.วัดและประเมินผลท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาการ  
 เรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการท่ีหลากหลายเรียนรู้  
 ของผู้เรียน ด้วยวิธีการท่ีหลากหลายเรียนรู้ของ  
 ผู้เรียน ด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย  
เป้าหมายเชิงปริมาณ 18.ให้ค าแนะน า ค าปรึกษา และแก้ไขปัญหา  
1.ผู้เรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 – ให้แก่ผู้เรียนท้ังด้านการเรียนและคุณภาพชีวิต  
มัธยมศึกษาปีท่ี 3   จ านวน 1,100 คน ด้วยความเสมอภาค  
2.ครูผู้สอนในกลุ่มสาระ 19.ศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ใน  
 วิชาท่ีตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการ ปรับการ  
 สอน  
 20.จัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นให้มีผลสัมฤทธิ์  
 ทางการเรียนเป็นไปตามเกณฑ์  
   
เป้าหมายเชิงคณุภาพ 2.2 ภาระงานตาม ตบช  
1.ครูก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนท้ัง  1. มีทักษะในการอ่าน ฟังดู  พูด   
ด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ วัดและ  เขียน และต้ังค าถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้  
ประเมินผลสมรรถนะการอ่านคิดวิเคราะห์ เพิ่มเติม ( 3.2  )  
และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์      1)ความสามารถในการอ่านหนังสือบทความ  
2.ครูวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูล หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ  
ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้     2)ความสามารถในการจับประเด็นใจความหลัก  
3.ครูสามารถออกแบบและจัดการเรียนรู้ท่ีตอบ จากสิ่งท่ีฟัง  
สนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการ     3)ความสามารถในการสังเกตสิ่งต่างๆรอบตัว  
ทางสติปัญญา แล้วสรุปเป็นความรู้ได้  
4.ครูสามารถใช้สื่อและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม      4)ความสามารถในการพูดคุยซักถาม  
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วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 
(วัน/เดอืน/

ปี) 
ผนวกกับการน าบริบทและภูมิปัญญา แสดงความคิดเห็นหรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ  
ของท้องถ่ินมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ ผู้อื่นได้  
5.ครูสามารถวัดและประเมินผลท่ี มุ่งเน้น      5)ความสามารถในการเขียนถ่ายทอดความรู้  
การพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการท่ี ความรู้สึกนึกคิดเรื่องราวตลอดจนประสบการณ์  
หลากหลาย ต่างๆไปสู่ผู้อื่นได้  
6.ครูสามารถให้ค าแนะน าค าปรึกษา และแก้ไข      6)ความสามารถในการต้ังค าถามเพื่อค้นคว้า  
ปัญหาให้แก่ผู้เรียนท้ังด้านการเรียนและคุณภาพชีวิต หาความรู้เพิ่มเติม  
ด้วยความเสมอภาค 2.สอนเสริมให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
7.ครูสามารถศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการ แต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์(5.1)    
เรียนรู้ในวิชาท่ีตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการ 3. ผู้เรียนมีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญ  
ปรับการสอน ตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์( 5.2)  
8.ผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน ฟังดู  พูด เขียน และ 4. ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน  คิด  
ต้ังค าถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม วิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์( 5.3)  
9.ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระ 5. วางแผนการท างานและด าเนินการจนส าเร็จ  
เป็นไปตามเกณฑ์ (6.1)  
10.วางแผนการท างานและด าเนินการจนส าเร็จ 6. ท างานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน  
11.ท างานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง(6.2)  
และภูมิใจในผลงานของตนเอง 7. ท างานร่วมกับผู้อื่นได้(6.3)  
12.ท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 8 มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้  
13.มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริต เกี่ยวกับอาชีพท่ีตนเองสนใจ(6.4)  
และหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพท่ีตนเองสนใจ   
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 2.3 ภาระงานร่วม  
1.ครูผู้สอนร้อยละ 86 ก าหนดเป้าหมายคุณภาพ   
ผู้เรียนท้ัง ด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ 2.4 โครงการ  
วัดและ ประเมินผลสมรรถนะการอ่านคิดวิเคราะห์ 1.โครงการหน่ึงผลิตภัณฑ์หน่ึงนวัตกรรม  
และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์   
2.ครูผู้สอนร้อยละ 86 วิเคราะห์ผู้เรียนเป็น 2.5 ภาระงานตามมาตรฐานสากล  
รายบุคคลและใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการ   
เรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน   
3.ครูผู้สอนร้อยละ 86 ออกแบบและจัดการเรียนรู้   
ท่ีตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและ   
พัฒนาการทางสติปัญญา   
4.ครูผู้สอนร้อยละ 86 ใช้สื่อและเทคโนโลยีท่ี   
เหมาะสมผนวกกับการน าบริบทและภูมิปัญญา 3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล ทุกปลายเดือน 
ของท้องถ่ินมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ 3.1 ตรวจสอบติดตามการด าเนินงานตามแผน ปลายภาคเรียน 
5.ครูผู้สอนร้อยละ 86 วัดและประเมินผลท่ี มุ่งเน้น 3.2 ปรับปรุง แก้ไขการด าเนินงานท่ียังไม่  
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วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 
(วัน/เดอืน/

ปี) 
การพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการท่ี สมบูรณ์  
หลากหลาย 3.3 จัดท าเครื่องมือประเมินต่างๆ ปลายภาคเรียน 
6.ครูผู้สอนร้อยละ 86 ให้ค าแนะน าค าปรึกษา  3.4.แบบสรุปรายงานและเปรียบเทียบ สิ้นปีการศึกษา 
และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนท้ังด้านการเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระและ  
และคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค ทุกระดับช้ันในปีปัจจุบันและปีท่ีผ่านมา  
7.ครูผู้สอนร้อยละ 86 ศึกษา วิจัยและ 3.5 แบบประเมินการเข้าร่วมในของโครงการ ก.พ.63 
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาท่ีตน 3.6 แบบสรุปการประเมินของโครงการ ก.พ.63 
รับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับการสอน   
8.ผู้เรียนร้อยละ 86 มีทักษะในการอ่าน ฟังดู  พูด    
เขียน และต้ังค าถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม   
9.ผู้เรียนร้อยละ 86 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   
แต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ ์   
10.ผู้เรียนร้อยละ 86 วางแผนการท างานและ   
ด าเนินการจนส าเร็จ   
11.ผู้เรียนร้อยละ 86 ท างานอย่างมีความสุข มุ่งมั่น   
พัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง 4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรบัปรุง/พฒันา  
12.ผู้เรียนร้อยละ 86 ท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 4.1 สรุปผลการด าเนินงานในภาพรวม มี.ค.-เม.ย.63 
13.ผู้เรียนร้อยละ 86 มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริต 4.2 จัดท ารายงานผลของกลุ่มสาระ เม.ย.63 
และหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพท่ีตนเองสนใจ 4.3 น าผลการประเมินมาวางแผนเพื่อ เม.ย.63 
 ปรับปรุงและพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป  
เครื่องมือการติดตาม/ประเมินผล   
1.แบบประเมินสมรรถนะ   
2.แบบประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์   
3.แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์   
4.แบบบันทึกผลการสังเกตและสัมภาษณ์ผู้เรียน   
5.แบบประเมินผลงาน/ช้ินงานของผู้เรียน   
6.เอกสารข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา   
7.เอกสารการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับช้ัน   
8.รายงานประจ าปีของสถานศึกษา   
9.แบบสรุปรายงานและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทาง   
การเรียนทุกกลุ่มสาระและทุกระดับช้ันในปีปัจจุบัน   
และปีท่ีผ่านมา   
10. แบบสอบถามในแต่ละกิจกรรม   
11. แบบประเมินการเข้าร่วมในแต่ละกิจกรรม   
12. แบบสรุปการประเมินการเข้าร่วม   
13. รายงานสรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ   
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แผนงานตามโครงสร้าง   ฝ่ายวิชาการ  
แผนงานตามมาตรฐานด้าน  1 คุณภาพผู้เรียน 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

3  สังคมแห่งการเรียนรู้ 4 อัตลักษณ์  5  มาตรการส่งเสริม 
ชื่อโครงการ   หน่ึงผลิตภัณฑ์หน่ึงนวัตกรรม 
ลักษณะโครงการ       ประจ า      ต่อเน่ือง  ใหม ่ 
หน่วยงาน   จัดการเรียนการสอน 
ผู้รบัผิดชอบ   นางธนพรรณ  มงคลสกุลฤทธิ์ 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษา สพฐ. 1 คุณภาพของผู้เรียน2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ตอบสนอง                        พันธกิจข้อ 4    ยุทธศาสตร์ข้อ 3   กลยุทธ์ข้อ  3.3 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษา EDBA มาตรฐานท่ี  6      ตัวบ่งช้ี (ทางตรง)  6.1,6.2,6.3,6.4  (ทางอ้อม)  - 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษาโรงเรียน มาตรฐานท่ี  -    ตัวบ่งช้ี  -    
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1. หลักการและเหตผุล 

      ตามภาพแห่งความส าเร็จโรงเรียนมาตรฐานสากล มาตรา 6 พ.ร.บ. การศึกษาปี 2552 ว่าด้วยการจัดการศึกษา
ต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและ
วัฒนธรรมในการด ารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 

      โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา เห็นความส าคัญมุ่งพัฒนาผู้เรียนผลิตผลงานอย่างสร้างสรรค์ ได้รู้จักวางแผนการ
ท างานด าเนินการจนส าเร็จ และท างานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน ภูมิใจในผลงานของตนเอง มีการเรียนรู้ร่วมกันเป็น
กลุ่มแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการเรียนรู้ระหว่างกัน  สามารถท างานร่วมกับผู้อื่น มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้
สามารถน าเสนอผลงานได้  และมีความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพสุจริต สามารถหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพท่ีตนเองสนใจท่ีมีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ผลิตผลงานด้วยความภาคภูมิใจ   
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้ผู้เรียนได้วางแผนการท างานและด าเนินการจนส าเร็จ(6.1) 
2. เพื่อให้ผู้เรียนท างานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง(6.2) 
3. เพื่อให้ผู้เรียนท างานร่วมกับผู้อื่นได้(6.3) 
4. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพท่ีตนเองสนใจ(6.4) 

3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ   
 1.  ผู้เรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1  –  มัธยมศึกษาปีท่ี 3  จ านวน  1,100   คน 
 3.2 เชิงคุณภาพ 

1. ผู้เรียนได้วางแผนการท างานและด าเนินการจนส าเร็จ(6.1) 
2. ผู้เรียนท างานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง(6.2) 
3. ผู้เรียนท างานร่วมกับผู้อื่นได้(6.3) 
4. ผู้เรียนมีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพท่ีตนเองสนใจ(6.4) 

 3.3 ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
1. ผู้เรียนร้อยละ 85 ได้วางแผนการท างานและด าเนินการจนส าเร็จ 
2. ผู้เรียนร้อยละ 85 ท างานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง 
3. ผู้เรียนร้อยละ 85 ท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 
4. ผู้เรียนร้อยละ 85 มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพท่ีตนเองสนใจ 
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4. ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 
กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รบัผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียมการ มิ.ย.62 นางธนพรรณ 
1.1 ประชุมวางแผน  มงคลสกุลฤทธิ์ 
2. ข้ันด าเนินการ/กิจกรรมท่ีจัด   
2.1 ช้ีแจงวัตถุประสงค์ในการด าเนินงานของกิจกรรมให้หัวหน้า   
สายช้ันทราบ   
2.2 หัวหน้าสายช้ันไปประชุมช้ีแจงให้ครูประจ าช้ันรับทราบ   
2.3 แต่ละช้ันแจ้งกิจกรรมผลิตภัณฑ์ท่ีด าเนินการ   
2.4 ก าหนดการวางแผนน าเสนอผลิตภัณฑ์ในการจ าหน่าย   
3. ข้ันติดตามและประเมินผล   
3.1 แบบบันทึกหน่ึงผลิตภัณฑ์หน่ึงนวัตกรรม   
3.2 แบบประเมินผลจากโครงการหน่ึงผลิตภัณฑ์หน่ึงนวัตกรรม   
3.3 สรุปแบบประเมินผลจากโครงการหน่ึงผลิตภัณฑห์น่ึงนวัตกรรม ก.พ. 63  

5. สถานที่ด าเนนิงาน โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 
6. ระยะเวลาในการด าเนินงาน  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. ค่าวัสด ุ  
   -ค่าวัสดุอุปกรณ์ 25,500 
  
2. ค่าใช้สอย  

รายการ งบประมาณปี 2562 
3. ค่าตอบแทน  
     -  
  
4. ค่าพาหนะ  
    -ค่ารถ 2,000 
  

รวม 27,500 
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8. เครือ่งมือการติดตามและประเมินผล 
           1. แบบบันทึกหน่ึงผลิตภัณฑ์หน่ึงนวัตกรรม 

2. แบบประเมินผลจากโครงการหน่ึงผลิตภัณฑ์หน่ึงนวัตกรรม  
 3. สรุปแบบประเมินผลจากโครงการหน่ึงผลิตภัณฑ์หน่ึงนวัตกรรม 
9. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
 1. ผู้เรียนได้เรียนรู้ท่ีหลากหลาย และเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถ และความสนใจของตนเอง 
 2. ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง 
10. ปัญหา/อปุสรรค แนวทางแก้ไข 
    - 
 
            ผู้เสนอโครงการ                                      ผู้พิจารณาโครงการ 
 
 
ลงช่ือ....................................................    ลงช่ือ..................................................... 
       (นางธนพรรณ  มงคลสกุลฤทธิ์)                                         (นางสาวอมรรัตน์   มณีศิริสานต์) 
 

ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 

ลงช่ือ..................................................... 
   (เซอร์มาร์กาเร็ต  รัตนาวงศ์ไชยา) 

     ผู้จัดการ/ ผู้อ านวยการ 
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ล าดับที่ 2.8   แผนงานหน่วยงาน  จัดการเรียนการสอน 
(กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ) 

แผนงานตามโครงสร้าง  วิชาการ 
แผนงานตามมาตรฐานด้าน 1คุณภาพผู้เรียน  2การจัดการศึกษา  3สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
              4อัตลักษณ์ (จิตตาภิบาล)    5มาตรการส่งเสริม 
ผู้รบัผิดชอบ   นางสาวพรพรหม   เข้มตระกูล 
ตอบสนอง   พันธกิจที่  4    ยุทธศาสตร์ที่   3     กลยุทธ์ที ่ 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษา 1 คุณภาพผู้เรียน    2กระบวนการบริหารและการจัดการ 
    3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษา EDBA : มาตรฐานที2่,5    ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ หลกั 2.3,5.1,5.4 
                                               ร่วมประเดน็การพิจารณา/เกณฑ์ย่อยที่ หลกั   
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษาโรงเรียน มาตรฐานทีต่ัวบ่งชี้ 

วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 
(วัน/เดอืน/

ปี) 
วัตถุประสงค ์ 1. ขั้นวางแผน  
1.เพื่อให้ครูสามารถก าหนดเป้าหมายคุณภาพ 1.ประชุมวางแผนช้ีแจงภาระงาน กิจกรรม  เม.ย.62 
ผู้เรียนท้ัง ด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ และโครงการ  
วัดและ ประเมินผลสมรรถนะการอ่านคิดวิเคราะห์   
และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์   
2.เพื่อให้ครูสามารถวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 2. ขั้นด าเนินการ (ภาระงานประจ า/ภาระงาน  
และใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ ร่วม/โครงการ)  
เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 2.1 ภาระงานประจ า  
3.เพื่อให้ครูสามารถออกแบบและจัดการเรียนรู้ 1.วิเคราะห์หลักสูตรในกลุ่มสาระ  
ท่ีตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและ 2.ศึกษาโครงสร้างของกลุ่มสาระของ  
พัฒนาการทางสติปัญญา สถานศึกษา  
4.เพื่อให้ครูสามารถใช้สื่อและเทคโนโลยีท่ี 3.ศึกษามาตรฐานตัวช้ีวัดรายช้ัน/ปีของกลุ่ม  
เหมาะสมผนวกกับการน าบริบทและภูมิปัญญา สาระ  
ของท้องถ่ินมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ 4.จัดท าแผนการสอนรายภาค/ปี  
5.เพื่อให้ครูสามารถวัดและประเมินผลท่ี มุ่งเน้น 5.จัดท าข้อสอบกลางภาค/ปลายภาค  
การพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการท่ี 6.ท าการนิเทศการสอน  
หลากหลาย 7.ท าการวิจัยผู้เรียนเป็นรายบุคคล  
6.เพื่อให้ครูสามารถให้ค าแนะน าค าปรึกษา  8.ท าสื่อการเรียนการสอนท่ีใช้กับผู้เรียน  
และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนท้ังด้านการเรียน 9.ประชุมกลุ่มสาระ  
และคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค 10.จัดท าป้ายนิเทศความรู้ของกลุ่มสาระ  
7.เพื่อให้ครูสามารถศึกษา วิจัยและ 11.สรุปการจัดกระบวนการเรียนการสอนของ  
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาท่ีตน กลุ่มสาระ  
รับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับการสอน 12.วิเคราะห์ข้อสอบกลางภาค/ปลายภาค  
8.เพื่อให้ผู้เรียนยอมรับความคิดและวัฒนธรรมท่ี 13.ก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนท้ังด้าน  
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วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 
(วัน/เดอืน/

ปี) 
แตกต่าง (2.3 ) ความรู้ ทักษะกระบวนการ วัดผลประเมินผล  
9.เพื่อให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่ม สมรรถนะ การอ่าน คิดวิเคราะห์ และ  
สาระเป็นไปตามเกณฑ์(5.1) คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  
10. เพื่อให้ผู้เรียนมีผลการทดสอบระดับชาติเป็นไป 14.วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูล  
ตามเกณฑ์(5.4) ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา  
 ศักยภาพของผู้เรียน  
 15.ออกแบบและจัดการเรียนรู้ท่ีตอบสนองความ  
 แตกต่างระหว่างบุคคลและ พัฒนาการทาง  
 สติปัญญา  
 16.ใช้สื่อและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมผนวกกับการ  
 น าบริบทและภูมิปัญญาของท้องถ่ินมาบูรณา  
 การในการจัดการเรียนรู้  
เป้าหมายเชิงปริมาณ 17.วัดและประเมินผลท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาการ  
1.ผู้เรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 – เรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการท่ีหลากหลายเรียนรู้  
มัธยมศึกษาปีท่ี 3   จ านวน 1,100 คน ของผู้เรียน ด้วยวิธีการท่ีหลากหลายเรียนรู้ของ  
2.ครูในกลุ่มสาระ ผู้เรียน ด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย  
 18.ให้ค าแนะน า ค าปรึกษา และแก้ไขปัญหา  
 ให้แก่ผู้เรียนท้ังด้านการเรียนและคุณภาพชีวิต  
 ด้วยความเสมอภาค  
 19.ศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ใน  
 วิชาท่ีตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการ ปรับการ  
เป้าหมายเชิงคณุภาพ สอน  
1.ครูก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนท้ัง  20.จัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นให้มีผลสัมฤทธิ์  
ด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ วัดและ  ทางการเรียนเป็นไปตามเกณฑ์  
ประเมินผลสมรรถนะการอ่านคิดวิเคราะห์ 21.กิจกรรมยกระดับการบูรณาการการจัดการ  
และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ เรียนรู้ด้วย Storyline Approach  
2.ครูวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูล 2.2 ภาระงานตาม ตบช  
ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ 1.ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมท่ีแตกต่าง  (2.3)  
3.ครูสามารถออกแบบและจัดการเรียนรู้ท่ีตอบสนอง 2.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไป  
ความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทาง ตามเกณฑ์      
สติปัญญา 1)ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนระดับ  
4.ครูสามารถใช้สื่อและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมผนวก โรงเรียนท้ัง๘กลุ่มสาระการเรียนรู้ในทุก  
กับการน าบริบทและภูมิปัญญาของท้องถ่ินมา ระดับช้ัน(5.1)  
บูรณาการในการจัดการเรียนรู้ 3.ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์ (5.4)  
5.ครูสามารถวัดและประเมินผลท่ี มุ่งเน้นการพัฒนา    1) ร้อยละของผู้เรียนช้ัน ป.6  ม.3  ม.6  
การเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย มีผลการทดสอบระดับชาติ (O- NET)  
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วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 
(วัน/เดอืน/

ปี) 
6.ครูสามารถให้ค าแนะน าค าปรึกษา และแก้ไข มีค่า T-Score 40.00 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้  
ปัญหาให้แก่ผู้เรียนท้ังด้านการเรียนและคุณภาพชีวิต   
ด้วยความเสมอภาค   
7.ครูสามารถศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการ 2.3 ภาระงานร่วม  
เรียนรู้ในวิชาท่ีตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการ   
ปรับการสอน 2.4 โครงการ  
8.ผู้เรียนยอมรับความคิดและวัฒนธรรมท่ี 1. โครงการเพิ่มพูนความรู้ภาษาต่างประเทศ  
แตกต่าง (2.3 ) 2. โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ  
9.ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่ม   
สาระเป็นไปตามเกณฑ์(5.1)   
10.ผู้เรียนมีผลการทดสอบระดับชาติเป็นไป 2.5 ภาระงานตามมาตรฐานสากล  
ตามเกณฑ์(5.4)   
   
   
   
ตัวชี้วัดความส าเร็จ   
1.ครูผู้สอนร้อยละ 85 ก าหนดเป้าหมายคุณภาพ   
ผู้เรียนท้ัง ด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ   
วัดและ ประเมินผลสมรรถนะการอ่านคิดวิเคราะห์ 3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล ทุกปลายเดือน 
และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 3.1 ตรวจสอบติดตามการด าเนินงานตามแผน ปลายภาคเรียน 
2.ครูผู้สอนร้อยละ 85 วิเคราะห์ผู้เรียนเป็น 3.2 ปรับปรุง แก้ไขการด าเนินงานท่ียังไม่  
รายบุคคลและใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการ สมบูรณ์  
เรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 3.3 จัดท าเครื่องมือประเมินต่างๆ ปลายภาคเรียน 
3.ครูผู้สอนร้อยละ 85 ออกแบบและจัดการเรียนรู้ 3.4.แบบสรุปรายงานและเปรียบเทียบ สิ้นปีการศึกษา 
ท่ีตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระและ  
พัฒนาการทางสติปัญญา ทุกระดับช้ันในปีปัจจุบันและปีท่ีผ่านมา  
4.ครูผู้สอนร้อยละ 85 ใช้สื่อและเทคโนโลยีท่ี 3.5 แบบประเมินการเข้าร่วมในของโครงการ ก.พ.63 
เหมาะสมผนวกกับการน าบริบทและภูมิปัญญา 3.6 แบบสรุปการประเมินของโครงการ ก.พ.63 
ของท้องถ่ินมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้   
5.ครูผู้สอนร้อยละ 85 วัดและประเมินผลท่ี มุ่งเน้น   
การพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการท่ี   
หลากหลาย   
6.ครูผู้สอนร้อยละ 85 ให้ค าแนะน าค าปรึกษา    
และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนท้ังด้านการเรียน   
และคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค 4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรบัปรุง/พฒันา  
7.ครูผู้สอนร้อยละ 85 ศึกษา วิจัยและ 4.1 สรุปผลการด าเนินงานในภาพรวม มี.ค.-เม.ย.63 
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วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 
(วัน/เดอืน/

ปี) 
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาท่ีตน 4.2 จัดท ารายงานผลของกลุ่มสาระ เม.ย.63 
รับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับการสอน 4.3 น าผลการประเมินมาวางแผนเพื่อ เม.ย.63 
8.ผู้เรียนร้อยละ 85 ยอมรับความคิดและวัฒนธรรม ปรับปรุงและพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป  
ท่ีแตกต่าง    
9.ผู้เรียนร้อยละ 85 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละ   
กลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์(5.1)   
10.ผู้เรียนร้อยละ 85 มีผลการทดสอบระดับชาติ   
เป็นไปตามเกณฑ์   
   
   
   
   
   
   
   
   
เครื่องมือการติดตาม/ประเมินผล   
1.แบบประเมินสมรรถนะ   
2.แบบประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์   
3.แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์   
4.เอกสารการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับช้ัน   
5.แบบสรุปรายงานและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทาง   
การเรียนทุกกลุ่มสาระและทุกระดับช้ันในปีปัจจุบัน   
และปีท่ีผ่านมา   
6. แบบสอบถามในแต่ละกิจกรรม   
7. แบบประเมินการเข้าร่วมในแต่ละกิจกรรม   
8. แบบสรุปการประเมินการเข้าร่วมในแต่ละ   
กิจกรรม   
9. รายงานสรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ   
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4.2.3 แบบแสดงประมาณค่าใช้จ่าย งาน/กิจกรรม 

4.2.3.1  งาน/กิจกรรม  ยกระดับการบูรณาการการจัดการเรียนรูด้้วย Storyline  Approach 
แผนงานตามมาตรฐานที่ 1 234 5 

          หน่วยงาน  จดัการเรียนการสอน        ฝ่าย วิชาการ 

รายการ งบประมาณ ปี 2562 
ประเภท

งบประมาณ 

รายรับ (ท่ีมาของงบประมาณ)  
ด าเนินการ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    1.จากโรงเรียน 29,000 
    2.อื่น ๆ  

รวม 29,000 
รายจ่าย  
   1.ค่าวัสดุ   
       -กระดาษ  สมุดเล่มใหญ่  17,000 
  -กาว  
       -ค่าอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม 7,000 
   2.ค่าใช้สอย  
       -รางวัล 4,500 
   3.ค่าตอบแทน  
  
   4.ค่าพาหนะ  
       -ค่ารถ 500 

  
รวม 29,000 

        สรุปประเภทงบประมาณ  
        งบด าเนินการ  29,000 บาท    งบลงทุน .......................... บาท งบพัฒนา .................... บาท 

 
          ลงช่ือ.....................................................  ลงช่ือ.......................................................... 

           (นางจรนิ  นิยมจ้อย)                                        (นางสาวอมรรัตน์  มณีศิริสานต์) 
                              ผู้เสนองาน                                             ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 

 
ผู้อนุมัติ 

 
ลงช่ือ.................................................... 
    (เซอร์มาร์กาเร็ต  รัตนาวงศ์ไชยา) 

                                                                    ผู้จัดการ/ผู้อ านวยการ 
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4.2.4.1 โครงการของหน่วยงานในฝ่ายวิชาการ 
แผนงานตามโครงสร้าง  ฝ่ายวิชาการ 
แผนงานตามมาตรฐาน  1 คุณภาพผู้เรียน  2การจัดการศึกษา  3สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
              4อัตลักษณ์ (จิตตาภิบาล)   5มาตรการส่งเสริม 
ชื่อโครงการ/งาน   เพิ่มพูนความรู้ภาษาต่างประเทศ 
ลักษณะโครงการ/งาน  ประจ า  ต่อเน่ือง   ใหม ่
หน่วยงาน   จัดการเรียนการสอน 
ผู้รบัผิดชอบ   นางสาวพรพรหม  เข้มตระกูล 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษาสพฐ. 1 คุณภาพของผู้เรียน 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
                                             3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ตอบสนอง   พันธกิจที่      ยทุธศาสตรท์ี่         กลยุทธ์ที่ 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษา EDBA มาตรฐานที ่ 2,  4  ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ ทางตรง  2.3, 4.2, 4.3  ทางอ้อม- 
                                             ประเด็นการพิจารณา/เกณฑ์ย่อยที่ ทางตรง    -      .ทางอ้อม     -       
1.หลักการและเหตผุล 

ปัจจุบันภาษาอังกฤษได้ดีเข้ามามีบทบาทส าคัญในชีวิตประจ าวันของคนเราท้ังด้านการศึกษา ตลอดจนการประกอบ
วิชาชีพ การเรียนภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษาสากลท่ีถูกน ามาใช้กันอย่างกว้างขวาง ผู้ท่ีมีความพร้อมในการเรียนภาษาอังกฤษ
จะสามารถพัฒนาศักยภาพในการเรียนรู้ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกวิทยาการสามารถติดต่อสื่อสารและแลกเปลี่ยน
ความรู้และวัฒนธรรมกับชาวต่างชาติได้เป็นอย่างดี 

ดังน้ันทางกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศจึงได้จัดท าโครงการเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาทักษะการใช้   เพื่อเปิดโอกาส
ให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ในต่างประเทศ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับมิตรชาวต่างชาติ เสริมสร้างและพัฒนา
บุคลิกภาพ  มั่นใจในตัวเองและปรับตัวให้อยู่ในสังคมได้ดียิ่งข้ึนกระตุ้นให้นักเรียนรู้จักพึ่งพาตนเอง มีวินัยในตนเอง และฝึก
การอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะสามารถน าข้อดีจากการศึกษาเรียนรู้ศิลปะ  วัฒนธรรม   ประเพณี   มรรยาท  และวิถีชีวิตมา
ประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับจารีตประเพณีไทยและรู้สึกภาคภูมิใจในความเป็นไทย” ของตนเองกระตุ้นให้นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อ
ภาษาอังกฤษและน าไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองอนาคตน าเสนอวิธีคิด วิธีการแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของ
ตนเอง ให้ผู้เรียนสามารถก าหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ          
2.  วัตถุประสงค ์
 2.1 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ในต่างประเทศ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับ 
                  มิตรชาวต่างชาติ (2.3) 
 2.2 เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาบุคลิกภาพ  ความมั่นใจในตัวเองและปรับตัวให้อยู่ในสังคมได้ดี 
                  ยิ่งข้ึน 
 2.3 เพื่อกระตุ้นใหผู้้เรียนรู้จักพึ่งพาตนเอง มีวินัยในตนเอง และฝึกการอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะ 
 2.4 เพื่อให้นักเรียนสามารถน าข้อดีจากการศึกษาเรียนรู้ศิลปะ  วัฒนธรรม   ประเพณี   มรรยาท     
                 และวิถีชีวิตมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับจารีตประเพณีไทยและรู้สึกภาคภูมิใจในความเป็น “  
                 ไทย” ของตนเอง 

 
2.5 เพื่อกระตุ้นใหผู้้เรียนมีเจตคติท่ีดีต่อภาษาอังกฤษและน าไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง 

                  อนาคต 
 2.6 เพื่อให้ผู้เรียนน าเสนอวิธีคิด วิธีการแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง(4.2) 
 2.7 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถก าหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ  
                  (4.3) 
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3.เป้าหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ  
     นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 – มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีเข้าร่วมกิจกรรมจ านวน  1,100  คน 
3.2 เชิงคุณภาพ 

     1.  ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ในต่างประเทศ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับ มิตรชาวต่างชาติ  
      2. เสริมสร้างและพัฒนาบุคลิกภาพ  ความมั่นใจในตัวเองและปรับตัวให้อยู่ในสังคมได้ดี ย่ิงข้ึน 
      3. ผู้เรียนรู้จักพึ่งพาตนเอง มีวินัยในตนเอง และฝึกการอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะ 
      4. ผู้เรียนสามารถน าข้อดีจากการศึกษาเรียนรู้ศิลปะ  วัฒนธรรม   ประเพณี   มรรยาท     
                    และวิถีชีวิตมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับจารีตประเพณีไทยและรู้สึกภาคภูมิใจในความเป็น “ไทย”  
                    ของตนเอง                

      5. ผู้เรียนมีเจตคติท่ีดีต่อภาษาอังกฤษและน าไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองอนาคต 
       6. ผู้เรียนน าเสนอวิธีคิด วิธีการแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง(4.2) 
       7. ผู้เรียนสามารถก าหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ  

3.3 ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
      1.ผู้เรียนร้อยละ 82 ได้รับประสบการณ์ในต่างประเทศ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับ 

                    มิตรชาวต่างชาติ  
      2.ผู้เรียนร้อยละ 82 เสริมสร้างและพัฒนาบุคลิกภาพ  ความมั่นใจในตัวเองและปรับตัวให้อยู่ใน       
         สังคมได้ดียิ่งข้ึน 
      3. ผู้เรียน ร้อยละ 82  รู้จักพึ่งพาตนเอง มีวินัยในตนเอง และฝึกการอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะ 

       4. ผู้เรียน ร้อยละ 82  สามารถน าข้อดีจากการศึกษาเรียนรู้ศิลปะ  วัฒนธรรม ประเพณี   
                      มรรยาท และวิถีชีวิตมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับจารีตประเพณีไทยและรู้สึกภาคภูมิใจในความ 
                      เป็น “ ไทย” ของตนเอง 

      5. ผู้เรียน ร้อยละ 82  มีเจตคติท่ีดีต่อภาษาอังกฤษและน าไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง 
                     อนาคต 
       6. ผู้เรียน ร้อยละ 82  น าเสนอวิธีคิด วิธีการแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง(4.2) 
       7. ผู้เรียน ร้อยละ 82  สามารถก าหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผล 
                    ประกอบ  
4. ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 
1. กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษต่างประเทศ 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รบัผิดชอบ 
1. ข้ันเตรียมการ    
1.1 ประชุมวางแผนด าเนินงานตามโครงการ พ.ค.62 นางสาวพรพรหม  เข้มตระกูล 

1.2 ติดต่อหน่วยงาน มิ.ย.62 นางจริน นิยมจ้อย 
2. ข้ันด าเนินการ/กิจกรรมท่ีจัด   
2.1 ประชาสัมพันธ์ ก.ค.62 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
2.2 เปิดรับสมัคร  ส.ค.62 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
2.3 ประชุมผู้ปกครอง พ.ย.62 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
2.4 น าผู้เรียนร่วมกิจกรรมในต่างประเทศ มี.ค.63 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
3. ข้ันติดตามและประเมินผล   
3.1จัดท าแบบประเมิน มี.ค.63 นางจริน นิยมจ้อย 
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กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รบัผิดชอบ 
3.2 ผู้เรียนท าแบบประเมิน มี.ค.63 นางจริน นิยมจ้อย 
3.3 สรุปและประเมินผล/รายงานผล มี.ค.63 นางจริน นิยมจ้อย 

 
2 .กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษในประเทศ 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รบัผิดชอบ 
1. ข้ันเตรียมการ    
1.1 ประชุมวางแผนด าเนินงานตามโครงการ พ.ค.62 นางสาวพรพรหม  เข้มตระกูล 
1.2 ติดต่อหน่วยงาน พ.ค.62 นางจริน  นิยมจ้อย 
2. ข้ันด าเนินการ/กิจกรรมท่ีจัด   
2.1 ประชาสัมพันธ์ ก.ค.62 ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
2.2 เปิดรับสมัคร  ส.ค.62 ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
2.3 ประชุมผู้ปกครอง ก.ย.62 ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
4.  น าผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรม ต.ค.62 ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
3. ข้ันติดตามและประเมินผล   
3.1จัดท าแบบประเมิน มี.ค.63 นางสาวพรพรหม  เข้มตระกูล 
3.2 ผู้เรียนท าแบบประเมิน มี.ค.63 นางสาวพรพรหม  เข้มตระกูล 
3.3 สรุปและประเมินผล/รายงานผล มี.ค.63 นางสาวพรพรหม  เข้มตระกูล 

 
5. สถานที่ด าเนนิงาน โรงเรียนซางตาครู้สศึกษาและหน่วยงานภายนอก 
6. ระยะเวลาในการด าเนินงาน   พ.ค. 62– มี.ค. 63 
7. งบประมาณ 
    7.1  กิจกรรมค่ายภาษาองักฤษในต่างประเทศ 

รายการ 
งบประมาณ  

ปี 2562 

รายรับ  
-จากผู้เรียน 1,200,000 

รวม 1,200,000 
รายจ่าย  
1.ค่าวัสดุ  - 
2.ค่าใช้สอย  
 -ค่าเรียนภาษาอังกฤษ 400,000 
 -ค่าอาหาร/ท่ีพัก 400,000 
3.ค่าตอบแทน  
  
4.ค่าพาหนะ  
ค่าสายการบิน 400,000 

  
รวม 1,200,000 
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  7.2  กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษภายในประเทศ 

รายการ 
งบประมาณ  

ปี 2562 

รายรับ  
-จากผู้เรียน 750,000 

รวม 750,000 
รายจ่าย  
1.ค่าวัสดุ   
   -ค่าอุปกรณ์ฐาน 200,000 
2.ค่าใช้สอย  
 -ค่าของรางวัล 200,000 
 -ค่าอาหาร/ท่ีพัก 280,000 
 -ค่าของว่าง 20,000 
3.ค่าตอบแทน  
4.ค่าพาหนะ  
 -ค่ารถ 50,000 

รวม 750,000 
8. เครือ่งมือการติดตามและประเมินผล 
 1   เอกสารประกอบการประชุม 
 2.  แบบประเมินผล 
 3.  ค าสั่งแต่งต้ัง 
 4.  แบบสรุปโครงการ 
9. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
 1.  ผู้เรียนพัฒนาและแสดงออกถึงความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ 
 2.  ผู้เรียนได้ใช้ความรู้ความสามารถในการสื่อสาร 
 3.  ผู้เรียนได้ใช้ประสบการณ์ตรงในการสื่อสารกับเจ้าของภาษา 
10. ปัญหา/อปุสรรค แนวทางแก้ไข 
…………………………………………………………………….……………………………………………………………..……………………………… 
                        ผู้เสนอโครงการ                                                           ผู้พิจารณาโครงการ  
 
           ลงช่ือ.....................................................      ลงช่ือ.......................................................... 

         (นางสาวพรพรหม  เข้มตระกูล)                           (นางสาวอมรรัตน์  มณีศิริสานต์) 
                                                                         ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 

          ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 

                                                      ลงช่ือ ............................................. 
            (เซอรม์าร์กาเร็ต  รัตนาวงศ์ไชยา) 

                                                                        ผู้จัดการ/ ผู้อ านวยการ 
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แผนงานตามโครงสร้าง   ฝ่ายวิชาการ  
แผนงานตามมาตรฐานด้าน  1 คุณภาพผู้เรียน 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

3  สังคมแห่งการเรียนรู้4 อัตลักษณ์  5  มาตรการส่งเสริม 
ชื่อโครงการ   พัฒนาทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ 
ลักษณะโครงการ       ประจ า   ต่อเน่ือง  ใหม ่ 
หน่วยงาน   จัดการเรียนการสอน 
ผู้รบัผิดชอบ   นางสาวพรพรหม   เข้มตระกูล 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษาสพฐ.            1 คุณภาพของผู้เรียน  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ตอบสนอง                พันธกิจข้อ 4    ยุทธศาสตร์ขอ้ 3   กลยุทธ์ข้อ  3.2 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษา EDBA มาตรฐานท่ี        ตัวบ่งช้ี (ทางตรง) (ทางอ้อม)  - 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษาโรงเรียน มาตรฐานท่ี  -    ตัวบ่งช้ี  -    
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1. หลักการและเหตผุล 

ปัจจุบันภาษาต่างประเทศเข้ามามีบทบาทส าคัญในชีวิตประจ าวันของคนเราท้ังด้านการศึกษา ตลอดจนการ
ประกอบวิชาชีพ การเรียนภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ซึ่งเป็นภาษาสากลท่ีถูกน ามาใช้กันอย่างกว้างขวาง ผู้ท่ีมีความพร้อมในการ
เรียนภาษาอังกฤษ ภาษาจีน  สามารถพัฒนาศักยภาพในการเรียนรู้ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกวิทยาการสามารถ
ติดต่อสื่อสารและแลกเปลี่ยนความรู้และวัฒนธรรมกับชาวต่างชาติได้เป็นอย่างดี 

โรงเรียนซางตาครู้สศึกษาเห็นความส าคัญเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์แลกเปลี่ยนชาวต่างชาติ 
เสริมสร้างและพัฒนาบุคลิกภาพ  ความมั่นใจในตัวเองในการสื่อสารภาษาต่างประเทศได้ดียิ่งข้ึนและกระตุ้นใหผู้้เรียนมีเจตคติ
ท่ีดีต่อภาษาอังกฤษ ภาษาจีน แล้วน าไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองในอนาคต 
2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับชาวต่างชาติ  
 2. เพื่อให้ผู้เรียนได้รับพัฒนาบุคลิกภาพ  ความมั่นใจในตัวเองในการสื่อสารภาษาต่างประเทศ 

3. เพื่อให้ผู้เรียนมีเจตคติท่ีดีต่อภาษาต่างประเทศ แล้วน าไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองในอนาคตได้ 
3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ   
 1.  ผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 – มัธยมศึกษาปีท่ี 3   จ านวน   1,100     คน 

 3.2 เชิงคุณภาพ 
1. ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับชาวต่างชาติ  
2. ผู้เรียนได้รับพัฒนาบุคลิกภาพ  ความมั่นใจในตัวเองในการสื่อสารภาษาต่างประเทศ 
3. ผู้เรียนมีเจตคติท่ีดีต่อภาษาต่างประเทศ และน าไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองในอนาคตได้ 

 3.3 ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
1. ผู้เรียนร้อยละ 85 ได้รับประสบการณ์ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับชาวต่างชาติ 
2. ผู้เรียนร้อยละ 85 ได้รับพัฒนาบุคลิกภาพ  ความมั่นใจในตัวเองในการสื่อสารภาษาต่างประเทศ 
3. ผู้เรียนร้อยละ 85 มีเจตคติท่ีดีต่อภาษาต่างประเทศ และน าไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองใน 
    อนาคตได้ 
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4. ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 
กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รบัผิดชอบ 

4.1 กิจกรรมMorning talk   
1. ขั้นเตรียมการ   
   1.1  ประชุมช้ีแจงวางแผนด าเนินงานตามกิจกรรม มิ.ย.62  
   1.2  ติดต่อครู IEP และครูภาษาจีน มิ.ย.62  
2. ขั้นด าเนินการ/กิจกรรมที่จัด   
-ก าหนดวัน/เวลา     มิ.ย.62  
-น าเสนอกิจกรรมช่วงเช้าก่อนเข้าแถวเคารพธงชาติ   สัปดาห์ละ  1  ครั้ง  
    ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน   
3. ขั้นติดตามและประเมินผล   
   3.1 แบบบันทึกกิจกรรมMorning talk ตลอดปีการศึกษา  
   3.2 แบบสรุปประเมินผลกิจกรรมMorning talk ตลอดปีการศึกษา  
4.2 กิจกรรมEnglishDay Camp   
1. ขั้นเตรียมการ   
   1.1  ประชุมช้ีแจงวางแผนด าเนินงานตามกิจกรรม ก.ค.62  
   1.2  ติดต่อหน่วยงานบริษัท IEP  ก.ค.62  
2. ขั้นด าเนินการ/กิจกรรมที่จัด   
-ก าหนดวัน/เวลา     ก.ค.62  
-น าเสนอกิจกรรมท่ีวางแผนไว้    
3. ขั้นติดตามและประเมินผล   
   3.1 แบบสรุปประเมินผลกิจกรรมEnglishDay Camp ก.ย.62  
4.3 กิจกรรมChineseDay Camp   
1. ขั้นเตรียมการ   
   1.1  ประชุมช้ีแจงวางแผนด าเนินงานตามกิจกรรม ต.ค.62  
   1.2  ติดต่อหน่วยงานบริษัทภาษาจีน ต.ค.62  
2. ขั้นด าเนินการ/กิจกรรมที่จัด   
-ก าหนดวัน/เวลา     พ.ย.62  
-น าเสนอกิจกรรมท่ีวางแผนไว้    
3. ขั้นติดตามและประเมินผล   
   3.1 แบบสรุปประเมินผลกิจกรรมChineseDay Camp ม.ค.63  

5. สถานที่ด าเนนิงาน โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 
6. ระยะเวลาในการด าเนินงานมิ.ย. 2562 – ม.ค.2563 
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7. งบประมาณ 
รายการ งบประมาณปี 2562 

รายรับ  
1. จากโรงเรียน  10,000 

รวม 10,000 
รายจ่าย  
1. ค่าวัสด ุ  
    -ค่าอุปกรณ์ต่างๆ 5,000 
2. ค่าใช้สอย  
    -ค่าถ่ายเอกสาร 2,000 
    -ของรางวัล 2,000 
3. ค่าตอบแทน  
4. ค่าพาหนะ  
    -ค่ารถ 1,000 

รวม 10,000 
8. เครือ่งมือการติดตามและประเมินผล 
 1. แบบบันทึกกิจกรรม 
 2. แบบสรุปผลงานโครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ 
9. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
 ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ และการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศแลกเปลี่ยนกับชาวต่างชาติ  
10. ปัญหา/อปุสรรค แนวทางแก้ไข 
 - 
              ผู้เสนอโครงการ                                                 ผู้พิจารณาโครงการ 
 
  ลงช่ือ....................................................             ลงช่ือ..................................................... 
           (นางสาวพรพรหม  เข้มตระกูล)                             (นางสาวอมรรัตน์  มณีศิริสานต์) 
 

ผู้อนุมัติโครงการ 
 

ลงช่ือ..................................................... 
      (เซอร์มาร์กาเร็ต  รัตนาวงศ์ไชยา) 

    ผู้จัดการ/ ผู้อ านวยการ 
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ล าดับที่   3   แผนงานหน่วยงาน   นิเทศการเรียนการสอน 
แผนงานตามโครงสร้าง  วิชาการ 
แผนงานตามมาตรฐานด้าน  1คุณภาพผู้เรียน/เด็ก         2กระบวนการบริหารและการจัดการ  
                                  3 สังคมแห่งการเรียนรู้        4อัตลักษณ์         5 มาตรการส่งเสริม 
ผู้รบัผิดชอบ             นางสาวจีรนันท์        เทียนประเสริฐ 
ตอบสนอง             พันธกิจที ่   4       ยุทธศาสตร์ที ่  4  กลยุทธ์ที ่   - 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษา สพฐ.  1คุณภาพของผู้เรียน/เด็ก     2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
                                               3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ตอบสนองมาตรฐานฝ่ายการศกึษาฯ (EDBA) :  มาตรฐานที่  7,10  ตัวบ่งชี้ หลกัที่ 7.1-7.6,10.5ร่วม  -- 
                                                         ประเด็นพิจารณาที่ หลกั..................ร่วม.......................... 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษาโรงเรียน    : มาตรฐานที่...........ตัวบง่ชี้ หลักที่............ร่วม....................... 
 
 

 วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดอืน/ปี) 
วัตถุประสงค์ 1. ขั้นวางแผน  
1. เพื่อรู้สภาพ ปัญหา และความต้องการ  1.1 แต่งต้ังกรรมการนิเทศภายใน พ.ค.62 
การนิเทศ  1.2 ประชุมคณะกรรมการนิเทศภายใน เดือนละ 1 ครั้ง 
2. เพื่อน าข้อมูลส ารวจมาวางแผนการ  1.3 ประชุมช้ีแจงการด าเนินการนิเทศภายใน พ.ค.62 
นิเทศและด าเนินการนิเทศ   
3. เพื่อน าผลประเมินการนิเทศมาปรับปรุง 2. ขั้นด าเนินการ (ภาระงานประจ า/ภาระ  
การนิเทศ งานร่วม/โครงการ)  
4.เพื่อให้ครูมีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพ  2.1 ภาระงานประจ า  
ผู้เรียนท้ังด้านความรู้  ทักษะกระบวนการ     1.ศึกษาสภาพ ปัญหา และความต้องการ พ.ค.62 
สมรรถนะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์(7.1) การนิเทศ       
5. เพื่อให้ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็น   2.วางแผนการนิเทศ พ.ค.62 
รายบุคคลและใช้ ข้อมูลในการวางแผนการ 1)จัดท าค าสั่งการนิเทศและมอบหมายงาน  
จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของ นิเทศ พ.ค.62 
ผู้เรียน(7.2)    2)จัดท าตารางปฏิบัติงานนิเทศ พ.ค.62 
6.  เพื่อให้ครูออกแบบและจัดการเรียนรู้ท่ี 3)จัดท าเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับการนิเทศ พ.ค.62 
ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล 3.ด าเนินการนิเทศตามแผนการนิเทศ ภาคเรียนละ 2 ครั้ง  
และพัฒนาการทางสติปัญญา (7.3)   1)จัดอบรมตามความต้องการการนิเทศ  
7.เพื่อให้ครูใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและ 2)ตรวจเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียน  
แหล่งเรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้(7.4) การสอน  
8. เพื่อให้ครูมีการวัดและประเมินผลท่ี   3)สังเกตการสอน  
มุ่งเน้นการการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน  4)ประชุมครูเพื่อให้การแนะน า  
ด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย(7.5) 4.ประเมินผลการนิเทศ  
9.เพื่อให้ครูได้ให้ค าแนะน า  ค าปรึกษาและ   
แก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนท้ังด้านการเรียนและ 2.2  ภาระงานตาม ตบช. ตลอดปีการศึกษา 
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 วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดอืน/ปี) 
คุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค(7.6) 1. ครูมีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพ   
10. เพื่อให้สถานศึกษามีการนิเทศภายใน ผู้เรียนท้ังด้านความรู้  ทักษะกระบวนการ    
ก ากับติดตามตรวจสอบ และน าผลไปปรับปรุง สมรรถนะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์(7.1)  
การเรียนการสอนอย่างสม่ าเสมอ(10.5) 2. ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลและ  
 ใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้  
 เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน(7.2)  
เป้าหมายเชิงปริมาณ 3.ครูออกแบบและจัดการเรียนรู้  

1.ครูจ านวน  67 คน ท่ีตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและ  
2.การนิเทศภายในสถานศึกษา พัฒนาการทางสติปัญญา(7.3)  
 4. ครใูช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและ  
เป้าหมายเชิงคณุภาพ แหล่งเรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้(7.4)  
1.ปัญหาและความต้องการนิเทศได้รับ  5. ครูมีการวัดและประเมินผลท่ี  
การวางแผนและสู่การแก้ไขและพัฒนา       มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน  
2.แผนการนิเทศมีการด าเนินการอย่างมี ด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย(7.5)  
ประสิทธิภาพ 6. ครูให้ค าแนะน า  ค าปรึกษาและ  
3.ผลประเมินการนิเทศได้รับการปรับปรุง  แก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนท้ังด้านการเรียนและ  
แก้ไขและพัฒนา คุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค(7.6)  
4. ครูมีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพ  7. การนิเทศภายใน ก ากับติดตามตรวจสอบ  
ผู้เรียนท้ังด้านความรู้  ทักษะกระบวนการ   และน าผลไปปรับปรุงการเรียนการสอน  
สมรรถนะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์(7.1) อย่างสม่ าเสมอ(10.5)  
5.ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล  1)แผนการนิเทศท่ีมุ่งส่งเสริมการพัฒนาการ  
และใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการ จัดการเรียนการสอน(ระบุประเด็นจุดเน้น  
เรียนรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน(7.2) รูปแบบปฏิทินและทีมนิเทศท่ีชัดเจน)  
6.ครูออกแบบและจัดการเรียนรู้ท่ี 2)การด าเนินการนิเทศติดตามการใช้  
ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล หลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์  
และ พัฒนาการทางสติปัญญา(7.3) 3)การประเมินสรุปผลและรายงานผลการ  
7. ครใูช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและ นิเทศทุกภาคเรียน  
แหล่งเรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้(7.4) 4)การใช้ผลการนิเทศการติดตามตรวจสอบ  
8.ครูมีการวัดและประเมินผลท่ีมุ่งเน้นการ มาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ของครูทุกกลุ่ม  
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการท่ี  สาระ  
หลากหลาย(7.5)   
9. ครูได้ให้ค าแนะน า  ค าปรึกษาและ   
แก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนท้ังด้านการเรียนและ   
คุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค(7.6) 2.3 ภาระงานร่วม  
10. สถานศึกษามีการนิเทศภายใน ก ากับ      -  
ติดตามตรวจสอบ และน าผลไปปรับปรุง   
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 วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดอืน/ปี) 
การเรียนการสอนอย่างสม่ าเสมอ(10.5) 2.4 โครงการ  

       - ก.ค. 2562 
   
   
 2.5 ภาระงานตามมาตรฐานสากล  
 -   
   

ตัวชี้วัดความส าเร็จ   
1. ปัญหาและความต้องการนิเทศจ านวน  3.  ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล  
ร้อยละ 85 ได้รับการวางแผนและสู่การ  3.1 ตรวจสอบ ติดตามการด าเนินงานตาม มิ.ย. – ส.ค. 62 
แก้ไขและพัฒนา แผน ธ.ค.62 - ก.พ.63 
2. แผนการนิเทศจ านวนร้อยละ 85 มีการ 3.2 ปรับปรุง แก้ไข การด าเนินงานท่ียังไม่ มิ.ย. – ส.ค. 62 
ด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ  สมบูรณ์ ธ.ค.62-ก.พ.63 
3.  ผลประเมินการนิเทศจ านวนร้อยละ 90 3.3 ประเมินผลการนิเทศ มี.ค.63 
ได้รับการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนา   
4. ครูร้อยละ 85 มีการก าหนดเป้าหมาย  4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรบัปรุง/พฒันา  
คุณภาพผู้เรียนท้ังด้านความรู้  ทักษะ   4.1 สรุปผลการนิเทศรายบุคคลและภาพรวม เม.ย. 63 
กระบวนการ  สมรรถนะ และคุณลักษณะอัน  4.2 จัดท ารายงานผลการด าเนินงานของ เม.ย. 63 
พึงประสงค์(7.1) หน่วยงาน  
5. ครูร้อยละ 85 มีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็น  4.3 น าผลการประเมินมาปรับปรุงและ พ.ค. 63 
รายบุคคลและ ใช้ข้อมูลในการวางแผนการ พัฒนาในปีการศึกษาต่อไป  
จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของ   
 ผู้เรียน    
6.ครูร้อยละ 85 ออกแบบและจัดการ   
เรียนรู้ท่ีตอบสนองความแตกต่างระหว่าง   
บุคคลและพัฒนาการทางสติปัญญา   
7. ครูร้อยละ 85ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ    
และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้(7.4)   
8. ครูร้อยละ 85  มีการวัดและประเมินผล   
ท่ีมุ่งเน้นการ พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน   
ด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย(7.5)   
9. ครรู้อยละ 85 ให้ค าแนะน า  ค าปรึกษาและ   
แก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนท้ังด้านการเรียนและ   
คุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค(7.6)   
10.  ครูร้อยละ 95  ได้รับการนิเทศภายใน     
ก ากับ ติดตาม    ตรวจสอบ และน าผลไป   
ปรับปรุงการสอนอย่างสม่ าเสมอ   
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 วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดอืน/ปี) 
เครื่องมือการติดตาม/ประเมินผล   
1. แบบบันทึกการนิเทศรายบุคคล   
2. แผนการจัดการเรียนรู้   

 
4.2.3 แบบแสดงประมาณค่าใช้จ่าย งาน/กิจกรรม 
                   4.2.3.1  งาน/กิจกรรม  นิเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
                   แผนงานตามมาตรฐานที ่12  34 5 
                   หน่วยงาน  นเิทศการเรียนการสอน        ฝ่าย วิชาการ 

รายการ งบประมาณ ปี 2562 

รายรับ (ท่ีมาของงบประมาณ)  
1.จากโรงเรียน 15,000 

รวม 15,000 
รายจ่าย  
1.ค่าวัสดุ   
   - ค่ากระดาษ 500 
   - ค่าอัดรูป 500 
   - เอกสาร 1,000 
2.ค่าใช้สอย  
     - อาหารว่าง+อาหารกลางวัน 8,000 
3.ค่าตอบแทน  
4.ค่าพาหนะ  
      - ค่าเดินทาง 5,000 

รวม 15,000 
 
 

           ลงช่ือ.....................................................         ลงช่ือ.......................................................... 
                  (นางสาวจีรนันท์  เทียนประเสริฐ)                   (นางสาวอมรรัตน์  มณีศิริสานต์) 
                               ผู้เสนองาน                                                    ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
 

ผู้อนุมัติ 
 
 

ลงช่ือ......................................................... 
   (เซอร์มาร์กาเร็ต  รัตนาวงศ์ไชยา) 

                                                                 ผู้จัดการ/ ผู้อ านวยการ 
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ล าดับที่   4  แผนงานหน่วยงาน  ทะเบียนและวัดผล 
แผนงานตามโครงสร้าง     วิชาการ 
แผนงานตามมาตรฐานด้าน    1 คุณภาพผู้เรียน/เด็ก         2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
                                      3 สังคมแห่งการเรียนรู้        4อัตลักษณ์         5 มาตรการส่งเสริม 
ผู้รบัผิดชอบ       นางอรวรรณ ปิ่นเพ็ชร์ 
ตอบสนอง       พนัธกิจที ่   -     ยุทธศาสตร์ที ่ -    กลยุทธท์ี ่ - 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษา สพฐ.  1คุณภาพของผู้เรียน/เด็ก     2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
                                               3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ตอบสนองมาตรฐานฝ่ายการศกึษาฯ (EDBA) :  มาตรฐานที่    5  ตัวบ่งชี้ หลักที่   5.2, 5.3   ร่วม............... 
                                                         ประเด็นพิจารณาที่ หลกั..................ร่วม.......................... 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษาโรงเรียน    : มาตรฐานที่...........ตัวบง่ชี้ หลักที่............ร่วม....................... 
 

 วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดอืน/ปี) 
วัตถุประสงค์ 1. ขั้นวางแผน  
1.เพื่อให้ครูมีข้อสอบท่ีมีคุณภาพในการ 1.1 แต่งต้ังคณะกรรมการงานวัดผล เม.ย. 62 
สอบกลางภาคและปลายภาค 1.2 ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียน เม.ย. 62 
2.เพื่อให้การด าเนินการสอบวัดความรู้ รู้เพื่อช้ีแจงการด าเนินงาน  
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 1.3 ครูผู้สอนศึกษาแนวปฏิบัติการวัด เม.ย. 62 
3.เพื่อให้การแปลผลการสอบวัดเป็นไป และประเมินผลการเรียนรู้  
อย่างคุณภาพ 1.4 ครูผู้สอนวางแผนการวัดประเมินผล เม.ย. 62 
4.เพื่อน าสารสนเทศการสอบวัดต่างๆ ไป การเรียนรู้ให้สอดคล้องกับเน้ือหาวิชา  
ใช้ตามความต้องการของหน่วยงานท่ี 1.5จัดท าจุดประสงค์การออกข้อสอบ เม.ย. 62 
เกี่ยวข้อง กลางภาคและปลายภาค  
5.เพื่อให้การด าเนินการและการให้บริการ   
เอกสารทางทะเบียนมีประสิทธิภาพ 2. ขั้นด าเนินการ   
6.เพื่อให้ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญ 2.1 ภาระงานประจ า  
ของผู้เรียนเป็นไปตามเกณฑ์(5.2) 1.งานจัดท าข้อสอบ  
7.เพื่อให้ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์     1.1จัดท าตารางก าหนดการส่งข้อสอบของครู มิ.ย.62,ส.ค.62, 
และเขียนของผู้เรียนเป็นไปตามเกณฑ์(5.3) ประจ าวิชา พ.ย.62 , ม.ค.63 
     1.2จัดท าข้อสอบ  
เป้าหมายเชิงปริมาณ 1) ข้อสอบกลางภาคเรียนท่ี1 ก.ค. 62 
1.ทุกกลุ่มสาระมีข้อสอบกลางภาคและ 2) ข้อสอบปลายภาคเรียนท่ี 1 ก.ย. 62 
ปลายภาคท่ีมีคุณภาพ 3) ข้อสอบกลางภาคเรียนท่ี2 ธ.ค. 62 
2.มีการด าเนินเนินการสอบวัดความรู้กลาง 4) ข้อสอบปลายภาคเรียนท่ี 2 ก.พ. 63 
ภาคและปลายภาคท่ีมีประสิทธิภาพ    2.งานวัดและประเมินผลการสอบกลางภาค  
3.มีการแปลผลการสอบวัดกลางภาคและ และปลายภาค  
ปลายภาคท่ีมีคุณภาพ 2.1 จัดท าตารางการสอบ  
    1)  ตารางสอบกลางภาคเรียนท่ี 1 ก.ค. 62 
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 วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดอืน/ปี) 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 2)ตารางสอบปลายภาคเรียนท่ี 1 ก.ย. 62 
1.ทุกกลุ่มสาระมีข้อสอบกลางภาคและ    3)  ตารางสอบกลางภาคเรียนท่ี 2 ธ.ค. 62 
ปลายภาคท่ีมีคุณภาพ 4)ตารางสอบปลายภาคเรียนท่ี 2 ก.พ. 63 
2.มีการด าเนินเนินการสอบวัดความรู้กลาง      2.2 จัดท าค าสั่งแต่งต้ังการด าเนินการสอบ ก.ค.61,ก.ย.61, 
ภาคและปลายภาคท่ีมีประสิทธิภาพ คุมสอบ และตรวจข้อสอบ ธ.ค.61,ก.พ. 62 
3.มีการแปลผลการสอบวัดกลางภาคและ      2.3 ด าเนินการสอบ  
ปลายภาคท่ีมีคุณภาพ      2.4 ตรวจข้อสอบ  
4.หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องน าสารสนเทศ      2.5 แปลผลและรายงาน  
การสอบวัดกลางภาคและปลายภาคไปใช้    3. งานคลังข้อสอบ  
5.โรงเรียนด าเนินการและให้บริการเอกสาร      3.1 วิเคราะห์ข้อสอบ ส.ค.62,ต.ค,62, 
ทางทะเบียนอย่างมีประสิทธิภาพ      3.2 จัดเก็บข้อสอบท่ีมีคุณภาพเข้าคลังข้อสอบ ม.ค.63,มี.ค.63 
6.เพื่อให้ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญ    4.งานทะเบียน ตลอดปีการศึกษา 
ของผู้เรียนเป็นไปตามเกณฑ์(5.2)      4.1 จัดซื้อเอกสารหลักฐานการศึกษา ม.ค.63 
7.เพื่อให้ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์      4.2 จัดท าระเบียนแสดงผลการเรียน(ปพ.1) มี.ค.63 
และเขียนของผู้เรียนเป็นไปตามเกณฑ์(5.3)      4.3 จัดท าเอกสารหลักฐานการศึกษา ตลอดปีการศึกษา 
      4.4 ตรวจสอบเอกสาร มี.ค.63 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ    5.งานจัดท าสารสนเทศการทดสอบต่างๆ   ตลอดปีการศึกษา 
1.ข้อสอบร้อยละ 85 ของทุกกลุ่มสาระมี      5.1 ผลการสอบกลางภาค  ปลายภาค  
คุณภาพ      5.2 ผลการทดสอบระดับชาติ(O-NET)  
2.การด าเนินการสอบวัดมีประสิทธิภาพ    6.งานสอบวัดความรู้จากภายนอก  
ร้อยละ 90      6.1 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ(o-net) ก.พ.63 
3.การแปลผลการสอบวัดมีคุณภาพร้อยละ       6.2 การประเมินความสามารถด้านการอ่าน(RT) ม.ค.63 
95      6.3 การสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียน(NT) มี.ค.63 
4.หน่วยงานต่างๆสามารถน าข้อมูล 2.2  ภาระงานตาม ตบช.  
สารสนเทศการสอบวัดไปใช้ตามความต้อง 1. การประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน  
การร้อยละ  85 1)   ออกแบบประเมิน พ.ค.62 
5.ร้อยละ 95 ของการจัดท าและให้บริการ 2) ช้ีแจงคณะกรรมการประเมิน พ.ค.62 
เอกสารทางทะเบียนมีประสิทธิภาพถูกต้อง  3)  รวบรวมผลการประเมิน ต.ค.62,มี.ค.63 
6.ผู้เรียนร้อยละ 80มีผลการประเมิน 3) สรุปประมวลผลการประเมิน ต.ค.62,มี.ค.63 
สมรรถนะส าคัญระดับดีข้ึนไป 2. การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน  
7.ผู้เรียนร้อยละ 80มีผลการประเมิน      1)  ออกแบบประเมิน พ.ค.62 
การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ระดับดีข้ึนไป 2)  ช้ีแจงคณะกรรมการประเมิน พ.ค.62 
เครื่องมือการติดตาม/ประเมินผล 3)  รวบรวมผลการประเมิน ต.ค.62,มี.ค.63 

1.แบบสรุปการวิเคราะห์คุณภาพข้อสอบ      4)  สรุปประมวลผลการประเมิน ต.ค.62,มี.ค.63 

ของกลุ่มสาระ   
2.แบบประเมินการด าเนินการสอบวัด 2.3  ภาระงานร่วม  
3.แบบรายงานและสรุปผลการเรียนของแต่   
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แผนปฏิบัตกิารปกีารศึกษา  2563   โรงเรียนซางตาครู้สศกึษา 

 

 วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดอืน/ปี) 
ละกลุ่มสาระ 2.4  โครงการ  
5.แบบสรุปผลการทดสอบระดับชาติ O-NET            -  
6.แบบสรุปผลการประเมินการอ่านคิด 2.5ภาระงานตามมาตรฐานสากล  
วิเคราะห์และเขียน            -  
7.แบบสรุปผลการประเมินสมรรถนะ   
ส าคัญของผู้เรียน   
 3.  ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล  
 3.1 ตรวจสอบ ติดตามการด าเนินงาน กลางภาคและ 
 ตามแผนงานการวัดผลและประเมินผล ปลายภาคเรียน 
 3.2 ปรับปรุงแก้ไข การด าเนินงานท่ียังไม่ กลางภาคและ 
 สมบูรณ์ ปลายภาคเรียน 
 3.3 จัดท าเครื่องมือประเมินต่างๆ ปลายภาคเรียน 
 3.4 ประเมินผลการด าเนินงาน มี.ค.63 
   
 4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรบัปรุง/พฒันา  
  4.1 สรุปผลการด าเนินงานตาม มี.ค.  63 
 แผนงาน  
  4.2 จัดท ารายงานผลการด าเนินงานของ เม.ย. 63 
 หน่วยงาน  
  4.3 น าผลการประเมินมาปรับปรุงและ เม.ย. 63 
 พัฒนาในปีการศึกษาต่อไป  

 
4.2.3  แบบแสดงงบประมาณค่าใช้จ่าย งาน/กิจกรรม 
         4.2.3.1  งานจัดท าเอกสารการประเมินสมรรถนะส าคัญ,ประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์, 
                     ประเมินคณุลักษณะอันพึงประสงค์ 
                     แผนงานตามมาตรฐานที ่ 1  2 34 5 
                     แผนงานหน่วยงาน  ทะเบียนและวัดผล  ฝ่าย วิชาการ 

รายการ 
งบประมาณ  

ปี 2562 
ประเภท

งบประมาณ 

รายรับ  

ด าเนินการ 

1. จากโรงเรียน 5,000 
2. อื่น ๆ  

รวม 5,000 
รายจ่าย  
1. ค่าวัสดุ   
           - กระดาษA4 3,500 
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รายการ 
งบประมาณ  

ปี 2562 
ประเภท

งบประมาณ 

          - หมึกปริ้นส์ 1,500 
2. ค่าใช้สอย  
  
3. ค่าตอบแทน  
  
4. ค่าพาหนะ  
  

รวม 5,000 
               สรุปประเภทงบประมาณ 
     งบด าเนินการ  5,000   บาท งบลงทุน......................บาท    
 
                ลงช่ือ..........................................................           ลงช่ือ.......................................................... 
                            (นางอรวรรณ   ป่ินเพ็ชร์)                    (นางสาวอมรรัตน์   มณีศิริสานต์) 
                                    ผู้เสนองาน                                             ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
                                                                      ผู้อนุมัติ 
 

ลงช่ือ......................................................... 
      (เซอร์มาร์กาเร็ต  รัตนาวงศ์ไชยา) 

    ผู้จัดการ/ผู้อ านวยการ 
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4.2.3  แบบแสดงงบประมาณค่าใช้จ่าย งาน/กิจกรรม      
        4.2.3.2 งานจัดซ้ืออปุกรณก์ารจัดท าข้อสอบ 
                      แผนงานตามมาตรฐานที่ 1 2 34 5 
                      แผนงานหน่วยงาน  ทะเบียนและวัดผล   ฝ่าย วิชาการ 
 

รายการ 
งบประมาณ  

ปี 2562 
ประเภท 

งบประมาณ 

รายรับ  

ด าเนินการ 

1.  จากโรงเรียน 30,500 
รวม 30,500 

รายจ่าย  
1. ค่าวัสดุ   
    -หมึกและมาสเตอร์ 10,000 
    -กระดาษ 15,000 
   -ลวดเย็บกระดาษ 3,500 
   -ท่ีแต้มนิ้ว(Fingertip Moistener) 1,000 
   -ซองเอกสาร 1,000 
2. ค่าใช้สอย  
3. ค่าตอบแทน  
4. ค่าพาหนะ  
  

รวม 30,500 
                     สรุปประเภทงบประมาณ 
             งบด าเนินการ  30,500   บาท งบลงทุน.............................บาท    
 
                        ลงช่ือ..........................................................  ลงช่ือ.......................................................... 
                                   (นางอรวรรณ    ป่ินเพ็ชร์)           (นางสาวอมรรัตน์   มณีศิริสานต์) 
                                           ผู้เสนองาน                                 ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
                                                                    ผู้อนุมัติ 

 
ลงช่ือ......................................................... 
      (เซอร์มาร์กาเร็ต  รัตนาวงศ์ไชยา)  

   ผู้จัดการ/ผู้อ านวยการ 
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4.2.3  แบบแสดงงบประมาณค่าใช้จ่าย งาน/กิจกรรม 
4.2.3.3 งาน จัดซ้ือเอกสารหลกัฐานการเรียน 
            แผนงานตามมาตรฐานที่ 1 2     34 5 
             แผนงานหน่วยงาน  ทะเบียนและวัดผล   ฝ่าย วิชาการ 
 

รายการ 
งบประมาณ  

ปี 2562 
ประเภท

งบประมาณ 

รายรับ  

ด าเนินการ 

1.  จากโรงเรียน 24,400 
รวม 24,400 

รายจ่าย  
1. ค่าวัสดุ   
  - ระเบียนแสดงผลการเรียนระดับประถม(ปพ.1ป) 700 
  - ระเบียนแสดงผลการเรียนระดับมัธยมต้น(ปพ.1บ) 400 
  - ประกาศนียบัตรผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมต้น(ปพ.2บ) 200 
  - แบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประถม(ปพ.3ป) 300 
  - แบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมต้น(ปพ.3บ) 300 
  - แบบบันทึกการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายวิชา(ปพ.5) 20,000 
  - บัญชีแรกช่ือ 2,000 
2. ค่าใช้สอย  
3. ค่าตอบแทน  
4. ค่าพาหนะ 500 

รวม 24,400 
             สรุปประเภทงบประมาณ 
   งบด าเนินการ  24,400     บาทงบลงทุน.............-................บาท    
             ลงช่ือ..........................................................               ลงช่ือ.......................................................... 
                       (นางอรวรรณ   ป่ินเพ็ชร์)                (นางสาวอมรรัตน์   มณีศิริสานต์) 
                                ผู้เสนองาน                                   ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่าย วิชาการ 
                                                                     ผู้อนุมัติ 

 
ลงช่ือ......................................................... 

(เซอร์มาร์กาเร็ต  รัตนาวงศ์ไชยา) 
ผู้จัดการ/ผู้อ านวยการ 
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ล าดับที่ 5 แผนงานหน่วยงานวิจัยชั้นเรียน 
แผนงานตามโครงสร้าง ฝ่ายวิชาการ 
แผนงานตามมาตรฐานด้าน 1 คุณภาพผู้เรียน 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
  3  สังคมแห่งการเรียนรู้ 4 อัตลักษณ์ 5 มาตรการส่งเสริม 
ผู้รบัผิดชอบ  นางสาวอมรรัตน์  มณีศิริสานต์ 
ตอบสนอง   พันธกิจข้อ..............ยุทธศาสตร์ข้อ.....................  กลยุทธ์ข้อ............................. 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษาสพฐ. 1 คุณภาพผู้เรียน  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
                                            3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษา EDBA   มาตรฐานท่ี   7  ตัวบ่งช้ี(หลัก)  7.7 (ร่วม) - 
                                                 ประเด็นพิจารณา (หลัก) 7.7 (1-2)     (ร่วม) – 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษาโรงเรียน มาตรฐานท่ี    -       ตัวบ่งช้ี(หลัก)  -  

วัตถุประสงค/์เป้าหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดอืน/ปี) 

วัตถุประสงค ์ 1 ขั้นวางแผน   
1. เพื่อให้ครูรู้นโยบายเกี่ยวกับการวิจัยของ  1.1 ประชาสัมพันธ์ให้ครูเห็นความส าคัญ มิ.ย.62 
โรงเรียน ของการวิจัยในช้ันเรียน  
2. เพื่อให้ผลงานวิจัยของบุคลากรและของโรงเรียน  1.2 วางแผนการท าวิจัยในช้ันเรียน มิ.ย.62 
ได้รับการเผยแพร่   
3. เพื่อให้ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการ ขั้นด าเนินการ (ภาระงานประจ า/โครงการ)  
จัดการเรียนรู้ในวิชาท่ีตนรับผิดชอบและใช้ผล 2.1 ภาระงานประจ า  
ในการปรับการสอน(7.7) 1.งานวิจัยในช้ันเรียน  

 1)วางเค้าโครงงานวิจัย 24 มิ.ย.62 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 2)ศึกษาความเป็นมาและความส าคัญ 15 ก.ค.62 

1.ผลงานการวิจัยในช้ันเรียน จ านวน  ...... ผลงาน ของปัญหา  

2.ผลงานวิจัยท่ีได้รับการเผยแพร่ จ านวน ..... ผลงาน 3)ศึกษาเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับงานวิจัย  

 4)วิธีด าเนินการวิจัยโดยใช้เครื่องมือท่ี 9 ก.ย.61 

 สร้างข้ึน  

เป้าหมายเชิงคณุภาพ 5)เก็บรวบรวมข้อมูล  วิเคราะห์ข้อมูล พ.ย. – ธ.ค.62 

1.  ครูรับทราบนโยบายเกี่ยวกับการวิจัย และบันทึกผลการวิเคราะห์ข้อมูล  

ของโรงเรียนอยู่ในระดับดี 6)สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล 28 ม.ค.63 

2.  ครูมีผลงานวิจัยในช้ันเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ 2. เผยแพร่ผลงานการวิจัยในช้ันเรียนสู่  

3.  ผลงานวิจัยของครูได้รับการเผยแพร่ เว็ปไชต์  

อย่างมีระบบ 2.2ภาระงานตามตัวบ่งชี้ (หลัก)  
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วัตถุประสงค/์เป้าหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดอืน/ปี) 
4.ครูน าผลการศึกษาวิจัยมาพัฒนาการจัดการเรียนรู้   1. ครูมีการศึกษาวิจัยและพัฒนาการจัดการ  

อย่างมีประสิทธิภาพ เรียนรู้ในวิชาท่ีตนรับผิดชอบและใช้ผลในปรับ  

 การสอน(7.7)  

ตัวชี้วัดความส าเร็จ      1)ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการ  

1.  ครูร้อยละ 90 รับทราบนโยบายเกี่ยวกับ  เรียนรู้ในวิชาท่ีตนรับผิดชอบและใช้ผลใน  

การวิจัยของโรงเรียน การวิจัยปรับการสอน(7.7.1 )  

2.  ครูผู้สอนร้อยละ  90  มีผลงานวิจัยในช้ันเรียน   

3.  ผลงานวิจัยของครู ร้อยละ 85  ได้รับการ 2.3ภาระงานตามตัวบ่งชี้ (ร่วม)  

เผยแพร่อย่างเป็นระบบ       -  

4.ครูร้อยละ 85 น าผลการศึกษาวิจัยมา   

พัฒนาการเรียนรู้ 2.4  โครงการ (เพื่อพฒันา ปรบัปรุง)  

       -  

เครื่องมือการติดตาม/ประเมินผล   

1. แบบโครงร่างงานวิจัยในช้ันเรียน 2.5  ภาระงานตามมาตรฐานสากล  

2. แบบบันทึกผลงานวิจัยในช้ันเรียน       -  

3. แบบสรุปผลงานวิจัยช้ันเรียน   

 3.  ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล  

  3.1 ตรวจสอบติดตามการท าวิจัยในช้ันเรียน ก.พ.63 

  3.2 ปรับปรุงแก้ไขงานวิจัยท่ียังไม่สมบูรณ์ ก.พ.63 

  3.3 ประเมินผลการท าวิจัย มี.ค.63 

   

 4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรบัปรุง/พฒันา  

  4.1 สรุปผลงานวิจัยรายบุคคลและภาพรวม มี.ค.63 

  4.2 จัดท ารายงานผลการวิจัย มี.ค.63 

  4.3 น าผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนา มี.ค.63 

 ในปีการศึกษาต่อไป  
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4.2.3 แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่าย งาน/กิจกรรม 
             4.2.3.1  งาน/กิจกรรม งานวิจัยในช้ันเรียน 
                          แผนงานตามมาตรฐานท่ี 1       2       3        4         5  
                         หน่วยงาน    วิจัยช้ันเรียน  ฝ่าย วิชาการ 

รายการ งบประมาณปี 2562 
ประเภท 

งบประมาณ 
รายรับ  

ด าเนินการ 

1. จากโรงเรียน 2,000 
2. อื่นๆ - 

รวม 2,000 
รายจ่าย  
1. ค่าวัสด ุ  
- ค่ากระดาษ A4 1,000 
- ค่าเทปติดสันปก   300 
2. ค่าใช้สอย  
- ค่าถ่ายเอกสาร    500 
3. ค่าตอบแทน  
4. ค่าพาหนะ  
     - ค่ารถ    200 

รวม 2,000 
      สรุปประเภทงบประมาณ 
 งบด าเนินการ  2,000   บาท งบลงทุน.............-................บาท    
 
                 ลงช่ือ…...................................................          ลงช่ือ …..................................................                  
                        (นางสาวอมรรัตน์  มณีศิริสานต์)                            (นางสาวอมรรัตน์  มณีศิริสานต์) 
                                   ผู้เสนองาน           ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ  
   
                                       อนุมัติ 
 

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

                                                                          ผู้จัดการ/ ผู้อ านวยการ 
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ล าดับที่  6   แผนงานหน่วยงาน   ห้องสมุด 
แผนงานตามโครงสร้าง  วิชาการ 
แผนงานตามมาตรฐานด้าน           1 คุณภาพผู้เรียน/เด็ก         2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
                                             3 สังคมแห่งการเรียนรู้        4อัตลักษณ์         5 มาตรการส่งเสริม 
ผู้รบัผิดชอบ            นางสาวกิตติยา สัตยวณิช 
ตอบสนอง            พันธกิจที่ -       ยุทธศาสตร์ที ่  -       กลยุทธ์ที ่    - 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษา สพฐ.  1คุณภาพของผู้เรียน     2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
                                               3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ตอบสนองมาตรฐานฝ่ายการศกึษาฯ(EDBA) :  มาตรฐานที่..........ตัวบง่ชี้ หลักที.่.........ร่วม............... 
                                                       ประเดน็พิจารณาที่ หลกั..................ร่วม.......................... 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษาโรงเรียน    : มาตรฐานที่...........ตัวบง่ชี้ หลักที่............ร่วม....................... 
 

 วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย 
กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 

 
ระยะเวลา 

(วัน/เดอืน/ปี) 
วัตถุประสงค์ 1. ขั้นวางแผน  
1. เพื่อจัดท าปฏิทินปฏิบัติงาน และคู่มือใน   1.1 แต่งต้ังคณะกรรมการห้องสมุด เม.ย.62 
การปฏิบัติงาน   1.2 ประชุมคณะกรรมการห้องสมุด เม.ย.62 
2. เพื่อจัดปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุดและให้   1.3 ประชุมช้ีแจงการด าเนินงานห้องสมุด พ.ค.62 
ความรู้เบ้ืองต้นในการใช้ห้องสมุดแก่   1.4 ปฏิบัติงานตามแผนงาน  
นักเรียน   
3. เพื่อจัดท าตารางการใช้ห้องสมุดในการ   
เรียนการสอน 2. ขั้นด าเนินการ (ภาระงานประจ า/ภาระงาน  
4. เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านท่ี ร่วม/โครงการ)  
หลากหลายให้กับผู้เรียน    2.1 ภาระงานประจ า  
5. เพื่อบ ารุงรักษาวัสดุสารนิเทศให้อยู่ใน 1.จัดท าปฏิทินปฏิบัติงาน และคู่มือในการ เม.ย.62 
สภาพท่ีพร้อมให้บริการอยู่เสมอ ปฏิบัติงาน  
 2.จัดปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด เพื่อให้ มิ.ย.62 
เป้าหมายเชิงปริมาณ ความรู้เบ้ืองต้นในการใช้ห้องสมุดแก่นักเรียน  
1. แผนงานการใช้และพัฒนาห้องสมุด 3. จัดท าตารางการใช้ห้องสมุดเพื่อ พ.ค.62 
จ านวน 1 แผน การเรียนการสอน  
2. ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด 1ครั้ง/ปี 4. จัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ ต.ค.62 , เม.ย.63 
การศึกษา 5. จัดซื้ออุปกรณ์ส าหรับงานเทคนิค พ.ค. 62 
3. นักเรียนจ านวน  30 ห้องเรียน  ใช้ 6. จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านท่ีหลากหลาย ตลอดปีการศึกษา 

ห้องสมุดเพื่อการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมการอ่านของผู้เรียน  
4. นักเรียนจ านวน 1,092 คน เข้าร่วม 7.จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม มิ.ย.62 
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ส่งเสริมการอ่าน  
5. การบ ารุงรักษาหนังสือเทอมละ 1 ครั้ง 8.บ ารุงรักษาวัสดุสารนิเทศให้อยู่ในสภาพ ต.ค.62 , ก.พ.63 
 ท่ีพร้อมให้บริการอยู่เสมอ  
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 วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย 
กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 

 
ระยะเวลา 

(วัน/เดอืน/ปี) 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 2.2  ภาระงานตาม ตบช.  
1. แผนงานการใช้ห้องสมุดได้รับการ -  
พัฒนาและน าไปใช้อย่างมีคุณภาพ 2.3  ภาระงานร่วม  
2. ห้องสมุดด าเนินการปฐมนิเทศการใช้         -  
ห้องสมุดให้กับนักเรียนอย่างมี 2.4  โครงการ  
ประสิทธิภาพ       โครงการพัฒนาห้องสมุดเพื่อการศึกษา  
3. ครูใช้ห้องสมุดเพื่อการเรียนการสอน 2.5ภาระงานตามมาตรฐานสากล  
4. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการ            -  
อ่านตามความสนใจ   
5. ห้องสมุดมีการบ ารุงรักษาวัสดุสารนิเทศ 3.  ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล  
 3.1 ตรวจสอบการด าเนินงานตามแผน ปลายภาคเรียน 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 3.2 ปรับปรุง แก้ไข การด าเนินงานท่ียังไม่ ปลายภาคเรียน 
1. แผนงานการใช้และการพัฒนาห้องสมุด        สมบูรณ์  
ถูกน าไปใช้ร้อยละ 100 3.3 จัดท าเครื่องมือประเมินต่าง ๆ ปลายภาคเรียน 
2. นักเรียนได้รับการปฐมนิเทศการใช้ 3.4 ประเมินผลการจัดกิจกรรม สิ้นสุดโครงการ 
ห้องสมุดร้อยละ 100   
3. ครูใช้ห้องสมุดเพื่อการเรียนการสอน  4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรบัปรุง/พฒันา  
ร้อยละ 83 4.1 สรุปผลการด าเนินงาน/ กิจกรรมต่าง ๆ มี.ค.63 
4. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรส่งเสริมการอ่าน ของห้องสมุด  
ท่ีห้องสมุดจัดข้ึน ร้อยละ 83 4.2 จัดท ารายงานผลการด าเนินงานของ เม.ย.63 
5. ห้องสมุดบ ารุงรักษาวัสดุสารนิเทศ ห้องสมุดในภาพรวม  
ร้อยละ 83 4.3 น าผลการประเมินมาปรับปรุงและ เม.ย.63 
เครื่องมือการติดตาม/ประเมินผล พัฒนางานในปีการศึกษาต่อไป  
1.แบบประเมินผลการด าเนินงาน   
2. แบบบันทึกการใช้ห้องสมุด   
3. สถิติต่าง ๆ ของห้องสมุด   
4. แบบประเมินความพึงพอใจ   

4.2.3 แบบแสดงประมาณค่าใช้จ่ายงาน/กิจกรรม 
        4.2.3.1  งาน/กิจกรรม   ปฐมนิเทศการใช้หอ้งสมุด 
                   แผนงานตามมาตรฐานที ่1 234 5 
                   หน่วยงาน   ห้องสมุด           ฝ่าย วิชาการ 

รายการ งบประมาณ ปี 2562 
ประเภท 

งบประมาณ 

รายรับ (ท่ีมาของงบประมาณ)  
ด าเนินการ    1.จากโรงเรียน 1,000 

   2.อื่น ๆ  
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รายการ งบประมาณ ปี 2562 
ประเภท 

งบประมาณ 

รวม 1,000 
รายจ่าย  
   1.ค่าวัสดุ   
       -กระดาษ A4 ส ี 300 
       -ค่าหมึกพิมพ์ 300 
       -กระดาษโปสเตอร์ 200 
   2.ค่าใช้สอย  
       -ค่าโรเนียวเอกสาร 200 
   3.ค่าตอบแทน  
      -  
   4.ค่าพาหนะ  
      -  

รวม 1,000 
      สรุปประเภทงบประมาณ 
 งบด าเนินการ  1,000   บาท งบลงทุน.............-................บาท    
 

ลงช่ือ .............................................. 
     (นางสาวกิตติยา  สัตยวณิช) 

ผู้เสนองาน 

            ลงช่ือ .............................................. 
                     (นางสาวอมรรัตน์  มณีศิริสานต์) 

                        ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
                                                             ผู้อนุมัติ 
 
                                 ลงช่ือ.................................................... 
                                                  (เซอร์มาร์กาเร็ต  รัตนาวงศ์ไชยา) 
                                                             ผู้จัดการ/ผู้อ านวยการ 

4.2.3 แบบแสดงประมาณค่าใช้จ่ายงาน/กิจกรรม 
        4.2.3.2  งาน/กิจกรรม   ส่งเสริมการอ่าน 
                   แผนงานตามมาตรฐานที ่1 2 34 5 
                   หน่วยงาน       หอ้งสมุด          ฝา่ย วิชาการ 

รายการ งบประมาณ ปี 2562 
ประเภท 

งบประมาณ 

รายรับ (ท่ีมาของงบประมาณ)  

ด าเนินการ 
   1.จากโรงเรียน 15,700 
   2.อื่น ๆ  

รวม 15,700 
รายจ่าย  
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รายการ งบประมาณ ปี 2562 
ประเภท 

งบประมาณ 

   1.ค่าวัสดุ   
- กระดาษโปสเตอร์ 360 
- กระดาษ100ปอนด์ 400 
- เทปโฟม 300 
- กระดาษ A4 สี 250 
- ลวดเย็บกระดาษ 300 
- สติกเกอร์ใส 180 
- กาว TOA 80 
- ลูกแมกซ์ 300 
- เทปพีวีซีใส 300 
- ฟิวเจอร์บอร์ด 300 
- กระดาษโปสเตอร์แข็ง 300 
- กาวUHU 200 
- เชือกปอ 200 
- พลาสติกเคลือบ 500 
- ปากกาหัวตัด 140 
- กระดาษพริสมา 400 
- โฟมอัด 3 ม.ม. 200 
- โฟมอัด 5 มม 200 
- หมึกพิมพ์ส ี 1,200 
- ไส้ปืนกาว 300 
- สติกเกอร์ตัดตัวอักษร 350 
- กระดาษA4 140 
- กรรไกร 240 
- สีโปสเตอร์ 220 
-     ใบคัตเตอร์ 30 องศา 350 
- กระดาษห่อของขวัญ 120 
- ลวดเลเซอร์ 120 
   2.ค่าใช้สอย  
- ของรางวัล 7,000 
- ค่าโรเนียวเอกสาร 500 
   3.ค่าตอบแทน - 
   4.ค่าพาหนะ  
- ค่ารถ 250 

รวม 15,700 
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      สรุปประเภทงบประมาณ 
 งบด าเนินการ  15,700  บาท งบลงทุน.............-................บาท 

 
 

ลงช่ือ .............................................. 
     (นางสาวกิตติยา  สัตยวณิช) 

ผู้เสนองาน 

            ลงช่ือ .............................................. 
                     (นางสาวอมรรัตน์  มณีศิริสานต์) 

                        ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
                                                             ผู้อนุมัติ 
 
                                 ลงช่ือ.................................................... 
                                                  (เซอร์มาร์กาเร็ต  รัตนาวงศ์ไชยา) 
                                                             ผู้จัดการ/ผู้อ านวยการ 
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แผนงานตามโครงสร้าง  ฝ่ายวิชาการ 
แผนงานตามมาตรฐานด้าน 1  คุณภาพผู้เรียน/เด็ก   2  กระบวนการบริหารและการจัดการ  

3  สังคมแห่งการเรียนรู้ 4  อัตลักษณ์  5  มาตรการส่งเสริม 
ชื่อโครงการ  พัฒนาห้องสมุดเพื่อการเรียนการสอน 
ลักษณะโครงการ                ประจ า        ต่อเน่ือง  ใหม ่ 
หน่วยงาน                     งานห้องสมุด 
ผู้รบัผิดชอบ  นางสาวกิตติยา  สัตยวณิช 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษา สพฐ.  1  คุณภาพผู้เรียน/เด็ก   2  กระบวนการบริหารและการจดัการ 
3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ/การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
ตอบสนอง                      พันธกิจข้อ  -   .ยุทธศาสตร์ข้อ     กลยุทธ์ข้อ  
ตอบสนองมาตรฐานฝ่ายการศกึษาฯ (EDBA) มาตรฐานท่ี   3   ตัวบ่งช้ี (ทางตรง)   -  (ทางอ้อม)   - 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษาโรงเรียน มาตรฐานท่ี    -          ตัวบ่งช้ี   - 
1. หลักการและเหตผุล 
             การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง  โดยนักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง  รักการเรียนรู้  เรียนอย่างมีความสุข  มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  ห้องสมุดโรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ท่ี
รวบรวมจัดหาเพิ่มเติม  ทรัพยากรสารสนเทศ  วัสดุตีพิมพ์และไม่ตีพิมพ์ ส่ือเทคโนโลยีทันสมัย  มีวัสดุ  ครุภัณฑ์  
เพียงพอ  มีสภาพใช้งานได้ตรงกับความต้องการของผู้เรียนมากท่ีสุดได้ตามมาตรฐานห้องสมุด  เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ห้องสมุดโรงเรียน  ในด้านพัฒนาการเรียน  การสอนและเพียงพอกับจ านวนผู้ใช้บริการ         
2.วัตถุประสงค ์
            1.  เพื่อเพิ่มจ านวนทรัพยากรสารสนเทศวัสดุตีพิมพ์และไม่ตีพิมพ์ให้เพียงพอต่อความต้องการของครูและนักเรียน 
           2.  เพื่อพัฒนางานห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีก้าวหน้าและทันสมัยย่ิงข้ึน 
           3.  เพื่ออ านวยประโยชน์ต่อนักเรียน-คร-ูบุคลากรรู้จักใช้บริการห้องสมุดเป็นแหล่งการศึกษาค้นคว้า 
3. เป้าหมาย 
         3.1 เชิงปริมาณ   
             - มีจ านวนหนังสือ, ส่ิงพิมพ์  อย่างน้อย 5 รายการ  ต่อผู้ใช้ 1  คน 
   - มีวัสดุ – ครุภัณฑ์ในการให้บริการได้ร้อยละ 100 

3.2เชิงคุณภาพ   
     -  หนังสือ, ส่ิงพิมพ์  ได้มาตรฐานและตรงความต้องการของผู้เรียนมากท่ีสุดท่ีจะส่งผลให้ผู้เรียนมีทักษะใน
การแสวงหาความรู้ด้วยตนเองรักการเรียนรู้  และมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
3.3ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
    1.ทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุดเพิ่มข้ึนร้อยละ 85 
                2.มีผู้ใช้บริการห้องสมุดเพิ่มข้ึนร้อยละ 83 
4. ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รบัผิดชอบ 
1. ขั้นเตรียมการ  นางสาวกิตติยา  สัตยวณิช 

    1.1 ประชุมวางแผน เม.ย.62  
    1.2 เตรียมแบบส ารวจความต้องการ   
2. ขั้นด าเนินการ/กิจกรรมที่จัด   
     2.1  ส ารวจความต้องการทรัพยากรสารสนเทศ พ.ค.62  
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ระยะเวลา ผู้รบัผิดชอบ 

     2.2  รวบรวมรายการหนังสือเพื่อขอด าเนินการจัดซื้อ   
     2.3 จัดซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด   
3. ขั้นติดตามและประเมินผล   
    3.2 ติดตามและประเมินผลตามโครงการ มี.ค.63  
    3.2 แบบประเมิน   

 
5. สถานที่ด าเนนิงาน ห้องสมุดโรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 
6. ระยะเวลาในการด าเนินงาน  เมษายน 2562 – มีนาคม 2563 
7. งบประมาณ 

รายการ งบประมาณ ปี 2562 
ประเภทงบ 

 

รายรับ   
-จากโรงเรียน 100,000  
-อื่น ๆ   

รวม 100,000  
รายจ่าย   
-ค่าวัสดุ    
 - ค่าหนังสือ 96,000 งบลงทุน 
 - ค่าพลาสติกห่อปก 2,200 งบพัฒนา 
- สกอตเทป 400 
- ใบคัตเตอร์ 300 
- กาวลาเท็กซ์ 100 
ค่าใช้สอย      
-ค่าตอบแทน  
-ค่าพาหนะ  
     -ค่าน้ ามันรถ 1,000 

รวมจ่าย 100,000  
 
8. เครือ่งมือการติดตามและประเมินผล 
  แบบประเมินความประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 
9. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
            1. ครู  อาจารย์  และนักเรียนเข้าใช้บริการค้นคว้าภายในห้องสมุดมากขึ้น 
           2. มีหนังสือ และทรัพยากรสารสนเทศในการให้บริการเพียงพอ 
 
10. ปัญหา/อปุสรรค แนวทางแก้ไข 
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.....................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................... 

 

                     ผู้เสนอโครงการ                                                             ผู้พิจารณาโครงการ 
 

ลงช่ือ .............................................. 
     (นางสาวกิตติยา  สัตยวณิช) 

 

            ลงช่ือ .............................................. 
                     (นางสาวอมรรัตน์  มณีศิริสานต์) 

                        ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
 

                                                         ผู้อนุมัติโครงการ 
 
                                 ลงช่ือ.................................................... 
                                                  (เซอร์มาร์กาเร็ต  รัตนาวงศ์ไชยา) 
                                                             ผู้จัดการ/ผู้อ านวยการ 
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ล าดับที่ 7 แผนงานหน่วยงานสือ่นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพือ่การศกึษา 
แผนงานตามโครงสร้าง               ฝ่ายวิชาการ 
แผนงานตามมาตรฐานด้าน     1 คุณภาพผู้เรียน 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
      3  สังคมแห่งการเรียนรู้ 4อัตลักษณ์ 5 มาตรการส่งเสริม 
ผู้รบัผิดชอบ     นางมณีรัตน์  ชัยรัตนะ 
ตอบสนอง     พันธกิจข้อ..............ยุทธศาสตร์ข้อ.....................  กลยุทธ์ข้อ............................. 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษาสพฐ.  1 คุณภาพผู้เรียน2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
                                             3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษา EDBA    มาตรฐานท่ี ตัวบ่งช้ี(หลัก) (ร่วม) - 
                                                 ประเด็นพิจารณา (หลัก) (ร่วม) – 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษาโรงเรียน มาตรฐานท่ี    -       ตัวบ่งช้ี(หลัก)  -  
 

วัตถุประสงค/์เป้าหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดอืน/ปี) 

วัตถุประสงค ์ 1. ขั้นวางแผน  

1.เพื่อวิเคราะห์ความจ าเป็นในการใช้สื่อและเทคโนโลยี 1.1 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน เม.ย.62 
เพื่อการจัดการเรียนการสอนและการบริหารงาน 1.2 ช้ีแจงวัตถุประสงค์  
วิชาการ 1.3 วางแผนการจัดท าสื่อตามแผนการเรียนรู้  

2.เพื่อส่งเสริมให้ครูผลิตและพัฒนาสื่อและนวัตกรรม 8 กลุ่มสาระ  

การเรียนการสอน   
3.เพื่อประสานความร่วมมือในการผลิตจัดหาพัฒนา 2. ขั้นด าเนินการ (ภาระงานประจ า/ภาระงาน  

และใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อจัดการเรียน ร่วม/โครงการ)  

การสอน 2.1 ภาระงานประจ า  

4.เพื่อประเมินผลการใช้สื่อและเทคโนโลยี 1.ศึกษาวิเคราะห์ความจ าเป็นในการใช้สื่อ เม.ย.62 

5.เพื่อสนับสนุนให้ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม และเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอน  

ผนวกกับการน าบริบทและภูมิ ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้  

 2.ครูประสานความร่วมมือในการผลิตจัดหา ตลอดปีการศึกษา 

 พัฒนาและใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อ  

เป้าหมายเชิงปริมาณ การจัดการเรียนการสอน  

1.ครูผู้สอน  จ านวน  65 คน   3.บันทึกผลการใช้สื่อและเทคโนโลยี ตลอดปีการศึกษา 

 4.งานพัฒนาทักษะการผลิตสื่อการสอน ตลอดปีการศึกษา 

 อิเล็กทรอนิกส์ยุคใหม่  
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วัตถุประสงค/์เป้าหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดอืน/ปี) 
เป้าหมายเชิงคณุภาพ 2.2 ภาระงานตาม ตบช  

1.ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน   

และการบริหารงานวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ 2.3 ภาระงานร่วม  

2. ครูผู้สอน ได้ผลิตและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน   

อย่างมีประสิทธิภาพ 2.4 โครงการ  

3. ครูผู้สอน ได้ประสานความร่วมมือในการผลิตจัดหา   

พัฒนาและใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อจัดการ   

เรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล  

4. ครูผู้สอนได้รับการสนับสนุนให้ใช้สื่อและเทคโนโลยี 3.1 ติดตาม/ตรวจสอบผลการด าเนินงาน มี.ค.63 

ท่ีท้องถ่ินเหมาะสมโดยน าบริบทแห่งภูมิปัญญาของ 3.2 ประเมินผลการใช้สื่อและเทคโนโลยี  

มาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ   

   

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรบัปรุง/พฒันา  

1.ครูผู้สอน ร้อยละ  85 ได้วิเคราะห์ความจ าเป็น 4.1 สรุปผลการใช้สื่อและเทคโนโลยี ก.พ. 63 

ในการใช้สื่อและเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียน 4.2 น าผลการการใช้สื่อมาปรับปรุงและ  

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   
สื่อและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมผนวกกับการน าบริบท   
แห่งภูมิปัญญาของท้องถ่ินมาบูรณาการใน   

การจัดการเรียนรู้   
เครื่องมือการติดตาม/ประเมินผล   

1.แบบส ารวจความต้องการในการใช้สื่อและเทคโนโลยี   
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วัตถุประสงค/์เป้าหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดอืน/ปี) 
2.แบบประเมินการใช้สื่อและเทคโนโลยี   

3.แบบประเมินการออกแบบและการจัดการเรียนรู้   
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4.2.3 แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่าย งาน/กิจกรรม 
         4.2.3.1  งาน/กิจกรรม พัฒนาทักษะการผลติสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ยุคใหม่ 
                      แผนงานตามมาตรฐานท่ี 1       2       3        4         5  
                    หน่วยงาน สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  ฝ่าย วิชาการ 
 

รายการ งบประมาณปี 2562 
ประเภท 

งบประมาณ 
รายรับ  

ด าเนินการ 

1. จากโรงเรียน 7,200 
รวม 7,200 

รายจ่าย  
1. ค่าวัสด ุ  
- ค่าซีดีรอม 1,300 
     - ค่ากระดาษ 300 
     - ใบประกาศ 400 
2. ค่าใช้สอย  
     - ของรางวัล 5,000 
3. ค่าตอบแทน  
       
4. ค่าพาหนะ  
     -  ค่ารถ 200 

รวม 7,200 
   สรุปประเภทงบประมาณ 
 งบด าเนินการ  7,200   บาท งบลงทุน...........................บาท    
 
                 ลงช่ือ…...................................................          ลงช่ือ …..................................................                  
                            (นางมณีรัตน์  ชัยรัตนะ)                             (นางสาวอมรรัตน์  มณีศิริสานต์) 
                                   ผู้เสนองาน           ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ  
                        อนุมัติ 
 

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

                                                                            ผู้จัดการ/ผู้อ านวยการ 
          
 
 
 
 
 
 



229 
 

 
แผนปฏิบัตกิารปกีารศึกษา  2563   โรงเรียนซางตาครู้สศกึษา 

 

4.2.3.1  งาน/กิจกรรม  อบรมสร้างสื่อนวัตกรรมด้วย I-pad 
                      แผนงานตามมาตรฐานท่ี 1       2       3        4         5  
                     หน่วยงาน  สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  ฝ่าย วิชาการ 

รายการ งบประมาณปี 2562 
ประเภท 

งบประมาณ 
รายรับ  

ด าเนินการ 

1. จากโรงเรียน 15,000 
2. อื่นๆ  

รวม 15,000 
รายจ่าย  
1. ค่าวัสด ุ  
  
2. ค่าใช้สอย  
     -ค่าอาหาร 5,000 
3. ค่าตอบแทน  
     -ค่าวิทยากร 10,000 
4. ค่าพาหนะ  
  

รวม 15,000 
 
   สรุปประเภทงบประมาณ 
 งบด าเนินการ  15,000   บาท งบลงทุน...........................บาท    
 
                 ลงช่ือ…...................................................          ลงช่ือ …..................................................                  
                            (นางมณีรัตน์  ชัยรัตนะ)                             (นางสาวอมรรัตน์  มณีศิริสานต์) 
                                   ผู้เสนองาน           ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ  
                        อนุมัติ 
 

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

                                                                            ผู้จัดการ/ผู้อ านวยการ 
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4.3  ฝ่ายกิจการนักเรียน 
 
ตารางที่ 4.3.1  สรุปรายจ่ายและที่มาของงบประมาณ ของงาน/โครงการ จ าแนกตามหน่วยงาน ปีการศึกษา 2562 

 
ท่ี 

 
แผนงานหน่วยงาน 

แผนงาน
ตาม

มาตรฐาน 
ผู้รับผิดชอบ 

สรุป
รายจ่าย 

สรุปรายรับ 

จากโรงเรียน จากท่ีอื่น รวม 

1 หน่วยงานส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม 16 นางสาวกรกช     
  1) โครงการพฒันาคุณธรรม  จริยธรรมนักเรียน 16 นางสาวกรกช 39,900 39,900  39,900 
 2) โครงการวถิีงามตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 
16 

 
 

8,300 
 

8,300 
  

8,300 
 รวม   48,200 48,200  48,200 
2 หน่วยงานกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน 1,2,10      
 1) กิจกรรมแนะแนว 10 นางสาวนวลจันทร์ 7,700 7,700  7,700 
  2) กิจกรรมโลกกว้างทางการศึกษา 10 นางสาวนวลจันทร์ 5,700 5,700  5,700 
 3) กิจกรรมวันส าคญัทางลูกเสือ 10 นายบัญชา 9,400 9,400  9,400 
  4) กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยและสภา

นักเรียน 10 
นายสุนันท์ 

7,000 7,000  7,000 
 5) กิจกรรมท าเนียบคนเก่ง 2 นางสาวณัชชา 1,900 1,900  1,900 
 6) กิจกรรมบันทึกเยาวชนคนด ี 2 นางสาวสุภัชชา 40,000 40,000  40,000 
 7) โครงการสร้างเสริมทักษะชีวติแก่ผู้เรียน 10 นายบัญชา 879,390 879,390  879,390 
 8) โครงการเจริญเติบโตเพื่อการเรียนรู้ 10 นางเรวดี 45,500 45,500  45,500 
 9) โครงการ SCวัยใสใส่ใจสขุภาพพัฒนาความ

ฉลาดทางสุขภาวะ 1 
นายรุ่งโรจน์  

40,000 
 

40,000 
  

40,000 
 รวม   1,036,590 1,036,590  1,036,590 

3 หน่วยงานสวัสดิภาพผู้เรียน 1 นายฐากร     
  1) กิจกรรมลูกเสือสวัสดิการ 1 นายฐากร  5,400 5,400  5,400 
 2) กิจกรรมรักษาความปลอดภยัในโรงเรียน 1 นายฐากร 6,700 6,700  6,700 
 3) กิจกรรมวันงดสูบบหุรี่โลก 1 นายนิรุตต์ิ  2,600 2,600  2,600 
 4) กิจกรรมวันต่อตา้นสารเสพติดโลก 1 นายสุนันท์ 7,500 7,500  7,500 
 5) กิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติด 1 นายนิรุตต์ิ 9,000 9,000  9,000 
        
 รวม   31,200 31,200  31,200 
4 หน่วยงานส่งเสริมเอกลกัษณ์นักเรียน 14 นางสาวปรารถนา     
 1) กิจกรรมสวัสดีคุณครู 14 นางสาวนวลจันทร์ 2,800 2,800  2,800 
  2) กิจกรรมเชดิชูเกียรตคินดีศรีซางตาครู้ส 14 นางสาวยุวดี 1,700 1,700  1,700 
 3) กิจกรรมรักษาความสะอาด 14 นางสาวปรารถนา 1,000 1,000  1,000 
 รวม   5,500 5,500  5,500 
5 หน่วยงานสัมพันธ์ชุมชน 16      
 1) กิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพ 16 นางสาวพรพรหม 35,000 35,000  35,000 
 2) กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 16 นางสาวพรพรหม 25,000 25,000  25,000 
 3) กิจกรรมวันเด็ก 16 นางอรวรรณ 35,000 35,000  35,000 
 4) โครงการส่งเสริมการสร้างภาคีเครือข่าย

ร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
16 นางสาวนวลจันทร์ 45,300 45,300  45,300 

 รวม   115,800 115,800  115,800 
 รวมท้ังสิ้น   1,237,290 1,237,290 

 
1,237,290 
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   ลงชื่อ ...................................................  ผู้รบัรอง 
                                             (นางสาวกรกช   กิจบ ารุง) 

                                             ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนกัเรียน 
 
 
 

 
ตารางที่ 4.3.2  สรุปรายรับ-รายจ่ายตามหน่วยงาน (งาน/กิจกรรม/โครงการ) ปีการศึกษา 2562 
                                  ของฝ่าย  กิจการนักเรียน 
4.3.2.1  หน่วยงานส่งเสริมคณุธรรม  จริยธรรม 

สรุปประเภทงบประมาณ 
 งบด าเนนิการ    -     บาท              งบลงทุน    -      บาท  งบพัฒนา  86,700   บาท 
 
  
          ลงชื่อ..............................................   ลงชื่อ.................................................... 
      ( นางสาวกรกช   กิจบ ารุง )          ( นางสาวกรกช    กิจบ ารุง ) 
      ผูเ้สนองาน    ผู้ช่วยผูอ้ านวยการฝ่ายกิจการนกัเรียน 
 

 
 

ผู้อนุมัต ิลงชื่อ............................................... 
           ( เซอร์มารก์าเรต็  รตันาวงศ์ไชยา) 

         ผู้จัดการ / ผู้อ านวยการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ท่ี 

 
งาน/กิจกรรม/โครงการ 

แผนงาน
ตาม

มาตรฐาน 

สรุปรายรับ สรุป
รายจ่าย 

ประเภท
งบประมาณ จากโรงเรียน จากที่อื่น รวม 

1 1) โครงการพัฒนาคุณธรรม  
จริยธรรมนักเรียน 

16 78,400 
 

78,400 78,400 พัฒนา 

 2) โครงการวิถีงามตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

16  
8,300  

 
8,300 

 
8,300 

 

รวม 86,700  86,700 86,700  
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4.3.2.2  หน่วยงานกิจกรรมพฒันาผู้เรียน 

 
สรุปประเภทงบประมาณ 
 
 งบด าเนนิการ 970,620 บาท งบลงทนุ  -    บาท  งบพัฒนา  -   บาท 
 
 ลงชื่อ.............................................. …..   ลงชื่อ.................................................... 
      ( นายพรดนัย  ดาวด ี)                      ( นางสาวกรกช   กิจบ ารุง ) 
      ผูเ้สนองาน                 ผู้ช่วยผูอ้ านวยการฝ่ายกิจการนักเรียน 

 
 
 

ผู้อนุมัต ิลงชื่อ............................................... 
           ( เซอร์มารก์าเรต็  รตันาวงศ์ไชยา) 

          ผู้จัดการ / ผู้อ านวยการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ท่ี 

 
งาน/กิจกรรม/โครงการ 

แผนงาน
ตาม

มาตรฐาน 

สรุปรายรับ สรุป
รายจ่าย 

ประเภท
งบประมาณ จากโรงเรียน จากที่อื่น รวม 

1 กิจกรรมแนะแนว 10 7,700  7,700  ด าเนินการ 
2 กิจกรรมโลกกว้างทางการศึกษา 10 5,700  5,700   
3 กิจกรรมวันส าคัญทางลูกเสือ 10 9,400  9,400   
4 กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย

และสภานักเรียน 10 7,000 
 

7,000 
  

5 กิจกรรมท าเนียบคนเก่ง 2 1,900  1,900   
6 โครงการสร้างเสริมทักษะชีวิตแก่

ผู้เรียน 10 
 

166,845 
 
686,575 

 
853,420 

  

7 โครงการเจริญเติบโตเพื่อการ
เรียนรู้ 10 

45,500 
 

45,500   

8 โครงการ SCวัยใสใส่ใจสุขภาพ
พัฒนาความฉลาดทางสุขภาวะ 1 

 
40,000  

 
40,000 

  

รวม 284,045 686,575 970620   

พรดนัย  ดาวดี 
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4.3.2.3  หน่วยงานสวัสดิภาพผู้เรียน 

 
สรุปประเภทงบประมาณ 
 
 งบด าเนนิการ   31,200   บาท งบลงทนุ   -      บาท  งบพัฒนา    -      บาท 
 
  
  ลงชื่อ..............................................    ลงชื่อ.................................................... 
      ( นายฐากร   วัฒนากูล )                      ( นางสาวกรกช   กิจบ ารุง ) 
      ผูเ้สนองาน                ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักเรียน 

 
 
 

ผู้อนุมัต ิลงชื่อ............................................... 
           ( เซอร์มารก์าเรต็  รตันาวงศ์ไชยา) 

           ผู้จัดการ / ผู้อ านวยการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ที่ 

 
งาน/กิจกรรม/โครงการ 

แผนงาน
ตาม

มาตรฐาน 

สรุปรายรับ สรุป
รายจ่าย 

ประเภท
งบประมาณ จากโรงเรียน จากที่อื่น รวม 

1 กิจกรรมลูกเสือสวสัดิการ 1 5,400  5,400 5,400 ด าเนินการ 
2 กิจกรรมรักษาความปลอดภัยใน

โรงเรียน 
1 6,700  6,700 6,700  

3 กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก 1 2,600  2,600 2,600  
4 กิจกรรมวันต่อต้านสารเสพติดโลก 1 7,500  7,500 7,500  
5 กิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติด 1 9,000  9,000 9,000  
        
        
        
        
        
        
        

รวม 31,200  31,200 31,200  31,200 

 ฐากร วัฒนากูล 
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4.3.2.4  หน่วยงานส่งเสริมเอกลกัษณน์ักเรียน 
 

 
สรุปประเภทงบประมาณ 
 
 งบด าเนนิการ   5,500   บาท งบลงทนุ    -     บาท  งบพัฒนา    -       บาท 
 
 
 ลงชื่อ.............................................. …..   ลงชื่อ.................................................... 
      ( นางสาวปรารถนา   กรานแก้ว )           ( นางสาวกรกช   กิจบ ารุง ) 
      ผูเ้สนองาน               ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักเรียน 

 
 
 

ผู้อนุมัต ิลงชื่อ............................................... 
           ( เซอร์มารก์าเรต็  รตันาวงศ์ไชยา) 

         ผู้จัดการ / ผู้อ านวยการ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
ที่ 

 
งาน/กิจกรรม/โครงการ 

แผนงาน
ตาม

มาตรฐาน 

สรุปรายรับ สรุป
รายจ่าย 

ประเภท
งบประมาณ จากโรงเรียน จากที่

อื่น 
รวม 

1 กิจกรรมสวัสดีคุณครู 14 2,800  2,800 2,800 ด าเนินการ 
2 กิจกรรมเชิดชูเกียรติคนดีศรีซาง

ตาครู้ส 
14 1,700  1,700 1,700  

3 กิจกรรมรักษาความสะอาด 14 1,000  1,000 1,000  
        
        
        
        
        
        
        

รวม 5,500  5,500 5,500  

ปรารถนา   กรานแก้ว 



235 
 

 
แผนปฏิบัตกิารปกีารศึกษา  2563   โรงเรียนซางตาครู้สศกึษา 

 

 
4.3.2.5  หน่วยงานสัมพนัธ์ชุมชน 
 

 
สรุปประเภทงบประมาณ 
 
 งบด าเนนิการ    115,800   บาท   งบลงทนุ    -       บาท  งบพัฒนา    -      บาท 
 
 
 ลงชื่อ.............................................. …..   ลงชื่อ.................................................... 
      ( นางสาวนวลจันทร์   สดีอกบวบ )          ( นางสาวกรกช   กิจบ ารุง ) 
      ผูเ้สนองาน              ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักเรียน 

 
 
 

ผู้อนุมัต ิลงชื่อ............................................... 
           ( เซอร์มารก์าเรต็  รตันาวงศ์ไชยา) 

          ผู้จัดการ / ผู้อ านวยการ 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
ที่ 

 
งาน/กิจกรรม/โครงการ 

แผนงาน
ตาม

มาตรฐาน 

สรุปรายรับ สรุป
รายจ่าย 

ประเภท
งบประมาณ จากโรงเรียน จากที่อื่น รวม 

1 กิจกรรมวันคล้ายวันพระราช
สมภพ 

16 35,000  35,000 35,000 ด าเนินการ 

2 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 16 25,000  25,000 25,000  
3 กิจกรรมวันเด็ก 16 35,000  35,000 35,000  
4 โครงการส่งเสริมการสร้างภาคี

เครือข่ายร่วมพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

16 45,300 
 

45,300 45,300  

        
        
        

รวม 115,800  115,800 115,800  
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ล าดับที่   1   แผนงานหน่วยงาน  ส่งเสริมคณุธรรม  จริยธรรม 
แผนงานตามโครงสร้าง ฝ่ายกิจการนักเรียน 
แผนงานตามมาตรฐานด้าน           1 คุณภาพผู้เรียน/เด็ก         2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
                                             3 สังคมแห่งการเรียนรู้        4 อัตลักษณ์         5 มาตรการส่งเสริม 
ผู้รบัผิดชอบ  นางสาวกรกช   กิจบ ารุง 
ตอบสนอง  พันธกิจที ่5     ยุทธศาสตร์ที ่  8    กลยุทธ์ที ่ 8.1 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษา สพฐ.  1  คุณภาพของผู้เรียน/เด็ก     2  กระบวนการบริหารและการจัดการ   
                  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ/การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ   
ตอบสนองมาตรฐานฝ่ายการศกึษาฯ (EDBA) :  มาตรฐานที่  16  ตัวบ่งชี้ หลกัที่  16.1   
              ประเดน็พิจารณาที่ หลกั  2-4    
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษาโรงเรียน    : มาตรฐานที่  16  ตัวบ่งชี้ หลกัที่ 16.1  ร่วม 16.2 

 วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดอืน/ปี) 
วัตถุประสงค์ 1. ขั้นวางแผน  

1.เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้ 1.1 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานตามโครงการ พ.ค. 62 
เป็นผู้มีระเบียบวินัยในตนเอง  1.2 ประชุมคณะกรรมการวางแผน พ.ค. 62 
สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อ 1.3 ประชุมช้ีแจงการด าเนินงานตามโครงการ พ.ค. 62 
บังคับของโรงเรียนได้อย่างถูกต้อง  1.4 จัดท าเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับกิจกรรมและ พ.ค. 62 
2. เพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียนเคารพ ข้อมูลก ากับการด าเนินงานตามโครงการ  
สิทธิของตนเองและผู้อื่น มีทักษะ  2. ขั้นด าเนินการ  
ชีวิต หมู่คณะและสามารถอยู่ร่วม 2.1. ภาระงานประจ า   
กับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 1. จัดกิจกรรมฝึกระเบียบแถว พ.ค. 62 
3. เพื่อติดตามความประพฤติ   1)ฝึกระเบียบรวมหน้าเสาธง  
ปฏิบัติของนักเรียนให้ถูกต้องตาม   2)จัดประกวด  
กฎระเบียบข้อบังคับของโรงเรียน 2. จัดกิจกรรมเข้าคิวสร้างวินัย พ.ค. 62 
4.  เพื่อให้ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกาย     1)จัดท าป้ายนิเทศ  
แข็งแรง แต่งกายสะอาดเรียบร้อย      2)สภานักเรียนช่วยก ากับติดตาม  
เครื่องแต่งกายและเครื่องใช้ส่วนตัว 3. จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน มิ.ย. 62 
สะอาด 4. จัดกิจกรรมตอนเช้าท่ีหน้าเสาธง พ.ค. 62 - มี.ค. 63 
5.เพื่อให้ผู้เรียนด าเนินชีวิตอย่างเรียบง่าย 1)คุณพ่อ , เซอร์ อบรม  
พอเพียง 2)วิทยากรให้ความรู้  
เป้าหมายเชิงปริมาณ 3)ครูอบรมหน้าเสาธง  
1.ผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 - 4)สนทนาภาษาอังกฤษ  
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ได้เข้าร่วม 5. จัดกิจกรรมสร้างวินัยในการมาเรียน พ.ค. 62 
กิจกรรม 1)เช็คช่ือและท าสถิตินักเรียนท่ีมาสาย  
2.มีกิจกรรมจ านวน 5 กิจกรรม 2)รณรงค์และติดตามให้ผู้เรียนมาเรียนทัน  

เป้าหมายเชิงคณุภาพ           เวลา  
1.ผู้เรียนเป็นผู้มีระเบียบวินัยใน   
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 วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดอืน/ปี) 
ตนเองสามารถปฏิบัติตามกฎ   
ระเบียบข้อบังคับของโรงเรียนได้   
อย่างถูกต้อง    
2. ผู้เรียนเคารพสิทธิของตนเอง 2.2  ภาระงานตาม ตบช.(วงเล็บตัวบ่งชี ที่รับผิดชอบหลัก)  
และผู้อื่น มีทักษะชีวิต หมู่คณะ 2.3  ภาระงานร่วม  (วงเล็บตัวบ่งชี ที่รับผิดชอบร่วม)  
และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่น    1. สถานศึกษามีกระบวนการด าเนินการ  และจัด  
ได้อย่างมีความสุข กิจกรรมพัฒนาคุณภาพด้านอัตลักษณ์การศึกษา  
3. มีการติดตามความประพฤติ คาทอลิก (16.2)  
ปฏิบัติของผู้เรียนให้ถูกต้องตาม 2.4  โครงการ  
กฎระเบียบข้อบังคับของโรงเรียน 1. โครงการพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรมนักเรียน พ.ค. 62 - มี.ค. 63 
4.  ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกาย 1) กิจกรรมจัดระเบียบแถว  
แข็งแรง แต่งกายสะอาดเรียบร้อย  2) กิจกรรมเข้าคิวสร้างวินัย  
เครื่องแต่งกายและเครื่องใช้ส่วนตัว 3) กิจกรรมปฐมนิเทศ  
สะอาด 4) กิจกรรมตอนเช้าท่ีหน้าเสาธง  
5.ผู้เรียนด าเนินชีวิตอย่างเรียบง่าย พอเพียง 5) กิจกรรมสร้างวินัยในการมาเรียน  
 6) กิจกรรมวันครู  
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 7) กิจกรรมวันไหว้ครู  
 8) กิจกรรมบันทึกเยาวชนคนดี  
1.ผู้เรียนร้อยละ 90 เป็นผู้มีระเบียบ 2. โครงการวิถีงามตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พ.ค. 62 - มี.ค. 63 
วินัยในตนเองสามารถปฏิบัติตาม 1) กิจกรรมชองหายได้คืน  
กฎระเบียบข้อบังคับของโรงเรียนได้ 2) กิจกรรมรู้จักคิด  รู้จักใช้อย่างคุ้มค่า  
อย่างถูกต้อง  3) กิจกรรมออมทรัพย์  
2. ผู้เรียนร้อยละ 88 เคารพสิทธิของ 4) กิจกรรมประหยัดน้ า  ไฟ  
ตนเองและผู้อื่น มีทักษะชีวิต    
หมู่คณะและสามารถอยู่ร่วมกับ 3.  ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล  
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 3.1 ตรวจสอบติดตามการด าเนินงานตามแผน  
3. มีการติดตามความประพฤติ 3.2 ประเมินการจัดกิจกรรม  
ปฏิบัติของผู้เรียนทุกคนให้ถูกต้องตาม 3.3 ปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงานท่ียังไม่สมบูรณ์  
กฎระเบียบข้อบังคับของโรงเรียน   
4.  ผู้เรียนร้อยละ 88 มีสุขภาพ 4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา  
ร่างกายแข็งแรง แต่งกายสะอาด  4.1สรุปผลตามกิจกรรมเป็นภาพรวม  
เรียบร้อย เครื่องแต่งกายและ 4.2จัดท ารายงานผลด าเนินงานของ  
เครื่องใช้ส่วนตัวสะอาด หน่วยงาน  
5. ผู้เรียนร้อยละ88ด าเนินชีวิตอย่างเรียบ 4.3น าผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนา  
ง่าย  พอเพียง   
   
เครื่องมือการติดตาม/ประเมินผล   
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 วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดอืน/ปี) 
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         2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
                                             3 สังคมแห่งการเรียนรู้        4 อัตลักษณ์         5 มาตรการส่งเสริม 
ชื่อโครงการ  พัฒนาคุณธรรม  จริยธรรมนักเรียน 
ลักษณะโครงการ      ประจ า    ต่อเน่ือง    ใหม่  
หน่วยงาน                        ส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรมนักเรียน 
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวกรกช      กิจบ ารุง 
ตอบสนอง                         พันธกิจที่.......5.........ยุทธศาสตร์ที่..........8..........กลยุทธ์ที่..........8.1........ 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษา สพฐ.  1  คุณภาพของผู้เรียน/เด็ก     2  กระบวนการบริหารและการจัดการ   
                  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ/การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ   
ตอบสนองมาตรฐานฝ่ายการศึกษาฯ( EDBA) มาตรฐานที่   16   ตัวบ่งชี้ ทางตรง  16.1  ทางอ้อม  16.2 
                  ประเด็นพิจารณาท่ี ทางตรง  2-4    ทางอ้อม   5 
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน มาตรฐานที่  16   ตัวบ่งชี้  16.1 
 

1. หลักการและเหตผุล 
 ปัจจุบันแนวโน้มด้านคุณธรรม  จริยธรรมของนักเรียนอยู่ในระดับต่ าลง  จากหลายสาเหตุ  เช่น  มีสื่อ
เทคโนโลยีเข้ามาเผยแพร่และมีอิทธิพลในชีวิตประจ าวันของนักเรียน  การขาดความร่วมมือระหว่างบ้าน  โรงเรียน  
และชุมชนในการปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรมอย่างต่อเน่ือง  ถ้าไม่รีบแก้ไข  นักเรียนอาจสร้างปัญหาให้ครอบครัว  
โรงเรียน  ชุมชนและสังคมได้  ดังน้ันทุกฝ่ายจึงต้องร่วมกันพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนเพื่อให้นักเรียนปฏิบัติ
ตนจนเป็นกิจนิสัยในชีวิตประจ าวัน  โครงการน้ีสอดคล้องกับนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
ท่ีเน้นให้ผู้เรียนเรียนรู้คู่คุณธรรมและมาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานด้านคุณภาพผู้เรียน  
ให้เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
2.วัตถุประสงค ์  (ตบช.16.1) 
 1. เพื่อให้ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติตนอย่างเหมาะสม  ตรงไปตรงมาทั้งกาย  วาจา  และใจ  ต่อตนเองและผู้อื่น 
 2. เพื่อให้ผู้เรียนมีความจริงใจ  ไม่คดโกง  และไม่หลอกลวง 
 3. เพื่อให้ผู้เรียนมุ่งมั่นในการท าความดีด้วยใจอิสระ 
 4. เพื่อให้ผู้เรียนมีความละอายใจและไม่ปฏิบัติในสิ่งท่ีเป็นบาปและสิ่งท่ีผิดต่อหลักธรรมของศาสนา 
3. เป้าหมาย      
  3.1 เชิงปริมาณ                
 ผู้เรียนต้ังแต่ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-มัธยมศึกษาปีท่ี 3  จ านวน  1328 คน 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
 1. ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติตนอย่างเหมาะสม  ตรงไปตรงมาทั้งกาย  วาจา  และใจ  ต่อตนเองและผู้อื่น 
 2. ผู้เรียนมีความจริงใจ  ไม่คดโกง  และไม่หลอกลวง 
 3. ผู้เรียนมุ่งมั่นในการท าความดีด้วยใจอิสระ 
 4. ผู้เรียนมีความละอายใจและไม่ปฏิบัติในสิ่งท่ีเป็นบาปและสิ่งท่ีผิดต่อหลักธรรมของศาสนา 
 3.3 ตัวช้ีวัดความส าเร็จ  
 1. ผู้เรียนร้อยละ 83 ประพฤติปฏิบัติตนอย่างเหมาะสม  ตรงไปตรงมาทั้งกาย  วาจา  และใจ  ต่อตนเองและ
ผู้อื่น 
 2. ผู้เรียนร้อยละ 83 มีความจริงใจ  ไม่คดโกง  และไม่หลอกลวง 
 3. ผู้เรียนร้อยละ 83 มุ่งมั่นในการท าความดีด้วยใจอิสระ 
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 4. ผู้เรียนร้อยละ 83 มีความละอายใจและไม่ปฏิบัติในสิ่งท่ีเป็นบาปและสิ่งท่ีผิดต่อหลักธรรมของศาสนา 
4. ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 
     1. กิจกรรมจัดระเบียบแถว 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รบัผิดชอบ 
1. ขั้นเตรียมการ พ.ค  62 นางสาวกรกช กิจบ ารุง 
1.1ประชุมช้ีแจงเพื่อความเข้าใจท่ีตรงกัน   
1.2ประชาสัมพันธ์   
1.3สร้างความตระหนัก   
2. ขั้นด าเนินการ/กิจกรรมที่จัด  มิ.ย 62 -  ก.พ 63  
2.1แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน   
2.2ก าหนดหน้าท่ีรับผิดชอบ   
2.3ก ากับติดตามเป็นระยะๆ   
3. ขั้นติดตามและประเมินผล   
3.1สรุปและประเมินผลจากแบบประเมินความพึงพอใจ   

     2. กิจกรรมเข้าคิวสร้างวินัย 
กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รบัผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียมการ พ.ค.62 นายนิรุตต์ิ กลิ่นบุหงัน 
1.1ประชุมช้ีแจงเพื่อความเข้าใจท่ีตรงกัน   
1.2ประชาสัมพันธ์   
1.3สร้างความตระหนัก   
2. ข้ันด าเนินการ/กิจกรรมท่ีจัด มิ.ย.- ก.พ 63  
2.1แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน   
2.2ก าหนดหน้าท่ีรับผิดชอบ   
3. ข้ันติดตามและประเมินผล   
3.1สรุปและประเมินผลจากแบบประเมินความพึงพอใจ   
3.2จากการสังเกตผู้เข้าร่วมในการจัดกิจกรรม   

  
3. กิจกรรมปฐมนเิทศ 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รบัผิดชอบ 
1. ข้ันเตรียมการ พ.ค.62 นางสาวกรกช กิจบ ารุง 
1.1ส ารวจความพร้อม   
1.2ประชุมวางแผน   
1.3น าเสนอขออนุมัติ   
2. ข้ันด าเนินการ/กิจกรรมท่ีจัด มิ.ย. 62  
2.1แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน   
2.2ก าหนดหน้าท่ีรับผิดชอบ   
3. ข้ันติดตามและประเมินผล   
3.1สรุปและประเมินผลจากแบบประเมินความพึงพอใจ   
3.2จากการสังเกตผู้เข้าร่วมในการจัดกิจกรรม   
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4. กิจกรรมตอนเช้าที่หน้าเสาธง 
กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รบัผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียมการ พ.ค.62 นางสาวกรกช กิจบ ารุง 
1.1ประชุมช้ีแจงเพื่อความเข้าใจท่ีตรงกัน   
1.2ประชาสัมพันธ์   
1.3สร้างความตระหนัก   
2. ข้ันด าเนินการ/กิจกรรมท่ีจัด พ.ค.62  
2.1 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน   
2.2 ก าหนดหน้าท่ีรับผิดชอบ   
3. ข้ันติดตามและประเมินผล   
3.1 สรุปและประเมินผลจากแบบประเมินความพึงพอใจ   
3.2 จากการสังเกตผู้เข้าร่วมในการจัดกิจกรรม   

5. กิจกรรมสร้างวินัยในการมาเรียน 
กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รบัผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียมการ พ.ค.62 นางสาวกรกช กิจบ ารุง 
1.1ประชุมช้ีแจงเพื่อความเข้าใจท่ีตรงกัน   
1.2ประชาสัมพันธ์   
1.3สร้างความตระหนัก   
2. ข้ันด าเนินการ/กิจกรรมท่ีจัด มิ.ย.62  
2.1 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน   
2.2 ก าหนดหน้าท่ีรับผิดชอบ   
3. ข้ันติดตามและประเมินผล   
3.1 สรุปและประเมินผลจากแบบประเมินความพึงพอใจ   
3.2 จากการสังเกตผู้เข้าร่วมในการจัดกิจกรรม   

6. กิจกรรมวันคร ู
กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รบัผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียมการ ธ.ค.62 นางสาวแอมรา 
1.1 ส ารวจความพร้อม  วงค์ค าขาว 
1.2 ประชุมวางแผน   
1.3 น าเสนอขออนุมัติ   
2. ข้ันด าเนินการ/กิจกรรมท่ีจัด ม.ค.63  
2.1 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน   
2.2 ก าหนดหน้าท่ีรับผิดชอบ   
3. ข้ันติดตามและประเมินผล   
3.1 สรุปและประเมินผลจากแบบประเมินความพึงพอใจ   
3.2 จากการสังเกตผู้เข้าร่วมในการจัดกิจกรรม   
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7. กิจกรรมวันไหว้คร ู
กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รบัผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียมการ พ.ค.62 นางสาวพรพรหม 
1.1 ส ารวจความพร้อม   
1.2 ประชุมวางแผน   
1.3 น าเสนอขออนุมัติ   
2. ข้ันด าเนินการ/กิจกรรมท่ีจัด มิ.ย.62  
2.1 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน   
2.2 ก าหนดหน้าท่ีรับผิดชอบ   
3. ข้ันติดตามและประเมินผล   
3.1 สรุปและประเมินผลจากแบบประเมินความพึงพอใจ   
3.2 จากการสังเกตผู้เข้าร่วมในการจัดกิจกรรม   

 

8. กิจกรรมบันทึกเยาวชนคนด ี
กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รบัผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียมการ พ.ค.62 นางสาวยุวดี  ศรีสุระ 
1.1 ส ารวจความพร้อม   
1.2 ประชุมวางแผน   
1.3 น าเสนอขออนุมัติ   
2. ข้ันด าเนินการ/กิจกรรมท่ีจัด มิ.ย.62  
2.1 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน   
2.2 ก าหนดหน้าท่ีรับผิดชอบ   
3. ข้ันติดตามและประเมินผล   
3.1 สรุปและประเมินผลจากแบบประเมินความพึงพอใจ   
3.2 จากการสังเกตผู้เข้าร่วมในการจัดกิจกรรม   

 
5. สถานที่ด าเนนิงาน   โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 
6. ระยะเวลาในการด าเนินงาน  ตลอดปีการศึกษา 
7. งบประมาณ 

1. กิจกรรมจัดระเบียบแถว 

รายการ งบประมาณ  
ปี 2562 

รายรับ  
1.  จากโรงเรียน 2,800 

รวม 2,800 
รายจ่าย  
1. ค่าวัสดุ   
- ค่าเอกสาร 1,200 
- ค่ากระดาษสี/โปสเตอร์ 300 
2. ค่าใช้สอย  
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รายการ งบประมาณ  
ปี 2562 

- ค่าของรางวัล 1,300 
3. ค่าตอบแทน  
4. ค่าพาหนะ  

รวม 2,800 
 

2. กิจกรรมเข้าคิวสร้างวินัย 

รายการ งบประมาณ  
ปี 2562 

รายรับ  
1.  จากโรงเรียน 2,300 

รวม 2,300 
รายจ่าย  
1. ค่าวัสดุ   
-ค่าจัดท าป้ายนิเทศ 1,200 
-ค่าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ 600 
2. ค่าใช้สอย  
-ค่าอาหารรับรอง/น้ าด่ืม 500 
3. ค่าตอบแทน - 
4. ค่าพาหนะ - 

รวม 2,300 
 

3. กิจกรรมปฐมนเิทศ 

รายการ งบประมาณ  
ปี 2562 

รายรับ  
1.  จากโรงเรียน 3,000 

รวม 3,000 
รายจ่าย  
1. ค่าวัสดุ   
-ค่าเอกสาร/โปสเตอร์ 600 
-ค่าอุปกรณ์ตกแต่งเวที/ไวนิล 900 
2. ค่าใช้สอย  
-ค่าอาหารรับรอง/น้ าด่ืม 500 
3. ค่าตอบแทน  
-วิทยากร 1,000 
4. ค่าพาหนะ  

รวม 3,000 
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4. กิจกรรมตอนเช้าที่หน้าเสาธง 

รายการ งบประมาณ  
ปี 2562 

รายรับ  
1.  จากโรงเรียน 4,800 

รวม 4,800 
รายจ่าย  
1. ค่าวัสดุ   
-ค่าเอกสาร/แผ่นป้ายต่างๆ 2,000 
2. ค่าใช้สอย  
-ค่าอาหารรับรอง/น้ าด่ืม 1,000 
3. ค่าตอบแทน  
-ค่าวิทยากร 1,800 
4. ค่าพาหนะ  

รวม 4,800 
5. กิจกรรม  สร้างวินัยในการมาเรยีน 

 

รายการ งบประมาณ  
ปี 2562 

รายรับ  
1.  จากโรงเรียน 3,000 

รวม 3,000 
รายจ่าย  
1. ค่าวัสดุ   
-ค่าเอกสาร/สื่ออุปกรณ์ 2,000 
-ค่าป้ายนิเทศ/ไวนิล 1,000 
2. ค่าใช้สอย - 
3. ค่าตอบแทน - 
4. ค่าพาหนะ - 

รวม 3,000 
 
                 6. กิจกรรมวันคร ู

รายการ งบประมาณ  
ปี 2562 

รายรับ 12,000 
1.  จากโรงเรียน  

รวม 12,000 
รายจ่าย  
1. ค่าวัสดุ   
-ค่าตกแต่งเวที 3,000 
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รายการ งบประมาณ  
ปี 2562 

-หมึกพิมพ์เอกสาร 1,000 
2. ค่าใช้สอย  
-ค่าของท่ีระลึกวันครู 2,000 
-ค่าของขวัญวันครู 6,000 
3. ค่าตอบแทน - 
4. ค่าพาหนะ - 

  
รวม 12,000 

 
7. กิจกรรมวันไหว้คร ู

 

รายการ งบประมาณ  
ปี 2562 

รายรับ  
1.  จากโรงเรียน 12,000 

รวม 12,000 
รายจ่าย  
1. ค่าวัสดุ   
-ค่าดอกไม้/ตกแต่งเวที 5,000 
-ค่าพวงมาลัยประธาน 2,000 
-ค่าอุปกรณ์/เอกสาร 2,000 
2. ค่าใช้สอย  
-ค่าของท่ีระลึก 3,000 
3. ค่าตอบแทน - 
4. ค่าพาหนะ - 

รวม 12,000 
                       8.กิจกรรมบนัทึกเยาวชนคนด ี

รายการ งบประมาณ  
ปี 2562 

รายรับ  
1.  จากโรงเรียน(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  38,500 
ป.1-ม.3 1,100*35)  
2.  อื่น ๆ  

รวม 38,500 
รายจ่าย  
1. ค่าวัสดุ   
-ค่าสมุดบันทึกความดี (1100*30) 33,000 
2. ค่าใช้สอย  
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รายการ งบประมาณ  
ปี 2562 

-ค่าของท่ีระลึก 5,500 
3. ค่าตอบแทน - 
4. ค่าพาหนะ - 

  
รวม 38,500 

 
8. เครือ่งมือการติดตามและประเมินผล 
 1. แบบสอบถาม 
 2. แบบประเมิน 
9. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
 ผู้เรียนปฏิบัติตนเป็นผู้มีคุณธรรม  จริยธรรมท่ีดีข้ึน 
10. ปัญหา/อปุสรรค แนวทางแก้ไข 
......................................................................................................................................................................................... 
 

                   ผู้เสนอโครงการ  
       

……………………………………                                              
( นางสาวกรกช   กิจบ ารุง ) 

       ผู้พิจารณาโครงการ  
 

    ……………………………………                                                      
( นางสาวกรกช   กิจบ ารุง ) 

   ผู้เสนองาน             ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักเรียน 
     ผู้อนุมัติโครงการ 

 
 

                                                         ………………………….……………………                                              
                                                         ( เซอร์มาร์กาเร็ต   รัตนาวงศ์ไชยา ) 
      ผู้จัดการ/ผู้อ านวยการ 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนงานตามโครงสร้าง  ฝ่ายกิจการนักเรียน 
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แผนงานตามมาตรฐานด้าน           1 คุณภาพผู้เรียน/เด็ก         2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
                                             3 สังคมแห่งการเรียนรู้        4 อัตลักษณ์         5 มาตรการส่งเสริม 
ชื่อโครงการ   วิถีงามตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
ลักษณะโครงการ    ประจ า  ต่อเน่ือง ใหม ่
หน่วยงาน     ส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม 
ผู้รบัผิดชอบ             นางสาวยุวดี   ศรีสุระ 
ตอบสนอง                         พันธกิจที่.......5.........ยุทธศาสตร์ที่..........8..........กลยุทธ์ที่..........8.1........ 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษา สพฐ.  1  คุณภาพของผู้เรียน/เด็ก     2  กระบวนการบริหารและการจัดการ   
                  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ/การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ   
ตอบสนองมาตรฐานฝ่ายการศึกษาฯ( EDBA) มาตรฐานที่   16   ตัวบ่งชี้ ทางตรง  16.1  ทางอ้อม  16.2 
                  ประเด็นพิจารณาท่ี ทางตรง  2-4    ทางอ้อม   5 
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน มาตรฐานที่  16   ตัวบ่งชี้  16.1 
1. หลักการและเหตผุล 
           ตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  บรมนาถบพิตร  เรื่องปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นปรัชญาท่ีช้ีแนวทางการด ารงชีวิตและการปฏิบัติของประชาชนในทุกระดับ  เปรียบเสมือน
แสงสว่างของทุกชีวิตท่ีจะก้าวเดินไปอย่างมั่นคง  และเตรียมพร้อมรับกับวิกฤติต่างๆอย่างดี 
 ฝ่ายกิจการนักเรียนโรงเรียนซางตาครู้สศึกษา  ได้น้อมน าแนวพระราชด าริน้ีมาประยุกต์ใช้ให้เกิดกับผู้เรียน 
ในการด าเนินชีวิตตามแนวพระราชด าริ  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2.วัตถุประสงค ์
 1.เพื่อให้ผู้เรียนด าเนินชีวิตอย่างรอบคอบ  มีเหตุผล  มีความสุข (16.1) 
           2.เพื่อให้ผู้เรียนไม่ยึดติดกับวัตถุสิ่งของท่ีเกินความจ าเป็น  พอใจในสิ่งท่ีตนเป็นและมี 
           3.เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักอดออม  ประหยัด  และใช้สิ่งของต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า 
3. เป้าหมาย 
     3.1 เชิงปริมาณ  
               ครูผู้สอนและผู้เรียนระดับช้ันอนุบาล – ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 
ทุกคนมีส่วนร่วมในโครงการ 
     3.2 เชิงคณุภาพ 

1.ผู้เรียนด าเนินชีวิตอย่างรอบคอบ  มีเหตุผล  มีความสุข (16.1) 
           2.ผู้เรียนไม่ยึดติดกับวัตถุสิ่งของท่ีเกินความจ าเป็น  พอใจในสิ่งท่ีตนเป็นและมี 
           3.ผู้เรียนรู้จักอดออม  ประหยัด  และใช้สิ่งของต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า 
    3.3 ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

1.ผู้เรียนร้อยละ 83 ด าเนินชีวิตอย่างรอบคอบ  มีเหตุผล  มีความสุข (16.1) 
           2.ผู้เรียนร้อยละ 83  ไม่ยึดติดกับวัตถุสิ่งของท่ีเกินความจ าเป็น  พอใจในสิ่งท่ีตนเป็นและมี 
           3.ผู้เรียนร้อยละ 83 รู้จักอดออม  ประหยัด  และใช้สิ่งของต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า 
4. ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 
     1. กิจกรรมของหายไดค้นื 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รบัผิดชอบ 
1. ขั้นเตรียมการ พ.ค  62 นางสาวแอมรา วงคค์ าขาว 

1.1ประชุมช้ีแจงเพื่อความเข้าใจท่ีตรงกัน   
1.2วางรูปแบบการบันทึกข้อมูลของหาย   

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รบัผิดชอบ 
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1.3ประชาสัมพันธ์   
2. ขั้นด าเนินการ/กิจกรรมที่จัด  มิ.ย 62 -  ก.พ 63  
2.1แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน   
2.2ก าหนดหน้าท่ีรับผิดชอบ   
2.3จัดท าบันทึกข้อมูลของหายได้คืน   
2.4ติดตามเป็นระยะๆ   
3. ขั้นติดตามและประเมินผล   
3.1สรุปและประเมินผลจากแบบประเมินความพึงพอใจ   

     
 2. กิจกรรมรู้จักคิดรู้จักใช้อย่างคุ้มค่า 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รบัผิดชอบ 
1. ข้ันเตรียมการ พ.ค.62 นายสุนันท์    ข าหิรัญ 
1.1ประชุมช้ีแจงเพื่อความเข้าใจท่ีตรงกัน   
1.2ประชาสัมพันธ์   
1.3สร้างความตระหนัก   
2. ข้ันด าเนินการ/กิจกรรมท่ีจัด มิ.ย.- ก.พ 63  
2.1แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน   
2.2ก าหนดหน้าท่ีรับผิดชอบ   
3. ข้ันติดตามและประเมินผล   
3.1สรุปและประเมินผลจากแบบประเมินความพึงพอใจ   
3.2จากการสังเกตผู้เข้าร่วมในการจัดกิจกรรม   

 3. กิจกรรมออมทรพัย ์
กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รบัผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียมการ พ.ค.62  

1.1ส ารวจความพร้อม   
1.2ประชุมวางแผน   
1.3น าเสนอขออนุมัติ   
2. ข้ันด าเนินการ/กิจกรรมท่ีจัด มิ.ย. 62  
2.1แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน   
2.2ก าหนดหน้าท่ีรับผิดชอบ   
3. ข้ันติดตามและประเมินผล   
3.1สรุปและประเมินผลจากแบบประเมินความพึงพอใจ   
3.2จากการสังเกตผู้เข้าร่วมในการจัดกิจกรรม   

4. กิจกรรมประหยดัน้ า  ไฟ 
กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รบัผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียมการ พ.ค.62 นางสาวณัชชา   หนูสีแก้ว 

1.1ประชุมช้ีแจงเพื่อความเข้าใจท่ีตรงกัน   
1.2ประชาสัมพันธ์   
1.3สร้างความตระหนัก   

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รบัผิดชอบ 
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2. ข้ันด าเนินการ/กิจกรรมท่ีจัด พ.ค.62  
2.1 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน   
2.2 ก าหนดหน้าท่ีรับผิดชอบ   
3. ข้ันติดตามและประเมินผล   
3.1 สรุปและประเมินผลจากแบบประเมินความพึงพอใจ   
3.2 จากการสังเกตผู้เข้าร่วมในการจัดกิจกรรม   

 
5. สถานที่ด าเนนิงาน   โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 
6. ระยะเวลาในการด าเนินงาน  ตลอดปีการศึกษา 
7. งบประมาณ 
 

1. กิจกรรมของหายได้คนื 

รายการ งบประมาณ  
ปี 2562 

รายรับ  
1.  จากโรงเรียน 1,700 

รวม 1,700 
รายจ่าย  
1. ค่าวัสดุ   
- ค่าเอกสาร 200 
- ตู้ช้ันวางของ/กล่องพลาสติก 800 
- ไวนิล 300 
- ใบประกาศ/รางวัล 300 
2. ค่าใช้สอย  
3. ค่าตอบแทน  
4. ค่าพาหนะ  
- ค่ารถในการเดินทางจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 100 

รวม 1,700 
 

2. กิจกรรมรู้จักคดิรู้จักใช้อย่างคุ้มค่า 

รายการ งบประมาณ  
ปี 2562 

รายรับ  
1.  จากโรงเรียน 4,600 

รวม 4,600 
รายจ่าย  
1. ค่าวัสดุ   
-ค่าจัดท าป้ายนิเทศ 600 
-ค่าเอกสาร/อุปกรณ์ 1,000 
- ค่าใบประกาศ 3,000 
2. ค่าใช้สอย  
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รายการ งบประมาณ  
ปี 2562 

3. ค่าตอบแทน  
4. ค่าพาหนะ  

รวม 4,600 
 

 

3. กิจกรรมออมทรัพย ์

รายการ งบประมาณ  
ปี 2562 

รายรับ  
1.  จากโรงเรียน 1,000 

รวม 1,000 
รายจ่าย  
1. ค่าวัสดุ   
-ค่าเอกสาร/อุปกรณ์ 500 
2. ค่าใช้สอย  
-ค่าของรางวัล/ใบประกาศ 500 
3. ค่าตอบแทน - 
4. ค่าพาหนะ - 

รวม 1,000 
 

4. กิจกรรมประหยดัน้ า  ไฟ 

รายการ งบประมาณ  
ปี 2562 

รายรับ  
1.  จากโรงเรียน 1,000 

รวม 1,000 
รายจ่าย  
1. ค่าวัสดุ   
-ค่าเอกสาร 200 
- ไวนิล 500 
2. ค่าใช้สอย  
-ค่าของรางวัล/ใบประกาศ 300 
3. ค่าตอบแทน  
4. ค่าพาหนะ  

รวม 1,000 
8. เครือ่งมือการติดตามและประเมินผล 
 1. แบบสอบถาม            2. แบบประเมิน 
9. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
 ผู้เรียนปฏิบัติตนเป็นผู้มีคุณธรรม  จริยธรรมท่ีดีข้ึน 
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10. ปัญหา/อปุสรรค แนวทางแก้ไข 
ผู้เสนอโครงการ        

……………………………………                                              
( นางสาวยุวดี   ศรีสุระ ) 

ผู้พิจารณาโครงการ  
……………………………………                                              
( นางสาวกรกช   กิจบ ารุง ) 

                                ผู้เสนองาน   ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักเรียน 
     ผู้อนุมัติโครงการ 

 
                                                         ………………………….……………………                                              
                                                         ( เซอร์มาร์กาเร็ต   รัตนาวงศ์ไชยา ) 
                   ผู้จัดการ/ผู้อ านวยการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ล าดับที่   2   แผนงานกิจกรรมพฒันาผู้เรียน 
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แผนงานตามโครงสร้าง ฝ่ายกิจการนักเรียน 
แผนงานตามมาตรฐานด้าน           1 คุณภาพผู้เรียน/เด็ก         2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
                                             3 สังคมแห่งการเรียนรู้        4 อัตลักษณ์         5 มาตรการส่งเสริม 
ผู้รบัผิดชอบ  นายบญัชา   ไตรรส 
ตอบสนอง  พันธกิจที ่7     ยุทธศาสตร์ที ่ 6, 9    กลยุทธ์ที ่ 6.2,9.2 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษา สพฐ.  1  คุณภาพของผู้เรียน/เด็ก     2  กระบวนการบริหารและการจัดการ   
                  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ/การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ   
ตอบสนองมาตรฐานฝ่ายการศกึษาฯ (EDBA) :  มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้หลกัที่ 1.3,1.4,1.5 มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้
หลักที่ 2.1,.2  มาตรฐานที่ 10  ตัวบ่งชี้ หลกัที่  10.3,10.6   
              ประเดน็พิจารณาที่ หลกั  1-4    
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษาโรงเรียน    : มาตรฐานที่  10  ตัวบ่งชี้ หลกัที่         ร่วม  
 

วัตถุประสงค/์เป้าหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดอืน/ปี) 

วัตถุประสงค ์ 1.ขั้นวางแผน   

1. เพื่อให้ครูผู้สอนกิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี 1.1 แต่งต้ังคณะกรรมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 18 พ.ค.62 
และงานลูกเสือ – เนตรนารี ปฏิบัติตามข้อบังคับ 1.2 ประชุมคณะกรรมการกิจกรรมพัฒนา เดือนละ 1 ครั้ง 
ของคณะลูกเสือแห่งชาติ ผู้เรียน  
2. เพื่อให้ครูแต่ละสายช้ันจัดกิจกรรมชุมนุมเพื่อ 1.3 ประชุมช้ีแจงการด าเนินการจัดกิจกรรม  
พัฒนาศักยภาพผู้เรียนตามความถนัดและความ พัฒนาผู้เรียน 23 พ.ค. 62 
สนใจของผู้เรียน 1.4 จัดท าเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับกิจกรรม พ.ค.61-มี.ค.62 
3. เพื่อน าผลการประเมินการนิเทศมาปรับปรุง พัฒนาผู้เรียน  
การจัดชุมนุม   
4. เพื่อให้ผู้เรียนได้น าเสนอผลงานในแต่ละ 2 ขั้นด าเนนิการ(ภาระงานประจ า/ภาระงาน  
ชุมนุม ร่วมโครงการ)  
5.เพื่อให้มีสภานักเรียนท่ีมาจากการเลือกต้ัง 2.1 ภาระงานประจ า  
6.เพื่อให้สภานักเรียนได้รับค าปรึกษาแนะน าใน 1.กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี  
การปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ 1)ก ากับดูแลครูผู้สอนกิจกรรมลูกเสือ– เนตรนารี  
7.เพื่อให้ผู้เรียนมีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดีและให้ และงานลูกเสือ – เนตรนารี ให้เป็นไปตาม  
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วัตถุประสงค/์เป้าหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดอืน/ปี) 
เกียรติผู้อื่น( 1.5  ) ข้อบังคับของคณะลูกเสือแห่งชาติ  
8.เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตาม 2.กิจกรรมชุมนุม  
ตามหลักสูตร 1)ก ากับดูแลครูในแต่ละสายช้ันในการจัด  

9.เพื่อให้นักเรียนได้รับการดูแลอนามัยเบื้องต้น กิจกรรม  

เป้าหมายเชิงปริมาณ 2)ชุมนุมให้เป็นไปเพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียน   
1.ครูจ านวน 57 คนท่ีสอนกิจกรรมลูกเสือ – เนตร ตามความถนัดและความสนใจของนักเรียน  
นารีและงานลูกเสือ – เนตรนารีตามข้อบังคับ 3)นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดกิจกรรม  
ของคณะลูกเสือแห่งชาติ ชุมนุม  

2.สภานักเรียนท่ีมาจากการเลือกต้ังได้รับค า 4)จัดนิทรรศการน าเสนอผลงานนักเรียนของ  
ปรึกษาแนะน าในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ โรงเรียนแต่ละชุมนุม  
สัปดาห์ละ  1  ครั้ง 4.กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยและสภา  
3.จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนทีมีประสิทธิภาพ นักเรียน  
และครอบคลุมผู้เรียนทุกคน 1)จัดให้มีการเลือกต้ังคณะกรรมการสภา  
4.ผู้เรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมทุกคนเห็นคุณค่าใน นักเรียน  
ตนเอง  มีความมั่นใจกล้า แสดงออกอย่าง 2)ให้ค าปรึกษาแนะน าแก่สภานักเรียนในการ  
เหมาะสม ปฏิบัติกิจกรรมต่าง  ๆ  
5.ผู้เรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมทุกคนมีมนุษยสัมพันธ์ 3)ให้ความรู้เกี่ยวกับการด าเนินชีวิตตามหลัก  
ท่ีดีและให้เกียรติผู้อื่น ประชาธิปไตย  
 4.กิจกรรมวันส าคัญทางลูกเสือ  
เป้าหมายเชิงคณุภาพ 5.กิจกรรมชุมนุม  
1.ครูผู้สอนกิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี 6.กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยและสภา  
และงานลูกเสือ – เนตรนารี ปฏิบัติตามข้อบังคับ นักเรียน  
ของคณะลูกเสือแห่งชาติ 7.กิจกรรมท าเนียบคนเก่ง  
2.ครูแต่ละสายช้ันจัดกิจกรรมชุมนุมเพื่อ 2.2 ภาระงานตามตบช  
พัฒนาศักยภาพผู้เรียนตามความถนัดและความ 1. มีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดีและให้เกียรติ  
สนใจของผู้เรียนอย่างสม่ าเสมอ ผู้อื่น(1.5)  
3.ผลการประเมินการนิเทศได้รับการปรับปรุงและ 3.ร้อยของผู้เรียนท่ีเข้าร่วม  
แก้ไขในการจัดชุมนุมอย่างครบถ้วน กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตประเภทต่างๆได้แก่  
4.ผู้เรียนแต่ละชุมนุมได้น าเสนอผลงานของ กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารียุวกาชาด รักษา  
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    วัตถุประสงค/์เป้าหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา  
(วัน/เดอืน/ปี) 

ตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดินแดนส่งเสริมการรักษาสิ่งแวดล้อม เมตตาต่อ  
9.สภานักเรียนมาจากการเลือกต้ังอย่างถูกต้อง สัตว์ ประหยัดพลังงาน ลดปัญหาความขัดแย้ง   
10.สภานักเรียนได้รับค าปรึกษาแนะน าใน ปรับตัวให้เหมาะกับยุคสมัย ต่อต้านยาเสพติด    
การปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆอย่างครบถ้วน ต่อต้านคอรับช่ันและกิจกรรมส่งเสริมศิลปะเพื่อ  

11. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนท่ี มวลมนุษย์(10.3.1)  

ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ  ความ 4.จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนท่ี  

สามารถ   ความถนัดและความสนใจของผู้เรียน มีประสิทธิภาพและครอบคลุมผู้เรียนทุกคน  

12. สถานศึกษามีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือ (10.6)  

ผู้เรียนท่ีมีประสิทธิภาพและครอบคลุมผู้เรียน 2.3ภาระงานร่วม  

ทุกคน 1. เอ้ืออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวที  
13.ผู้เรียนทุกคนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตาม ต่อผู้มีพระคุณ( 2.2)  
ตามหลักสูตร 2.จัดรายวิชาเพิ่มเติมท่ี  
 หลากหลายใหผู้้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด   
ตัวชี้วัดความส าเร็จ ความสามารถและความสนใจ (10.2)  
1.ครูผู้สอนกิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี 2.4โครงการ  
และงานลูกเสือ – เนตรนารีร้อยละ 100 ปฏิบัติ 1. โครงการสร้างเสริมทักษะชีวิตแก่ผู้เรียน  
ตามข้อบังคับของคณะลูกเสือแห่งชาติ   
2.ผลการประเมินการนิเทศร้อยละ 100 ได้รับการ 3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล  
ปรับปรุง 3.1 ตรวจสอบ ติดตามการด าเนินงานตาม พ.ค.62-มี.ค.63 
3.ผู้เรียนทุกชุมนุมได้น าเสนอผลงานภาคเรียน แผน  
ละ 1  ครั้ง 3.2 ปรับปรุง แก้ไข การด าเนินงานท่ียังไม่ พ.ค.62-มี.ค.63 
4.ผู้เรียนร้อยละ 100  รับข้อมูล / จัดกิจกรรม สมบูรณ์  
แนะแนวท่ีพัฒนาบุคลิกภาพของผู้เรียน ผู้เรียน 3.3 ประเมินผลการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน พ.ค.62-มี.ค.63 
รู้จักตนเองสามารถตัดสินใจและแก้ปัญหาด้วย  3.4 ประเมินผลโครงการ พ.ค.62-มี.ค.63 
ตนเอง ตลอดจนช่วยเหลือแก้ไขและฝึก 4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรบัปรุง/พฒันา  
ประสบการณ์ที่เหมาะสม 4.1 สรุปผลการประเมินงานกิจกรรมนักเรียน ก.พ. 63 
5.สภานักเรียนมาจากการเลือกต้ังร้อยละ100 4.2 จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน ก.พ. 63 
6.สภานักเรียนได้รับค าปรึกษาแนะน าใน 4.3 น าผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนา ก.พ. 63 
การปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง งานในปีการศึกษาต่อไป  
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    วัตถุประสงค/์เป้าหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา  
(วัน/เดอืน/ปี) 

7.ผู้เรียนร้อยละ90 เห็นคุณค่าในตนเอง  มี   
ความมั่นใจกล้า แสดงออกอย่างเหมาะสม    
8.ผู้เรียนร้อยละ90 มีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดีและให้   
เกียรติผู้อื่น   

9.สถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนท่ี   

ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ  ความ   

สามารถ   ความถนัดและความสนใจของผู้เรียน   

ทุกคน   

10. สถานศึกษามีระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนท่ี   

มีประสิทธิภาพและครอบคลุมผู้เรียนทุกคน   
15.ผู้เรียนทุกคนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตาม   
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 7,700 
รวม 7,700 
รายจ่าย  
   1.ค่าวัสดุ   
-ค่าเอกสาร   2,000 
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รายการ งบประมาณ ปี 2562 

-ค่าเอกสารแฟ้มงาน 3,200 
   2.ค่าใช้สอย  
-ค่าของรางวัล 2,500 
   3.ค่าตอบแทน  
   4.ค่าพาหนะ  

รวม 7,700 
        สรุปประเภทงบประมาณ  
        งบด าเนินการ   7,700        บาท  งบลงทุน      -        บาท งบพัฒนา    -      บาท 

 
ลงช่ือ .............................................. 

    (   นางสาวนวลจันทร์  สีดอกบวบ    ) 
ผู้เสนองาน          

             
        ลงช่ือ .......................................... 
             ( นางสาวกรกช   กิจบ ารุง) 

                   ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักเรียน 
 
                                                                          
                                                                       ผู้อนุมัติ 
                                             
                                                        ลงช่ือ................ .... ..................................... 
                                                             (เซอร์มากาเร็ต รัตนาวงศ์ไชยา) 
                                                                      ผู้จัดการ/ผู้อ านวยการ 
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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 5,700 
รวม 5,700 
รายจ่าย  
   1.ค่าวัสดุ   
-ค่าเอกสาร   2,100 
-ค่าเอกสารแฟ้มงาน 2,100 
   2.ค่าใช้สอย  
   3.ค่าตอบแทน  
ค่าของท่ีระลึกวิทยากร 1,500 
   4.ค่าพาหนะ  

รวม 5,700 
        สรุปประเภทงบประมาณ  
        งบด าเนินการ   5,700        บาท       งบลงทุน   -     บาท     งบพัฒนา    -      บาท 

 
ลงช่ือ .............................................. 

    (   นางสาวนวลจันทร์  สีดอกบวบ    ) 
ผู้เสนองาน          

             
    ลงช่ือ .......................................... 
          ( นางสาวกรกช   กิจบ ารุง) 

            ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักเรียน                         
 

 
                                                                    ผู้อนุมัติ 
                                               ลงช่ือ................ .... ..................................... 
                                                      (เซอร์มากาเร็ต รัตนาวงศ์ไชยา) 
                                                                ผู้จัดการ/ผู้อ านวยการ 
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     4.3.3.1  งาน/กิจกรรม  วันส าคญัทางลกูเสอื 
แผนงานตามมาตรฐานท่ี 1   2   3   4   5  
หน่วยงาน  งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน      ฝ่ายกิจการนักเรียน                                                                                                                                                         

รายการ งบประมาณ ปี 2562 

รายรับ (ที่มาของงบประมาณ)  
    1.จากโรงเรียน 9,400 
    2.อื่น ๆ  
รวม 9,400 
รายจ่าย  
   1.ค่าวัสดุ   
-ค่าอุปกรณ์ตกแต่งวที 2,600 
-ค่าดอกไม้ธูปเทียน พวงมาลัย 500 
-ค่าพวงมาลา 3,000 
-ค่าเครื่องสักการะ 1,500 
-ค่าวุฒิบัติ / เกียรติบัตร 800 
   2.ค่าใช้สอย  
-ค่าของรับรอง / ของท่ีระลึก 1,000 
   3.ค่าตอบแทน  
   4.ค่าพาหนะ  

รวม 9,400 
 
สรุปประเภทงบประมาณ  
งบด าเนินการ   9,400    บาท  งบลงทุน   -     บาท งบพัฒนา    -      บาท 
 
           ลงช่ือ......................... ..............................                             ลงช่ือ....................... ... ............................. 
                             (นายนิวัตร  ค ามี)                                             (  นางสาวกรกช   กิจบ ารุง ) 
                                       ผู้เสนองาน                                      ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักเรียน 
                                                                      ผู้อนุมัติ 
 

ลงช่ือ....................................................... 
                                                       (เซอร์มาร์กาเร็ต  รัตนาวงศ์ไชยา) 
                                                                  ผู้จัดการ/ ผู้อ านวยการ 
 
 
 
 
 

    นายนิวัตร  ค ามี 
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4.3.3.3  งาน/กิจกรรม  ส่งเสริมประชาธิปไตยและสภานักเรียน 
แผนงานตามมาตรฐานท่ี 1   2   3   4   5  
หน่วยงาน  งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน      ฝ่าย กิจการนักเรียน    

รายการ งบประมาณ ปี 2562 

รายรับ (ท่ีมาของงบประมาณ)  
    1.จากโรงเรียน 7,000 
รวม 7,000 
รายจ่าย  
   1.ค่าวัสดุ   
-ค่าเอกสาร / โปสเตอร์ 2,100 
-ค่าอุปกรณ์จัดท ากล่องใส่บัตรเลือกต้ัง 550 
-ค่าอุปกรณ์ตกแต่งเวที 1,575 
-ค่าอุปกรณ์ตรวจนับคะแนน 525 
-ค่าแฟ้มงาน 525 
-ค่าอาหาร/เครื่องด่ืม 525 
-ค่าประกาศนียบัตร/ปลอกแขน 1,200 
2.ค่าใช้สอย  
3.ค่าตอบแทน     
4.ค่าพาหนะ  

รวม 7,000 
  สรุปประเภทงบประมาณ  
งบด าเนินการ   7,000    บาท  งบลงทุน   -     . บาท งบพัฒนา     -    . บาท 
 
           ลงช่ือ........ ................. ..............................                         ลงช่ือ....................... ... ............................. 
                              (นายสุนันท์  ข าหิรัญ)                               (  นางสาวกรกช   กิจบ ารุง) 
                                       ผู้เสนองาน                                      ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักเรียน 
                                                                              ผู้อนุมัติ 
 

ลงช่ือ....................................................... 
             (เซอร์มาร์กาเร็ต  รัตนาวงศ์ไชยา) 

      ผู้จัดการ/ผู้อ านวยการ 
 
 
 
 
 
 

สุนันท์  ข าหิรัญ 
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4.3.3.4  งาน/กิจกรรม  ท าเนียบคนเก่ง 
แผนงานตามมาตรฐานท่ี 1   2   3   4   5  
หน่วยงาน  งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน      ฝ่าย กิจการนักเรียน                                                                                                                                                         

รายการ งบประมาณ ปี 2562 

รายรับ (ท่ีมาของงบประมาณ)  
    1.จากโรงเรียน 1,900 
    2.อื่น ๆ  
รวม 1,900 
รายจ่าย  
   1.ค่าวัสดุ   
-ค่าเอกสาร 500 
-ค่าแฟ้ม 500 
-ค่ากระดาษสี / ค่าโปสเตอร์ 400 
   2.ค่าใช้สอย  
-ค่าล้างรูป 500 
   3.ค่าตอบแทน  
  
   4.ค่าพาหนะ  

รวม 1,900 

   
    สรุปประเภทงบประมาณ  
    งบด าเนินการ   1,900    บาท      งบลงทุน    -      บาท     งบพัฒนา     -         บาท 
            
      ลงช่ือ......................... ..............................                      ลงช่ือ....................... ... ............................. 
               (นางสาวณัชชา  หนูสีแก้ว)                                 (  นางสาวกรกช   กิจบ ารุง) 
                           ผู้เสนองาน                                      ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักเรียน 
                                                                   ผู้อนุมัติ 
 

ลงช่ือ.................... ..................................... 
 (เซอร์มาร์กาเร็ต  รัตนาวงศ์ไชยา) 

                                                                     ผู้จัดการ/ผู้อ านวยการ 
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แผนงานตามโครงสร้าง  ฝ่ายกิจการนักเรียน 
แผนงานตามมาตรฐานด้าน  1 คุณภาพผู้เรียน/เด็ก         2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
                                             3 สังคมแห่งการเรียนรู้        4 อัตลักษณ์         5 มาตรการส่งเสริม 
ชื่อโครงการ  สร้างเสริมทักษะชีวิตแก่ผู้เรียน 
ลักษณะโครงการ      ประจ า    ต่อเน่ือง    ใหม่  
หน่วยงาน                        กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ผู้รับผิดชอบ  นายบัญชา      ไตรรส 
ตอบสนอง                         พันธกิจที่.......7.........ยุทธศาสตร์ที่..........6,9..........กลยุทธ์ที่  6.2,9.2 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษา สพฐ.  1  คุณภาพของผู้เรียน/เด็ก     2  กระบวนการบริหารและการจัดการ   
                  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ/การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ   
ตอบสนองมาตรฐานฝ่ายการศึกษาฯ( EDBA) มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งช้ีหลักที่ 1.3,1.4,1.5 มาตรฐานท่ี 2 ตัวบ่งช้ีหลักที่ 
2.1,.2  มาตรฐานท่ี 10  ตัวบ่งช้ี หลักที่  10.3,10.6     ประเด็นพิจารณาท่ี ทางตรง  1-4    ทางอ้อม    
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน มาตรฐานที่  10   ตัวบ่งชี้  10.1 
 
1.หลักการและเหตผุล 
                   หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551  ได้ก าหนดทักษะชีวิตเป็นสมรรถนะ
ส าคัญ  ท่ีผู้เรียนทุกคนพึงได้รับการพัฒนา  ซึ่งทักษะชีวิต  เป็นความสามารถของบุคคลท่ีจะจัดการกับปัญหาต่างๆ
รอบตัวในสภาพสังคมปัจจุบัน  และเตรียมพร้อมส าหรับการปรับตัวในอนาคตสพฐ. ได้ก าหนดองค์ประกอบทักษะชีวิต
ไว้  4 องค์ประกอบ ดังน้ี  1. การตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น  2. การคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ  และ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์  3. การจัดการกับอารมณ์และความเครียด 4. การสร้างสัมพันธภาพท่ีดีกับผู้อื่นโดย มุ่งเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญและผู้เรียนเป็นผู้ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาเสริมสร้ างทักษะชีวิตเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551  และพันธกิจของโรงเรียน ข้อท่ี 5 ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมี
ทักษะชีวิตและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขทางฝ่ายกิจการนักเรียนจึงด าเนินการจัดโครงการสร้างเสริมทักษะชีวิตแก่
ผู้เรียนข้ึนโดยมุ่งหวังให้ผู้เรียนมีภูมิคุ้มกันในการด าเนินชีวิตพร้อมเป็นพลเมืองท่ีดีของสังคม  
2.  วัตถุประสงค ์
             2.1  เพื่อให้ผู้เรียน เห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม  
 2.2  เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักการคิดวิเคราะห์  ตัดสินใจ และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์  
 2.3  เพื่อส่งเสริมความสามารถ  ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน   
 2.4  เพื่อให้ผู้เรียนมีสุนทรียภาพ และมีสุขภาพจิตท่ีดี   
 2.5  เพื่อเสริมสร้างให้นักเรียนมีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดีและให้เกียรติผู้อื่น   
 
3.  เป้าหมาย  
 3.1 เชิงปริมาณ  ผู้เรียนต้ังแต่ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 – มัธยมศึกษาปีท่ี 3  จ านวน  1,285 คน 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
       1. ผู้เรียนท่ีเข้าร่วมโครงการเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น มีความมั่นใจ  กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 
                  2.  ผู้เรียนท่ีเข้าร่วมโครงการรู้จักการคิดวิเคราะห์  ตัดสินใจ และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์  
       3. ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมความสามารถ  ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน   
       4. ผู้เรียนท่ีเข้าร่วมโครงการมีสุนทรียภาพ และมีสุขภาพจิตท่ีดี  
      5. ผู้เรียนท่ีเข้าร่วมโครงการได้รับการเสริมสร้างให้มีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดีและให้เกียรติผู้อื่น  
 3.3 ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
     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 และมีสุขภาพจิตท่ีดี  
     5. ผู้เรียนร้อยละ  86  ได้รับการเสริมสร้างให้มีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดีและให้เกียรติผู้อื่น  
4. ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 
1.กิจกรรม Dancing  Team 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รบัผิดชอบ 
1. ขั้นเตรียมการ   
   1.1 ประชุมวางแผน/แต่งต้ังคณะกรรมการ พ. ย. 62 นางสาวปรารถนา  
   1.2 เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ  กรานแก้ว 
2. ขั้นด าเนินการ / 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   
เกิดความช านาญ / ส่งประกวดภายนอก   
3.  ขั้นตดิตามและประเมินผล   
-สังเกตพฤติกรรมผู้เข้าร่วมกิจกรรม มี.ค. 63  
-ประเมินความพึงพอใจผู้เข้าร่วมกิจกรรม   

 
2.กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รบัผิดชอบ 
1.  ขั้นเตรียมการ   
   1.1 ส ารวจข้อมูลจากการจัดกิจกรรมในปีท่ีผ่านมา พ.ย. 62 นายบัญชา ไตรรส  
   1.2 ประชุมวางแผน   
   1.3 จัดท ากิจกรรมเพื่อขออนุมัติ   
2.  ขั้นด าเนินการ / กิจกรรมที่จัด   
   2.1 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน ธ.ค. 62  
   2.2 ประชาสัมพันธ์รูปแบบการจัดกิจกรรม ธ.ค.  62  
   2.3 จัดรูปแบบกิจกรรมและท าเอกสาร   
   2.4 ด าเนินงานตามกิจกรรม   
        2.4.1 ออกจดหมายเวียนถึงผู้ปกครอง ม.ค. 62  
        2.4.2 น าผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 เข้าร่วมกิจกรรม ก.พ. 62  
ปัจฉิมนิเทศ   
3.  ขั้นตดิตามประเมินผล   
   3.1 แบบประเมินโครงการ มี.ค. 63  
   3.2 สังเกตจากการปฏิบัติจริง   
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3.กิจกรรมค่ายพักแรมลกูเสือ-เนตรนาร ี
กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รบัผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ               
   1.1 ประชุมวางแผน       ก.ย. 61 นายบัญชา ไตรรส             
   1.2 ก าหนดแผนงาน   
   1.3 เสนอกิจกรรมเพื่อขออนุมัติ   
   1.4 ติดต่อสถานท่ีเข้าค่าย   
   1.5  ก าหนดวันเข้าค่ายของแต่ละระดับช้ัน   
   1.6  ก าหนดวันเข้าค่ายของแต่ละระดับช้ัน   
   1.7  แจ้งให้สถานศึกษาทราบ   
ขั้นด าเนินการ / กิจกรรมที่จัด   
   2.1 ประชุมช้ีแจงครูผู้สอนลูกเสือ  / หัวหน้าสายช้ัน      ต.ค.  62  
   2.2 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน   
   2.3 จัดท าเอกสาร   
            - หนังสือแจ้งผู้ปกครอง   
            - หนังสือขออนุญาตกระทรวง   
            - หนังสือขออนุญาตจอดรถ   
            - หนังสือขอรถต ารวจน าขบวน   
   2.4  ประชุมช้ีแจงผู้เรียน     พ.ย. 62  
   2.5  ด าเนินการเข้าค่ายพักแรมตามวัน เวลาท่ีก าหนด     พ.ย. 62  
ของแต่ละระดับช้ัน   
3.  ขั้นตดิตามและประเมินผล   
    3.1 แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม      ธ.ค. 62  
    3.2  แบบประเมินความพึงพอใจกิจกรรม   

 
5. สถานที่ด าเนนิการ 
 โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 
 สถานท่ีในการพาผู้เรียนไปปัจฉิมนิเทศ และเข้าค่ายพักแรม 
6. ระยะเวลาในการด าเนินการ 
 พฤษภาคม 2561 – มีนาคม 2562 
7. งบประมาณ 
    1.กิจกรรม Dancing  Team 

รายการ งบประมาณ ปี 2562 

รายรับ  
-จากโรงเรียน 7,500 
-อื่น ๆ  
รวม 7,500 
รายจ่าย  
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รายการ งบประมาณ ปี 2562 

-ค่าวัสดุ   
-ถ้วยรางวัล 3,000 
-เอกสารรับสมัคร / เอกสารการตัดสิน / กระดาษ A4 500 
-ใบประกาศ 500 
-อุปกรณ์ตกแต่งเวที 500 
-ค่าใช้สอย  
-อาหาร / เครื่องด่ืม 1,000 
-ค่าตอบแทน 1,500 
-ค่าพาหนะ 500 
-ค่าครุภัณฑ์  

รวม 7,500 
      2.กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 

รายการ งบประมาณ ปี 2562 

รายรับ  
-จากโรงเรียน 2,625 
-อื่น ๆ 129,975 
รวม 132,600 
รายจ่าย  
-ค่าวัสดุ   
-เอกสาร / คู่มือท ากิจกรรม 2,600 
-ค่าใช้สอย  
-ค่าอาหาร / ท่ีพัก 68,000 
-ค่าตอบแทน  
-ค่าวิทยากร 16,000 
-ค่าพาหนะ  
-ค่าพาหนะ 46,000 
-ค่าครุภัณฑ์ - 

รวม 132,600 
      3. กิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนาร ี

รายการ งบประมาณ ปี 2562 

รายรับ  
-จากโรงเรียน(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 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) 556,600 
  (ป.1-ป.3 447*100),(ป.4 147*600),(ป.5-ป6 317*800 )       
(ม.189*900) 

 

รวม 713,320 
รายจ่าย  
-ค่าวัสดุ   
-เอกสาร 3,000 
-อุปกรณ์ตกแต่งเวที 5,500 
-อุปกรณ์เข้าค่าย 49,000 
-ค่าดอกไม้ / ธูปเทียน / พวงมาลัย 2,100 
-ค่าใช้สอย  
-ค่าอาหารเครื่องด่ืม / ท่ีพัก 258,870 
-ค่าของรางวัล  6,850 
-ค่าสถานท่ี 16,000 
-ค่าตอบแทน  
-ค่าวิทยากร 20,000 
-ค่าเจ้าหน้าท่ีน าขบวน 20,000 
-ค่าพาหนะ  
-ค่าเดินทาง / ยานพาหนะ 320,000 
-ค่าติดต่อประสารงาน / ส ารวจ 12,000 
-ค่าครุภัณฑ์  

รวม 713,320 
 
8.  เครือ่งมือการติดตามและประเมินผล 
     8.1  แบบสอบถามการเข้าร่วมกิจกรรม 
     8.2  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
9. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ  
     9.1 ผู้เรียนท่ีเข้าร่วมโครงการ เห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น มีความมั่นใจ  แสดงออก อย่างเหมาะสม 
     9.2 ผู้เรียนท่ีเข้าร่วมโครงการ รู้จักการคิดวิเคราะห์  ตัดสินใจ และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
     9.3 ผู้เรียนท่ีเข้าร่วมโครงการ ได้รับการส่งเสริมความสามารถ  ความถนัด และความสนใจ 
     9.4 ผู้เรียนท่ีเข้าร่วมโครงการ มีสุนทรียภาพ และมีสุขภาพจิตท่ีดี  
     9.5 ผู้เรียนท่ีเข้าร่วมโครงการ ได้รับการเสริมสร้างให้มีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดีและให้เกียรติผู้อื่น   
     9.6 ผู้เรียนท่ีเข้าร่วมโครงการ  ยึดมั่นในวิถีชีวิตและการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
10. ปัญหา/อปุสรรค แนวทางแก้ไข 
......................................................................................................................................................................................... 
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                           ผู้เสนอโครงการ                                                       ผู้พิจารณาโครงการ 
 
           ลงช่ือ.....................................................              ลงช่ือ.......................................................... 
                     (นายบัญชา  ไตรรส )                                              (นางสาวกรกช   กิจบ ารุง) 
                                                                                       ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักเรียน 
                                                               ผู้อนุมัติโครงการ 
 

ลงช่ือ........................... .............................. 
                   (เซอร์มาร์กาเร็ต  รัตนาวงศ์ไชยา) 
              ผู้จัดการ/ผู้อ านวยการ 
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แผนงานตามโครงสร้าง  ฝ่ายกิจการนักเรียน 
แผนงานตามมาตรฐานด้าน  1 คุณภาพผู้เรียน/เด็ก         2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
                                             3 สังคมแห่งการเรียนรู้        4 อัตลักษณ์         5 มาตรการส่งเสริม 
ชื่อโครงการ  เจริญเติบโตเพ่ือการเรียนรู้ 
ลักษณะโครงการ      ประจ า    ต่อเน่ือง    ใหม่  
หน่วยงาน                        กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ผู้รับผิดชอบ  นางเรวดี      อุดมลาภ 
ตอบสนอง                         พันธกิจที่.......7.........ยุทธศาสตร์ที่..........6,9..........กลยุทธ์ที่  6.2,9.2 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษา สพฐ.  1  คุณภาพของผู้เรียน/เด็ก     2  กระบวนการบริหารและการจัดการ   
                  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ/การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ   
ตอบสนองมาตรฐานฝ่ายการศึกษาฯ( EDBA) มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งช้ีหลักที่ 1.3,1.4,1.5 มาตรฐานท่ี 2 ตัวบ่งช้ีหลักที่ 
2.1,.2  มาตรฐานท่ี 10  ตัวบ่งช้ี หลักที่  10.3,10.6     ประเด็นพิจารณาท่ี ทางตรง  1-4    ทางอ้อม    
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน มาตรฐานที่  10   ตัวบ่งชี้  10.1 
 
1. หลักการและเหตผุล 
 โรงเรียนเป็นสถาบันการศึกษาท่ีส าคัญยิ่งในการมีส่วนส่งเสริมและปลูกฝังนิยมในด้านต่างๆ  โดยเฉพาะด้าน
คุณธรรม  จริยธรรม  การส านึกความเป็นไทย  อันจะเป็นพื้นฐานในการปฏิบัติตนให้ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม 
โดยเฉพาะความเสี่ยงท่ีผู้เรียนต้องมีภูมิคุ้มกันท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน  ซึ่งถ้าผู้เรียนมีความพร้อมหรือได้รับการ
พัฒนาเป็นอย่างดี  ผู้เรียนก็จะพ้นภัยต่างๆ ท้ังพฤติกรรมการเรียน  การควบคุมอารมณ์  การทะเลาะวิวาท  การมั่วสุม
สารเสพติด  การติดเกม  เป็นต้น  ดังน้ันเพื่อเป็นการสร้างแนวทางให้ผู้เรียนได้ฝึกและพัฒนาตนเอง  เต รียมความ
พร้อมให้เป็นพลเมืองท่ีดีของประเทศชาติ  จึงจัดให้มีกิจกรรมน้ีข้ึนมาโดยมีครูและนักเรียนมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม  
2.วัตถุประสงค์  
 1. เพื่อให้ผู้เรียนมีการระบุและจัดอันดับความเสี่ยงภายในและภายนอกโรงเรียนท้ังเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ 
 2. เพื่อก าหนดกลยุทธ์และเป้าหมายในการบริหารความเสี่ยง 
 3. เพื่อมีการก าหนดวิธีการ  มาตรการ  กลไกการควบคุมไม่ให้เกิดและละความเสี่ยงให้น้อยลง 
3. เป้าหมาย      
  3.1 เชิงปริมาณ                
 1. ผู้เรียนต้ังแต่ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึงช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  3  จ านวน  1,285  คน 
      3.2 เชิงคุณภาพ 
 1. ผู้เรียนมีการระบุและจัดอันดับความเสี่ยงภายในและภายนอกโรงเรียนท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 2. ผู้เรียนก าหนดกลยุทธ์และเป้าหมายในการบริหารความเสี่ยง 
 3. การก าหนดวิธีการ มาตรการ กลไกการควบคุมไม่ให้เกิดและละความเสี่ยงให้น้อยลง 

3.3 ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
 1. ผู้เรียนร้อยละ  82  มีการระบุและจัดอันดับความเสี่ยงภายในและภายนอกโรงเรียนท้ังเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ 
 2. ผู้เรียนร้อยละ  82  ก าหนดกลยุทธ์และเป้าหมายในการบริหารความเสี่ยง 
 3. ผู้เรียนร้อยละ  82  มีการก าหนดวิธีการ  มาตรการ  กลไกการควบคุมไม่ให้เกิดและละความเสี่ยงให้
น้อยลง 
4. ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 
1. กิจกรรม คดักรอง 
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กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รบัผิดชอบ 
1. ขั้นเตรียมการ พ.ค.62 นางสาวนวลจันทร์ 
1.1ประชุมวางแผน  แต่งต้ังคณะกรรมการ  สีดอกบวบ 
1.2เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ   
2. ขั้นด าเนินการ/กิจกรรมที่จัด มิ.ย.62  
2.1ประชาสัมพันธ์   
2.2จัดกิจกรรมคัดกรองนักเรียน   
2.3แยกกลุ่มตามประเภทของนักเรียน   
2.4ส่งต่อไปจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา ก.ค.62  
3. ขั้นติดตามและประเมินผล ส.ค.62  
3.1สังเกต พฤติกรรมผู้เข้าร่วมกิจกรรม   
3.2ประเมินความพึงพอใจ   

2. กิจกรรมแกป้ญัหาความเสี่ยง  ( ค่ายคณุธรรม ) 
กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รบัผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ ก.ค.62 นางเรวดี  อุดมลาภ 
1.1ประชุมวางแผน  แต่งต้ังคณะกรรมการ   
1.2เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ   
2. ขั้นด าเนินการ/กิจกรรมที่จัด ส.ค.62  
2.1ประชาสัมพันธ์   
2.2จัดกิจกรรมแก้ปัญหาความเสี่ยงของนักเรียน ก.ย.62  
2.3นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมตามกลุ่มของความเสี่ยงท่ีได้จาก พ.ย.62  
การคัดกรองโดยการเข้าค่ายคุณธรรม   
3. ขั้นติดตามและประเมินผล   
3.1สังเกต พฤติกรรมผู้เข้าร่วมกิจกรรม พ.ย.62  
3.2ประเมินความพึงพอใจ   
 

4. กิจกรรมสร้างนิสัย  ห่างไกลความเสี่ยง 
กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รบัผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ ต.ค.62 นางเรวดี  อุดมลาภ 
1.2เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ   
2. ขั้นด าเนินการ/กิจกรรมที่จัด พ.ย.62  
2.1ประชาสัมพันธ์/รับสมัคร   
2.2จัดกิจกรรมสร้างนิสัย  ห่างไกลความเสี่ยงโดยจัดกิจกรรม   
ค่ายอาสาเพื่อจิตสาธารณะ   
2.3 น านักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม พ.ย.62  
3. ขั้นติดตามและประเมินผล ส.ค.62  
3.1สังเกต พฤติกรรมผู้เข้าร่วมกิจกรรม   
3.2ประเมินความพึงพอใจ   

5. สถานที่ด าเนนิงาน 
5.1 กิจกรรมคัดกรองนักเรียน  โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 
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5.2 กิจกรรมแก้ปัญหาความเสี่ยง (ค่ายคุณธรรม)  โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 
5.3 กิจกรรมสร้างนิสัย  ห่างไกลความเสี่ยง  โรงเรียนซางตาครู้สศึกษาและภายนอกโรงเรียน 
6. ระยะเวลาในการด าเนินงาน   
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 3,000 
-อื่น ๆ  
รวม 3,000 
รายจ่าย  
-ค่าวัสดุ   
ค่าจัดท าเอกสาร/กระดาษสี/กระดาษเอ4 2,500 
ค่าป้ายนิเทศ 500 
-ค่าใช้สอย - 
-ค่าตอบแทน - 
-ค่าพาหนะ - 
-ค่าครุภณัฑ ์ - 

รวม 3,000 
     

2.กิจกรรมแกป้ญัหาความเสี่ยง  ( ค่ายคณุธรรม ) 

รายการ งบประมาณ ปี 2562 

รายรับ  
-จากโรงเรียน 10,700 
รวม 10,700 
รายจ่าย  
-ค่าวัสดุ   
 จัดท าเอกสาร 900 
 ป้ายนิเทศ/ไวนิล 535 
 หมึกพิมพ ์ 495 
-ค่าใช้สอย  
 ค่าล้างภาพ 320 
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รายการ งบประมาณ ปี 2562 

-ค่าตอบแทน  
 วิทยากร 5,250 
-ค่าพาหนะ  
ค่าพาหนะ  3,150 
-ค่าครุภณัฑ ์  

รวม 10,700 
 

 3. กิจกรรมสร้างนิสัย  ห่างไกลความเสี่ยง 

รายการ งบประมาณ ปี 2562 

รายรับ  
-จากโรงเรียน 31,800 
รวม 31,800 
รายจ่าย  
-ค่าวัสดุ   
 จัดท า/เอกสาร 900 
ค่าป้ายนิเทศ 535 
ค่าหมึกพิมพ ์ 445 
-ค่าใช้สอย  
ค่าล้างภาพ 320 
-ค่าตอบแทน  
ค่าวิทยากร 2,200 
ค่าสถานท่ี 2,200 
-ค่าพาหนะ  
ค่าพาหนะ 25,200 
-ค่าครุภณัฑ ์  

รวม 31,800 
8. เครือ่งมือการติดตามและประเมินผล 
 1.แบบประเมินผลการด าเนินงาน     2.จากการเช้าร่วมในกิจกรรมต่างๆทั้งในและนอกโรงเรียน  
            3.แบบสอบถามผู้เกี่ยวข้อง 
9. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
 1. ผู้เรียนมีการระบุและจัดอันดับความเสี่ยงภายในและภายนอกโรงเรียนท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 2. ผู้เรียนก าหนดกลยุทธ์และเป้าหมายในการบริหารความเสี่ยง 
 3. ผู้เรียนมีการก าหนดวิธีการ มาตรการ กลไกการควบคุมไม่ให้เกิดและละความเสี่ยงให้น้อยลง 
10. ปัญหา/อปุสรรค แนวทางแก้ไข 
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                                ผู้เสนอโครงการ                                                       ผู้พิจารณาโครงการ 
. 
           ลงช่ือ.....................................................             ลงช่ือ.......................................................... 
                        (นาวเรวดี   อุดมลาภ)                                                (นางสาวกรกช   กิจบ ารุง) 
                                                                                       ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักเรียน 
                                                                              ผู้อนุมัติโครงการ 
 
                                                        ลงช่ือ................... ........ .............................. 
                                                               (เซอร์มาร์กาเร็ต  รัตนาวงศ์ไชยา) 
                                                                     ผู้จัดการ/ ผู้อ านวยการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
      เรวดี  อุดมลาภ 
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แผนงานตามโครงสร้าง  ฝ่ายกิจการนักเรียน 
แผนงานตามมาตรฐานด้าน 1  คุณภาพผู้เรียน/เด็ก  2  การจัดการศึกษา  3  สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
                     4  อัตลักษณ์ (จิตตาภิบาล)  5  มาตรการส่งเสริม 
ลักษณะโครงการ  ประจ า ต่อเน่ือง ใหม ่
ชื่อโครงการ   sc วัยใสใส่ใจสุขภาพ พัฒนาความฉลาดทางสุขภาวะ 
ผู้รบัผิดชอบ   นายรุ่งโรจน์  ปฐมทัศน์ 
ตอบสนอง   พันธกิจท่ี    6     ยุทธศาสตร์ท่ี  8   กลยุทธ์ท่ี 8.1 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษา 1  คุณภาพผู้เรียน  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
       3  กระบวนการจัดการเรียนการสอน  4 ระบบการประกันคุณภาพภายใน 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษา EDBA :  มาตรฐานท่ี 1.ตัวบ่งช้ี/เกณฑ์ หลักที่ 1.3, 1.4,1.6,ร่วม 
 ประเด็นการพิจารณา/เกณฑ์ย่อยท่ี หลัก   - ร่วม. - 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษาโรงเรียน: มาตรฐานท่ี...........ตัวบ่งช้ีหลักที่............ร่วม........เกณฑ์ท่ี 
..................................................................................................................................................... 
1. หลักการและเหตผุล 
           หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551  ได้ก าหนดทักษะชีวิตเป็นสมรรถนะส าคัญ  ท่ี
ผู้เรียนทุกคนพึงได้รับการพัฒนา  ซึ่งทักษะชีวิต  เป็นความสามารถของบุคคลท่ีจะจัดการกับปัญหาต่างๆรอบตัวใน
สภาพสังคมปัจจุบัน  และเตรียมพร้อมส าหรับการปรับตัวในอนาคต เพื่อให้สอดคล้องกับ พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ มาตรา 6 ว่า “การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังร่างกาย จิตใจ 
สติปัญญาความรู้ คุณธรรมจริยธรรม และวัฒนธรรมในการด าเนินชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข” 
            น่ันคือ คนไทยต้องมีสุขภาวะท้ัง 4 มิติ ท้ังทางกาย จิต สังคม และปัญญาท่ีเป็นพื้นฐานต่อการน าไปสู่การ
ดูแลชีวิตตนเอง และครอบครัวอย่างพอเพียง ในการจัดการเรียนการสอนต้องจัดให้เป็นคนเก่งมีความรู้ด้านวิชาการ มี
สุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี มีสุนทรียภาพ  ลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี กีฬาอย่างเต็มศักยภาพ 
2.  วัตถุประสงค ์
1.เพื่อให้ผู้เรียนได้มีพัฒนาการทางด้านร่างกายอารมณ์และจิตใจ 
2.เพื่อให้ผู้เรียนได้รู้จักกฎกติกา มารยาทและระเบียบ วินัยมากยิ่งข้ึน 
3. เพื่อให้ผู้เรียนได้รู้จักการออกก าลังกายอย่างถูกวิธีในกีฬาแต่ละประเภท 
4. เพื่อให้ผู้เรียนได้มีประสบการณ์ สร้างความเป็นเลิศทางกีฬาได้มากยิ่งข้ึน 
5.เพื่อส่งเสริมและพัฒนาสมรรถภาพทางกายและจิตใจของเยาวชน โดยใช้กิจกรรมกีฬาเป็นสื่อ 
6.เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนรู้จักใช้เทคนิคข้ันพื้นฐานในการ เล่นกีฬา กติกาการตัดสิน การเป็นผู้ชมท่ีดีและมีน้ าใจนักกีฬา 
7.เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เพื่อหลีกเลี่ยงจากอบายมุขและสิ่งเสพติด 
8.เพื่อพัฒนาเยาวชนให้เป็นคนดี มีคุณภาพรู้จักใช้ชีวิตร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข 
9.มีน้ าหนัก  ส่วนสูง  และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน (1.2) 
3.  เป้าหมาย  
 3.1 เชิงปริมาณ 
       ผู้เรียนต้ังแต่ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 – มัธยมศึกษาปีท่ี 3   จ านวน   1,285 คน 
  3.2 เชิงคุณภาพ 
               1.  เพื่อให้ผู้เรียน เห็นคุณค่าในตนเองดังน้ันทางฝ่ายกิจการนักเรียนจึงได้จัดท าโครงการ SC วัยใสใส่ใจ
คุณภาพข้ึนเพื่อ   กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม  
              2.  เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติด เสี่ยงต่อความรุนแรงโรคภัย อุบัติเหตุและปัญหาทางเพศ  
             3. เพื่อให้นักเรียนมีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดีและให้เกียรติผู้อื่น  
             4. เพื่อเพิ่มพฤติกรรมความฉลาดทางสุขภาวะของเด็ก เยาวชน และครอบครัว 
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             5. เพื่อให้ได้ความรู้ปฏิบัติ เรื่อง การสร้างเสริมความฉลาดทางสุขภาวะของเด็ก เยาวชนและครอบครัว 
             6. เพื่อให้ได้รับข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการสร้างเสริมความฉลาดทางสุขภาวะของเด็ก   เยาวชน และ 
ครอบครัวจากองค์กรท่ีเกี่ยวข้อง 
            7. เพื่อฝึกทักษะให้ผู้เรียนมีความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรมการแสดง 
            8. เพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลจากสิ่งเสพติด  
            9.เพื่อให้ผู้เรียนรู้ เข้าใจ และคิดวิเคราะห์สมรรถภาพทางกายและความสามารถทางด้าน  ร่างกาย รวมท้ัง
กระบวนการเสริมสร้างและแก้ไขสมรรถภาพทางร่างกาย                 
           10.เพื่อให้ผู้เรียนมีสมรรถภาพทางร่างกาย และน้ าหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของ กรมพลศึกษา 
3.3 ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 1. ผู้เรียนร้อยละ  85  เห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น มีความมั่นใจ  แสดงออกอย่างเหมาะสม  
 2. ผู้เรียนร้อยละ  85  รู้จักป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติด เสี่ยงต่อความรุนแรงโรคภัย อุบัติเหตุและ 
ปัญหาทางเพศ  
            3. ผู้เรียนร้อยละ 85 มีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดีและให้เกียรติผู้อื่น  
            4. ผู้เรียนร้อยละ 85 มีพฤติกรรมความฉลาดทางสุขภาวะของเด็ก เยาวชน และครอบครัว 
            5. ผู้เรียนร้อยละ 85  มีความรู้ปฏิบัติ เรื่อง การสร้างเสริมความฉลาดทางสุขภาวะของเด็ก เยาวชนและ
ครอบครัว 
             6. ผู้เรียนร้อยละ 85 ได้รับข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการสร้างเสริมความฉลาดทางสุขภาวะของเด็ก  
เยาวชน และ ครอบครัวจากองค์กรท่ีเกี่ยวข้อง 
             7. ผู้เรียนร้อยละ 85   ฝึกทักษะความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรมการแสดง 
             8. ผู้เรียนร้อยละ 85 ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลจากสิ่งเสพติด  
             9. ผู้เรียนร้อยละ 85  รู้ เข้าใจ และคิดวิเคราะห์สมรรถภาพทางกายและความสามารถทางด้าน  ร่างกาย 
รวมท้ังกระบวนการเสริมสร้างและแก้ไขสมรรถภาพทางร่างกาย                 
           10. ผู้เรียนร้อยละ 85 มีสมรรถภาพทางร่างกาย และน้ าหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของ กรมพล
ศึกษา 
4. ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 
     1.กิจกรรมวันศกุรก์ับสุขภาพ 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รบัผิดชอบ 
1. ขั้นเตรียมการ   
   1.1 ประชุมวางแผน/แต่งต้ังคณะกรรมการ พ.ค.. 62 นายนิรุตต์ิ กลิ่นบุหงัน 
   1.2 เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ   
2. ขั้นด าเนินการ / กิจกรรมที่จัด   
  2.1 ประชาสัมพันธ์ พ..ค. 62  
  2.2  จัดการเตรียมเพลงและฝึกผู้น า พ.ค. 62  
  2.3  ด าเนินการกิจกรรมในวันศุกร์หลังเคารพธงชาติ มิ.ย. 62  
  2.4 ติดตามผลงานของผู้ท่ีเข้าร่วมกิจกรรม มิ.ย. 62  
3.  ขั้นตดิตามและประเมินผล   
  3.1 สรุปและประเมินผลจากแบบประเมินความพึงพอใจ มี.ค. 63  
  3.2สังเกตจากการปฏิบัติจริง   
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2.กิจกรรมกีฬาสีภายใน  (เฟือ่งฟ้าเกมส์) 
กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รบัผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ   
   1.1 ประชุมวางแผน พ..ย. 62 นายพรดนัย ดาวดี 
   1.2 ก าหนดแผนงาน   
   1.3 เสนอกิจกรรมเพื่อขออนุมัติ   
2. ขั้นด าเนินการ / กิจกรรมที่จัด   
   2.1 ประชุมช้ีแจงทุกฝ่าย ธ.ค.  62  
   2.2 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน ธ.ค.  62  
   2.3  จัดท าเอกสารและติดตามงาน ธ.ค.  62  
    -แบ่งสี 4  สีท้ังนักเรียนและครู   
    -ก าหนดรูปแบบโดยเชิญประธานสีและแม่สีเข้าประชุม   
    -ออกเอกสารประเภทต่าง ๆ ท่ีจัด เกณฑ์การให้คะแนน   
    -ก าหนดวันซ้อมและประชุมสี   
   2.4  ด าเนินการจัดการแข่งขัน  ม.ค. 63  
3.  ขั้นตดิตามและประเมินผล   
    3.1  ผลการด าเนินการ ม.ค. 63  
    3.2  แบบประเมินความพึงพอใจ   

 

   3.กิจกรรมให้ความรู้และดแูลสุขภาพ 
กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รบัผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ   
   1.1 ประชุมวางแผน พ..ย. 62 นายพรดนัย ดาวดี 
   1.2 ก าหนดแผนงาน   
   1.3 เสนอกิจกรรมเพื่อขออนุมัติ   
2. ขั้นด าเนินการ / กิจกรรมที่จัด   
   2.1 ประชุมช้ีแจงทุกฝ่าย ธ.ค.  62  
   2.2 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน ธ.ค.  62  
   2.3  จัดท าเอกสารและติดตามงาน ธ.ค.  62  
   2.4 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ   
   2.5 เชิญวิทยากร    
3.  ขั้นตดิตามและประเมินผล   
    3.1  ผลการด าเนินการ ม.ค. 63  
    3.2  แบบประเมินความพึงพอใจ   

  
5. สถานที่ด าเนนิการ 
 5.1 โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 
 5.2 หน่วยงานท่ีจัดการแข่งขัน 
6.ระยะเวลาในการด าเนนิงาน  
พฤษภาคม  2562 – มิถุนายน 2563 
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1.กิจกรรมวันศกุรก์ับสุขภาพ 

รายการ งบประมาณ ปี 2562 

รายรับ  
-จากโรงเรียน 2,500 
รวม 2,500 
รายจ่าย  
-ค่าวัสดุ   
ค่าของรางวัล 500 
-ค่าใช้สอย  
ค่าตกแต่งสแตนด์ผู้น าเต้น 500 
-ค่าตอบแทน  
ค่าอาหาร/เครื่องด่ืม 1,500 
-ค่าพาหนะ  
-ค่าครุภณัฑ ์  

รวม 2500 
3. กิจกรรมกีฬาสีภายใน  (เฟือ่งฟ้าเกมส์) 

รายการ งบประมาณ ปี 2562 

รายรับ  
-จากโรงเรียน 27,500 
-อื่น ๆ  
รวม 27,500 
รายจ่าย  
-ค่าวัสดุ   
ค่าบ ารุงสี (2000*6) 5,500 
ตกแต่งสถานท่ีและเวที 1,500 
ค่าเหรียญรางวัล 20,000 
-ค่าใช้สอย  
-ค่าตอบแทน  
-ค่าพาหนะ  
ค่าพาหนะ 500 
-ค่าครุภณัฑ ์  

รวม 27,500 
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3. กิจกรรมให้ความรู้และดูแลสุขภาพ 

รายการ งบประมาณ ปี 2562 

รายรับ  
-จากโรงเรียน 10,000 
-อื่น ๆ  
รวม 10,000 
รายจ่าย  
-ค่าวัสดุ   
จัดท าแผ่นพับโปสเตอร ์ 2,500 
จัดท าเอกสาร 500 
ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ 1,000 
-ค่าใช้สอย  
ค่าอาหาร/เครื่องด่ืมวิทยากร 1,500 
-ค่าตอบแทน  
ค่าวิทยากร 3,500 
ค่าของท่ีระลึก 1,000 
-ค่าพาหนะ  
-ค่าครุภณัฑ ์  

รวม 10,000 
 
8.  เครือ่งมือการติดตามและประเมินผล 
      1. แบบสอบถาม 
    2. แบบประเมินความพึงพอใจ 
9.  ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 
 1. ผู้เรียนท่ีเข้าร่วมโครงการร้อยละ  85  เห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น มีความมั่นใจ แสดงออกอย่าง
เหมาะสม  
 2. ผู้เรียนท่ีเข้าร่วมโครงการร้อยละ 85  รู้จักป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติด เสี่ยงต่อความรุนแรงโรคภัย 
อุบัติเหตุและปัญหาทางเพศ  
            3.  ผู้เรียนท่ีเข้าร่วมโครงการร้อยละ85 มีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดีและให้เกียรติผู้อื่น 
 4.  ผู้เรียนท่ีเข้าร่วมโครงการร้อยละ  85 มีพฤติกรรมความฉลาดทางสุขภาวะของเด็ก เยาวชน และ
ครอบครัว 
            5. ผู้เรียนท่ีเข้าร่วมโครงการร้อยละ   85  มีความรู้ปฏิบัติ เรื่อง การสร้างเสริมความฉลาดทางสุขภาวะของ
เด็ก เยาวชนและครอบครัว 
             6. ผู้เรียนท่ีเข้าร่วมโครงการร้อยละ   85 ได้รับข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการสร้างเสริมความฉลาดทางสุข
ภาวะของเด็ก  เยาวชน และ ครอบครัวจากองค์กรท่ีเกี่ยวข้อง  
           7. ผู้เรียนท่ีเข้าร่วมโครงการร้อยละ   85  ฝึกทักษะความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรมการแสดง 
          8. ผู้เรียนร้อยละ 85 ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลจากสิ่งเสพติด 
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          9. ผู้เรียนร้อยละ  85  รู้ เข้าใจ และคิดวิเคราะห์สมรรถภาพทางกายและความสามารถทางด้าน  ร่างกาย 
รวมท้ังกระบวนการเสริมสร้างและแก้ไขสมรรถภาพทางร่างกาย                 
         10. ผู้เรียนร้อยละ 85 มีสมรรถภาพทางร่างกาย และน้ าหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของ กรมพล
ศึกษา 
10. ปัญหา/อปุสรรค แนวทางแก้ไข 
.........................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................ 
                                ผู้เสนอโครงการ                                                       ผู้พิจารณาโครงการ 
 
           ลงช่ือ.....................................................         ลงช่ือ.......................................................... 
                        (นายนิรุตต์ิ  กลิ่นบุหงัน)                                         (นางสาวกรกช   กิจบ ารุง) 
                                                                                      ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักเรียน 
 
                                                               ผู้อนุมัติโครงการ 
 
                                              ลงช่ือ........................... .............................. 
       (เซอร์มาร์กาเร็ต  รัตนาวงศ์ไชยา) 
                     ผุ้จัดการ/ผู้อ านวยการ

 ปัญญา  ปราบเสียง 

นิรุตติ์  กล่ินบุหงัน 
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ล าดับที่ 3   แผนงานกิจกรรมด้านสวัสดิภาพผู้เรียน 
แผนงานตามโครงสร้าง ฝ่ายกิจการนักเรียน 
แผนงานตามมาตรฐานด้าน           1 คุณภาพผู้เรียน/เด็ก         2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
                                             3 สังคมแห่งการเรียนรู้        4 อัตลักษณ์         5 มาตรการส่งเสริม 
ผู้รบัผิดชอบ  นายฐากร   วัฒนากูล 
ตอบสนอง  พันธกิจที ่7     ยุทธศาสตร์ที ่  9    กลยุทธ์ที ่ 9.1 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษา สพฐ.  1  คุณภาพของผู้เรียน/เด็ก     2  กระบวนการบริหารและการจัดการ   
                  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ/การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ   
ตอบสนองมาตรฐานฝ่ายการศกึษาฯ (EDBA) :  มาตรฐานที่  1  ตัวบ่งชี้ หลักที่  1.3   
              ประเดน็พิจารณาที่ หลกั  1-3    
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษาโรงเรียน    : มาตรฐานที่  1  ตัวบ่งชี้ หลกัที่ 1.3  ร่วม  
 

วัตถุประสงค/์เป้าหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดอืน/ปี) 

วัตถุประสงค ์ 1. ข้ันวางแผน   
1. เพื่อให้ครูดูแลความปลอดภัยแก่นักเรียนตาม 1.1 แต่งต้ังคณะกรรมการ พ.ค.62 
บริเวณต่าง ๆ ของโรงเรียนและอ านวยความ 1.2 ประชุมคณะกรรมการ  
สะดวกแก่ผู้ปกครองและบุคคลท่ีมาติดต่อ 1.3 ประชุมช้ีแจงการด าเนินการ  
2. เพื่อให้มีการตรวจหาสิ่งเสพติดและอบายมุข 1.4 จัดท าเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง  
ท้ังปวง 2. ข้ันด าเนินการ (ภาระงานประจ า/ภาระงานร่วม/  
3.เพื่อให้ผู้เรียนได้รู้ถึงพิษภัยของยาเสพติด โครงการ)  
4.เพื่อเผยแพร่และรณรงค์เร่ืองยาเสพติดใน 2.1 ภาระงานประจ า    
โรงเรียนและชุมชน 1.จัดให้มีครูดูแลความปลอดภัยแก่นักเรียนตาม  
5.เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนและ บริเวณต่าง  ๆ ของโรงเรียนและอ านวยความแก่  
บุคลากรในโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน (1.2) ผู้ปกครองและบุคคลท่ีมาติดต่อ  
6.ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีก 2.จัดให้มีการตรวจหาสิ่งเสพติดและอบายมุขท้ังปวง  
เลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง  3.จัดให้มีการตรวจหาสิ่งเสพติดและอบายมุขท้ังปวง  
โรคภัย  อุบัติเหตุ  และปัญหาทางเพศ(1.3) 4.กิจกรรมลูกเสือสวัสดิภาพ  
7.เพื่อให้ผู้เรียนได้รู้จักวิธีการหลีกเลี่ยงและระวัง 5.กิจกรรมรักษาความปลอดภัยในโรงเรียน  
ภัยจากสารเสพติด ( 1.4 ) 6.กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก  
เป้าหมายเชิงปริมาณ 7.กิจกรรมวันต่อต้านสารเสพติดโลก  
1. เพื่อให้ครูดูแลความปลอดภัยแก่นักเรียนตาม 8.กิจกรรมให้ความรู้เร่ืองสารเสพติด  
บริเวณต่าง ๆ ของโรงเรียนและอ านวยความ 9.กิจกรรมตรวจสารเสพติด  
สะดวกแก่ผู้ปกครองและบุคคลท่ีมาติดต่อ   
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วัตถุประสงค/์เป้าหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดอืน/ปี) 
2. เพื่อให้มีการตรวจหาสิ่งเสพติดและอบายมุข   
ท้ังปวง   
เป้าหมายเชิงคณุภาพ 2.2 ภาระงานตาม ตบช  
1. ครูดูแลความปลอดภัยแก่นักเรียนตาม 1.ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษ  
บริเวณต่าง ๆ ของโรงเรียนและอ านวยความ และหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะท่ีเสี่ยงต่อความ  
สะดวกแก่ผู้ปกครองและบุคคลท่ีมาติดต่อ รุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ  
2. มีการตรวจหาสิ่งเสพติดและอบายมุข 2.3 ภาระงานร่วม  
ท้ังปวง 1. การให้ความร่วมมือกับชุมชน/ท่ีส่งผลต่อ  
 สถานศึกษา  
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 2. จัดโครงการ/กิจกรรมท่ีส่งเสริม  
1. นักเรียนร้อยละ 85 ได้รับการดูแลความปลอดภัย ความปลอดภัยของผู้เรียน  
ตามบริเวณต่าง ๆ ของโรงเรียน ประเด็นการพิจารณา  
2. เพื่อให้มีการตรวจหาสิ่งเสพติดและอบายมุข   
ท้ังปวงร้อยละ 85 3.ขั้นตรวจสอบ  ตดิตาม  ประเมินผล  
 3.1ตรวจสอบ ติดตามการด าเนินงานตาม  
เครื่องมือการติดตาม/ประเมินผล แผนงาน  
-แบบประเมินการจัดกิจกรรม 3.2ปรับปรุงแก้ไข การด าเนินงานท่ียังไม่  
-แบบสังเกตจากสภาพจริง สมบูรณ์  
 3.3ประเมินผลของกิจกรรม  
 3.4ประเมินผลโครงการ  
 4.ขั้นสรุป รายงาน ปรบัปรงุ พัฒนา  
 4.1สรุปผลตามกิจกรรมเป็นภาพรวม  
 4.2จัดท ารายงานผลด าเนินงานของ  
 หน่วยงาน  
 4.3น าผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนา  
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4.3.3 แบบแสดงประมาณค่าใช้จ่าย งาน/กิจกรรม 
4.3.3.1  งาน/กิจกรรม  ลูกเสือสวัสดกิาร 
แผนงานตามมาตรฐานที่ 1   2   3   4   5  
       หน่วยงาน  งานสวัสดิภาพผู้เรียน     ฝ่าย  กิจการนักเรียน 

รายการ งบประมาณ ปี 2562 

รายรับ (ที่มาของงบประมาณ)  

    1.จากโรงเรียน 5,400 

รวม 5,400 
รายจ่าย  
   1.ค่าวัสดุ   
ค่าเอกสาร 1,100 

ค่าใบประกาศนียบัตร 1,100 

ค่าปลอกแขนลูกเสือสวัสดิการ 3,200 

   2.ค่าใช้สอย  

   3.ค่าตอบแทน - 

   4.ค่าพาหนะ - 

รวม 5,400 
 
           สรุปประเภทงบประมาณ  

งบด าเนินการ       5,400 บาท     งบลงทุน   -       บาท งบพัฒนา  -     บาท 
 
 
 ลงชื่อ.............................................. …..   ลงชื่อ.................................................... 
      ( นายฐากร   วัฒนากูล )                      ( นางสาวกรกช   กิจบ ารุง ) 
      ผูเ้สนองาน               ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักเรียน 

 
ผู้อนุมัต ิลงชื่อ............................................... 
           ( เซอร์มารก์าเรต็  รตันาวงศ์ไชยา) 

         ผู้จัดการ / ผู้อ านวยการ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ฐากร  วัฒนากูล 
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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 6,700 
    2.อื่น ๆ  
รวม 6,700 
รายจ่าย  
   1.ค่าวัสดุ   
ค่าจัดท าเอกสาร/ป้ายนิเทศ 1,600 
ค่าสมุดบันทึกประจ าวัน 300 
ค่าเครื่องหมายจราจร/รั้วกั้น 4,800 
2.ค่าใช้สอย  
3.ค่าตอบแทน - 
  
4.ค่าพาหนะ - 
  

รวม 6,700 
 
            สรุปประเภทงบประมาณ  

งบด าเนินการ       6,700 บาท  งบลงทุน   -    บาท งบพัฒนา   -     บาท 
 
 
 ลงชื่อ..............................................    ลงชื่อ.................................................... 
      ( นายฐากร   วัฒนากูล )                   ( นางสาวกรกช   กิจบ ารงุ ) 
      ผูเ้สนองาน               ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักเรียน 

 
 

ผู้อนุมัต ิลงชื่อ............................................... 
           ( เซอร์มารก์าเรต็  รตันาวงศ์ไชยา) 

         ผู้จัดการ/ผู้อ านวยการ 
 
 
 
 
 
 
 

 ฐากร  วัฒนากูล 



282 
 

 
แผนปฏิบัตกิารปกีารศึกษา  2563   โรงเรียนซางตาครู้สศกึษา 

 

4.3.3.3  งาน/กิจกรรม  วันงดสูบบุหรี่โลก 
แผนงานตามมาตรฐานที่ 1   2   3   4   5  
                    หน่วยงาน  งานสวัสดิภาพผู้เรียน     ฝ่ายกิจการนักเรียน 

รายการ งบประมาณ ปี 2562 

รายรับ (ที่มาของงบประมาณ)  
    1.จากโรงเรียน 2,600 
    2.อื่น ๆ  
รวม 2,600 
รายจ่าย  
   1.ค่าวัสดุ   
ค่าป้ายนิเทศ(ไวนิล) 1,000 
ค่าจัดท าเอกสาร 600 
   2.ค่าใช้สอย  
ค่าของท่ีระลึก 1,000 
   3.ค่าตอบแทน  
   4.ค่าพาหนะ  

รวม 2,600 
 
            สรุปประเภทงบประมาณ  

งบด าเนินการ       2,600 บาท  งบลงทุน    -      บาท งบพัฒนา    -     บาท 
 
 
 ลงชื่อ..............................................    ลงชื่อ.................................................... 
         ( นายศริวิทย์   ตาเฮ )                   ( นางสาวกรกช   กิจบ ารงุ ) 
      ผูเ้สนองาน               ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักเรียน 

 
 
 

ผู้อนุมัต ิลงชื่อ............................................... 
           ( เซอร์มารก์าเรต็  รตันาวงศ์ไชยา) 

         ผู้จัดการ/ผู้อ านวยการ 
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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 7,500 
    2.อื่น ๆ  
รวม 7,500 
รายจ่าย  
   1.ค่าวัสดุ   
ค่าป้ายนิเทศ(ไวนิล) 1,000 
ค่าจัดท าเอกสาร/ป้ายรณรงค์ 1,000 
ค่าวัสดุในการตรวจสารเสพติด 1,000 
   2.ค่าใช้สอย  
ค่าอาหาร/เครื่องด่ืม 2,000 
ค่าติดต่อประสานงาน 1,000 
ค่าปร้ินท์รูปรณรงค์ 1,500 
   3.ค่าตอบแทน  
   4.ค่าพาหนะ  

รวม 7,500 
 
           สรุปประเภทงบประมาณ  

งบด าเนินการ       7,500 บาท  งบลงทุน   -    บาท งบพัฒนา     -      
 
 ลงชื่อ.............................................. …..   ลงชื่อ.................................................... 
        ( นายสุนนัท์   ข าหิรญั )                   ( นางสาวกรกช   กิจบ ารงุ ) 
      ผูเ้สนองาน               ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักเรียน 

 
 

ผู้อนุมัต ิลงชื่อ............................................... 
           ( เซอร์มารก์าเรต็  รตันาวงศ์ไชยา) 

         ผู้จัดการ/ผู้อ านวยการ 
 
 
 
 
 
 
 
 

สุนันท์   ข าหิรัญ 
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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 9,000 
รวม   9,000 
รายจ่าย  
   1.ค่าวัสดุ   
ค่าอุปกรณ์ 1,500 
ค่าไวนิล 1,000 
ค่าจัดท าเอกสาร/ป้ายรณรงค์ 2,500 
   2.ค่าใช้สอย  
ค่าของรางวัล 4,000 
   3.ค่าตอบแทน  
   4.ค่าพาหนะ  

รวม 9,000 
   
            สรุปประเภทงบประมาณ  

งบด าเนินการ       9,000 บาท  งบลงทุน  -   บาท งบพัฒนา  -    บาท 
 
 
 ลงชื่อ.............................................. …..   ลงชื่อ.................................................... 
      ( นายรุ่งโรจน์   ปฐมทศัน์ )                    ( นางสาวกรกช   กิจบ ารงุ ) 
      ผูเ้สนองาน               ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักเรียน 

 
 
 

ผู้อนุมัต ิลงชื่อ............................................... 
           ( เซอร์มารก์าเรต็  รตันาวงศ์ไชยา) 

         ผู้จัดการ / ผู้อ านวยการ 
 
 
 
 
 
 
 
 

รุ่งโรจน์   ปฐมทัศน์ 
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ล าดับที่ 4   แผนงานส่งเสริมเอกลักษณ์นกัเรียน 
แผนงานตามโครงสร้าง ฝ่ายกิจการนักเรียน 
แผนงานตามมาตรฐานด้าน           1 คุณภาพผู้เรียน/เด็ก         2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
                                             3 สังคมแห่งการเรียนรู้        4 อัตลักษณ์         5 มาตรการส่งเสริม 
ผู้รบัผิดชอบ  นางสาวปรารถนา   กรานแก้ว 
ตอบสนอง  พันธกิจที ่5     ยุทธศาสตร์ที ่  8    กลยุทธ์ที ่ 8.1 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษา สพฐ.  1  คุณภาพของผู้เรียน/เด็ก     2  กระบวนการบริหารและการจัดการ   
                  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ/การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ   
ตอบสนองมาตรฐานฝ่ายการศกึษาฯ (EDBA) :  มาตรฐานที่  16  ตัวบ่งชี้ หลกัที่  16.1   
              ประเดน็พิจารณาที่ หลกั  2-4    
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษาโรงเรียน    : มาตรฐานที่  16  ตัวบ่งชี้ หลกัที่ 16.1  ร่วม 16.2 
 

วัตถุประสงค/์เป้าหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดอืน/ปี) 
วัตถุประสงค ์ 1.ขั้นวางแผน  
1.เพื่อส่งเสริม ปลูกฝัง และพัฒนา 1.1 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานด้านระเบียบวินัย พ.ค. 61 

ผู้เรียนให้เป็นผู้มีความซื่อสัตย์ 1.2 ประชุมคณะกรรมการวางแผน  

สะอาด  และมารยาทงาม 1.3 ประชุมช้ีแจงการด าเนินงานตามกิจกรรม พ.ค. 61 

2. เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึง 1.4 จัดท าเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับกิจกรรมและข้อมูล เดือนละ1ครั้ง 

ประสงค์ของโรงเรียน ก ากับการด าเนินงาน พ.ค.61 – มี.ค.62 

3. เพื่อติดตามความประพฤติ การ 2.ขั้นด าเนินการ(ภาระงานประจ า/ภาระงานร่วม
โครงการ) 

 

ปฏิบัติตนของนักเรียนให้เป็นไปตาม 2.1. ภาระงานประจ า   

เอกลักษณ์ของโรงเรียน  2.1. จัดกิจกรรมสวัสดีคุณครู     

เป้าหมายเชิงปริมาณ        2.1.1 วิทยากรให้ความรู้และสาธิตการไหว้ที มิ.ย.61 

1.ผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 - ถูกต้องร่วมท้ังแนวปฏิบัติในการสวัสดีคุณครู        

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ได้เข้าร่วม        2.1.2 จัดป้ายนิเทศประชาสัมพันธ์ มิ.ย.61 – มี.ค.62 

กิจกรรม        2.1.3  ติดตามการปฏิบัติของนักเรียน มิ.ย.61 – มี.ค.62 

2.มีกิจกรรมจ านวน 4 กิจกรรม 2.2 จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติคนดีศรีซางตาครู้ส  

        2.2.1 ติดต่อประสานงานกับหัวหน้าระดับสาย  มิ.ย.61 

 ช้ันแต่งต้ังคณะกรรมการเพื่อคัดเลือกนักเรียนท่ีมี   

 คุณลักษณะตามเกณฑ์การเป็นคนดีศรีซางตาครู้ส  

        2.2.2  หัวหน้าระดับสายช้ันส่งช่ือผู้ท่ีได้รับ  ม.ค.62 

 คัดเลือกการเป็นคนดีศรีซางตาครู้ส  

เป้าหมายเชิงคณุภาพ 2.2.3  มอบเกียรติบัตร ก.พ.62 
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วัตถุประสงค/์เป้าหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดอืน/ปี) 
1.ผู้เรียนเป็นผู้มีความซื่อสัตย์  มีความ 2.3 จัดกิจกรรมบันทึกเยาวชนคนดี       มิ.ย.61-มี.ค.62 

สะอาด  และมีมารยาทงาม        2.3.1  ติดต่อกับฝ่ายจิตตาภิบาลเพื่อขอรับสมุด พ.ค.61 

2. ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึง บันทึกเยาวชนคนดี  

ประสงค์ของโรงเรียน        2.3.2  ส่งสมุดบันทึกเยาวชนคนดีให้กับครู  พ.ค.61 

3. ผู้เรียนมีความประพฤติ ปฏิบัติ ประจ าช้ันเพื่อแจกให้นักเรียนทุกคน  

ของนักเรียนให้เป็นไปตามเอกลักษณ์        2.3.3  ติดตามและสรุปผลการบันทึกเยาวชนคนดี ก.พ.62 

ของโรงเรียน 2.4  จัดกิจกรรมรักษาความสะอาด  

ตัวชี้วัดความส าเร็จ        2.4.1 ประชุมคณะกรรมการและหัวหน้าระดับ  พ.ค. 61 

1.ผู้เรียนร้อยละ90 เป็นผู้มีความซื่อสัตย์  สายช้ันเพื่อแบ่งเขตการรักษาความสะอาดในโรงเรียน   

มีความสะอาด  และมีมารยาทงาม ซางตาครู้สศึกษา  

2. ผู้เรียนร้อยละ90 มีคุณลักษณะท่ีพึง 2.4.2  นักเรียนดูแลรักษาความสะอาดตามท่ีได้  

ประสงค์ของโรงเรียน รับมอบหมาย พ.ค.61 -ก.พ.62 

3. ผู้เรียนร้อยละ90 มีความประพฤติ         2.4.3 มอบหมายให้สภานักเรียนติดตาม พ.ค.61 มี.ค.62 

ปฏิบัติตนตามเอกลักษณ์ และร่วมสรุปผลต่อคณะกรรมการ  

ของโรงเรียน 2.2 ภาระงานตาม ตบช  

เครื่องมือการติดตาม/ประเมินผล 2.3 ภาระงานร่วม   

1. แบบประเมินผลของการจัดกิจกรรม 3.ขั้นตรวจสอบ / ติดตาม / ประเมินผล  

2. แบบประเมินความพึงพอใจ 3.1 ตรวจสอบติดตามการด าเนินงานตามแผน พ.ค.61 – มี.ค.62 

 3.2 ประเมินการจัดกิจกรรม  มี.ค.62 

 3.3 ปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงานท่ียังไม่สมบูรณ์  

 4.ขั้นสรุป รายงาน ปรบัปรงุ พัฒนา  
 4.1สรุปผลตามกิจกรรมเป็นภาพรวม พ.ค.61- เม.ย.62 
 4.2จัดท ารายงานผลด าเนินงานของหน่วยงาน เม.ย. 62 
 4.3 น าผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนา 

เม.ย. 62 
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4.3.3 แบบแสดงประมาณค่าใช้จ่าย งาน/กิจกรรม 
 4.3.3.1  งาน/กิจกรรม  สวัสดคีุณครู                           
 แผนงานตามมาตรฐานที่ 1   2   3   4   5  
 หน่วยงาน  งานด้านสง่เสริมเอกลักษณ์นกัเรียน     ฝ่ายกิจการนักเรียน 

รายการ งบประมาณ ปี 2562 

รายรับ (ท่ีมาของงบประมาณ)  
    1.จากโรงเรียน 2,800 
    2.อื่น ๆ  

รวม 2,800 
รายจ่าย  
   1.ค่าวัสดุ   
-ค่าเอกสาร/ กระดาษสี/โปสเตอร์ 1,300 
   2.ค่าใช้สอย  
- ค่าใบเกียรติบัตรของรางวัล 1,200 
-กระดาษปร้ินรูป/ล้างรูป 300 
   3.ค่าตอบแทน  
   4.ค่าพาหนะ  

รวม 2,800 
    
            สรุปประเภทงบประมาณ  

งบด าเนินการ       2,800 บาท  งบลงทุน    -    บาท งบพัฒนา    -     บาท 
          

               ลงช่ือ......................... ..............................                   ลงช่ือ....................... ... .............................  
                 ( นางสาวนวลจันทร์  สีดอกบวบ )                          ( นางสาวกรกช   กิจบ ารุง ) 

       ผู้เสนองาน                                             ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักเรียน                                                                            
                                           ผู้อนุมัติ 

 
ลงช่ือ..................................................... 

 (เซอร์มากาเร็ต รัตนาวงศ์ไชยา) 
                                                        ผู้จัดการ/ผู้อ านวยการ 
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4.3.3.2 งาน/กิจกรรม  เชิดชูเกียรตคินดศีรีซางตาครู้ส 

แผนงานตามมาตรฐานที่ 1   2   3   4   5  
                    หน่วยงาน  งานด้าน สง่เสริมเอกลกัษณ์นกัเรียน       ฝ่ายกิจการนักเรียน 

รายการ งบประมาณ ปี 2562 

1.จากโรงเรียน 1,700 
2.อื่น ๆ  

รวม 1,700    
รายจ่าย  
1.ค่าวัสดุ   
      -ค่ากระดาษ 1,700 
2.ค่าใช้สอย  
3.ค่าตอบแทน  
4.ค่าพาหนะ  

รวม 1,700    
 
สรุปประเภทงบประมาณ  

งบด าเนินการ     1,700  บาท   งบลงทุน    -    บาท  งบพัฒนา    -     บาท 
 
  ลงช่ือ..........................................                                               ลงช่ือ..................................... 
         (นางสาวยุวดี  ศรีสุระ)                                                   (นางสาวกรกช   กิจบ ารุง ) 
                  ผู้เสนองาน                                                      ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักเรียน 
                                                                   ผู้อนุมัติ 

 
ลงช่ือ......................................................... 

                                                   (เซอร์มาร์กาเร็ต รัตนาวงศ์ไชยา) 
               ผู้จัดการ/ผู้อ านวยการ 
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4.3.3.3 งาน/กิจกรรมรักษาความสะอาด 
แผนงานตามมาตรฐานที่ 1   2   3   4   5  

                    หน่วยงาน  งานด้าน สง่เสริมเอกลกัษณ์นกัเรียน       ฝ่ายกิจการนักเรียน 

รายการ งบประมาณ ปี 2562 

รายรับ (ท่ีมาของงบประมาณ)  
1.จากโรงเรียน 1,000 
2.อื่น ๆ  

รวม 1,000 
รายจ่าย  
1.ค่าวัสดุ   
2.ค่าใช้สอย  
ค่าเกียรติบัตร/ของรางวัล 1,000 
  
3.ค่าตอบแทน  
4.ค่าพาหนะ  

รวม 1,000 
 

สรุปประเภทงบประมาณ  
งบด าเนินการ  1,000 บาท         งบลงทุน    -     บาท   งบพัฒนา    -      บาท 

          

          ลงช่ือ...........................................     ลงช่ือ................................................... 

 ( นางสาวปรารถนา   กรานแก้ว )                                          ( นางสาวกรกช   กิจบ ารุง ) 
                       ผู้เสนองาน                                              ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักเรียน 
                                                                   ผู้อนุมัติ 

 
ลงช่ือ......................................................... 

                                                     (เซอร์มาร์กาเร็ต รัตนาวงศ์ไชยา 
         ผู้จัดการ/ผู้อ านวยการ 
      
 
 
 
 
 
 
 
 

ปรารถนา  กรานแก้ว 
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ล าดับที่ 5   แผนงานกิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน 
แผนงานตามโครงสร้าง  ฝ่ายกิจการนักเรียน 
แผนงานตามมาตรฐานด้าน1  คุณภาพผู้เรียน/เด็ก         2  กระบวนการบริหารและการจัดการ    

 3  สังคมแห่งการเรียนรู้    4  อัตลักษณ์       5  มาตรการส่งเสริม
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวนวลจันทร์     สีดอกบวบ                                           
ตอบสนอง                      พันธกิจข้อ  9   ยุทธศาสตร์ข้อ  12     กลยุทธข้์อ  12  

ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ. 1  คุณภาพผู้เรียน/เด็ก   2  กระบวนการบริหารและการจดัการ          
3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ/การจัดประสบการณ์ที่เนน้เด็กเป็นส าคัญ      
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา EDBA :  มาตรฐานท่ี  9,13,16 .ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ หลักที่  16.3 ร่วม. 9.3,13.2
ประเด็นการพิจารณา/เกณฑ์ย่อยท่ี 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: มาตรฐานท่ี 9,13,16ตัวบ่งชี้หลักที่ 9.3,13.1,13.2,16 ร่วม  -   เกณฑ์ท่ี   

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 

วัตถุประสงค์ 1.ขั้นวางแผน    
1.เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์และได้รับความ 1.1 ส ารวจข้อมูลย้อนหลัง 3 พ.ค. 62 

ร่วมมือกับชุมชนวัดสถาบันทางวิชาการ  1.2 ท าแผน/ โครงการน าเสนอ 10 พ.ค.62 
องค์กรภาครัฐเอกชน 1.3 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนิน 21 พ.ค.62 
 2.เพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้จากแหล่งเรียนรู้ 1.4 ประชุมวางแผน 5 มิ.ย.62 

ในชุมชนโดยมีผู้มีความรู้ในชุมชนเป็นครูให้ 1.5 จัดเตรียมเอกสาร  ข้อมูลก ากับการด าเนินงาน 9มิ.ย.62 

3.เพื่อให้ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามสี่วนร่วม   
ในการพัฒนาสถานศึกษา (9.3 )   
4.เพื่อมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง 2. ขั้นด าเนินการ (ภาระงานประจ า/ภาระงานร่วม/ มิ.ย. 62-ก.พ.63 

บุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่าง โครงการ)  
สถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กร 2.1 ภาระงานประจ า  
ท่ีเกี่ยวข้อง (13.2  ) 1.จัดกิจกรรมร่วมกับชุมชนและสถาบันต่างๆเพื่อ  

5.เพื่อให้ชุมชนมสี่วนร่วมในการพัฒนา การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามความ  
คุณภาพด้านอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก ( 16.3 ) เหมาะสม  
 2.ด าเนินการให้โรงเรียนใช้ประโยชน์จาก  

 ทรัพยากรท้องถ่ินบุคคล วัสดุ อุปกรณ์สถานท่ี  
 3.ประชาสัมพนัธ์ผลงานดีเด่นของโรงเรียนของ  

 
คณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียนผู้ปกครอง ศิษย์เก่า 
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แผนปฏิบัตกิารปกีารศึกษา  2563   โรงเรียนซางตาครู้สศกึษา 

 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
เป้าหมายเชิงปริมาณ 4. กิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพ  
1. มีการส่งเสริมความสัมพันธ์และได้รับความ 5.กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ  

ร่วมมือกับชุมชนวัดสถาบันทางวิชาการ 6.กิจกรรมวันเด็ก  
 องค์กรภาครัฐ เอกชน   
2.นักเรียนได้รับความรู้จากแหล่งเรียนรู้ใน 2.2 ภาระงานตาม ตบช.( หลัก )  

ชุมชน 1. จัดโครงการ/กิจกรรมท่ีส่งเสริมความสัมพันธ ์  
 และได้รับความร่วมมือกับชุมชนวัดสถาบันทางวิชาการ  
เป้าหมายเชิงคุณภาพ องค์กรภาครัฐ เอกชน  

1. มีการส่งเสริมความสัมพันธ์และได้รับความ  2.จัดกืจกรรมใหผู้้เรียนได้รับความรู้จากแหล่งเรียนรู้  
ร่วมมือกับชุมชนวัดสถาบันทางวิชาการ ในชุมชนโดยมีผู้มีความรู้ในชุมชนเป็นครูให้  
องค์กรภาครัฐ เอกชนเป็นอย่างดี 3.ชุมชนมสี่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพ  

2.นักเรียนได้รับความรู้จากแหล่งเรียนรู้ใน ด้านอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก ( 16.3 )  
ชุมชนได้เป็นอย่างดี 1) โรงเรียนมีกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ชุมชน เครือข่ายผู้  
3.ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามสี่วนร่วมในการ ปกครอง เครือข่ายโรงเรียนคาทอลิก และผู้มีส่วนร่วมใน  
พัฒนาสถานศึกษา    การจัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการศึกษาตามอัตลักษณ์  

4. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง การศึกษาคาทอลิกให้กับผู้เรียนอย่างหลากหลาย  
บุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่าง 2) ชุมชน เครือข่ายผู้ปกครอง เครือข่ายโรงเรียน  
สถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กร คาทอลิกมีความตระหนักในหน้าท่ีของการเป็นชุมชนแห่ง  

ท่ีเกี่ยวข้อง    การเรียนรู้ มีส่วนร่วมในการจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือและ  
5.ชุมชนมสี่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพด้าน ส่งเสริมบรรยากาศการศึกษาตามอัตลักษณ์การศึกษา  
อัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก   คาทอลิก  

 3) ผู้น าชุมชนทางศาสนาเข้ามีส่วนร่วมในการจัดกจิกรรม  
ตัวชี้วัดความส าเร็จ ด้านการอบรมตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิกอย่าง  
1. มีการส่งเสริมความสัมพันธ์และได้รับความ น้อยภาคเรียนละ๑ ครั้ง  

ร่วมมือกับชุมชนวัดสถาบันทางวิชาการ 4) โรงเรียนมีศูนย์ประสานงานความร่วมมือแก่ชุมชน  
 องค์กรภาครัฐ เอกชนร้อยละ 83 หรือหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน ในการพัฒนาด้าน  
2.นักเรียนได้รับความรู้จากแหล่งเรียนรู้ใน อัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก  

ชุมชนร้อยละ 83 5)สร้างเครือข่ายโรงเรียนคาทอลิก เพื่อแบ่งปันช่วยเหลือ  
3.ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามสี่วนร่วมในการ กันในการพัฒนาตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก  
พัฒนาสถานศึกษา ร้อยละ 83 6)มีการประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  

4. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง ในรายการท่ี 1-5  
บุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่าง   
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วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 
กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
สถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กร 2.3 ภาระงานตาม ตบช(ร่วม )  
ท่ีเกี่ยวข้อง ร้อยละ83 1.จัดกิจกรรมให้ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม  

5.ชุมชนมสี่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพด้าน ในการพัฒนาสถานศึกษา (9.3 )  
อัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก ร้อยละ83 2.จัดกิจกรรมเปิดโอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้  
 ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่าง  

 สถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กร  
เครื่องมือการติดตาม/ประเมินผล ท่ีเกี่ยวข้อง (13.2  )  
1. ใช้การสังเกตจากผู้เข้าร่วมกิจกรรม   

2. แบบประเมินผลกิจกรรม   
3..ข้ันสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา 2.4 โครงการ  
   1. โครงการส่งเสริมการสร้างภาคีเครือข่าย  

 ร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
   
 3.ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล มี.ค.63 
 1.ประชุมคณะกรรมการทุกฝ่ายท่ีรับผิด  

 ชอบเพื่อการประเมินผล  
  2. รับทราบปัญหาท่ีเกิดเพื่อแก้ปัญหา  หรือใช้เป็นฐาน  
 ข้อมูลในการด าเนินงานเพื่อพัฒนางาน  

 3 .ท าแบบประเมิน  
 4. สังเกตผลหลังการท ากิจกรรม  
   

   
 4.ขั้นสรุป / รายงาน / ปรับปรุง / พัฒนา มี.ค.63 
 1.น าผลการประเมินเข้าท่ีประชุม  

 แสดงความเห็นอีกครั้ง  
 2.น าข้อเสนอแนะและข้อดีมาเป็นข้อมูล  
 ในการท างานต่อไป  
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แผนปฏิบัตกิารปกีารศึกษา  2563   โรงเรียนซางตาครู้สศกึษา 

 

4.3.3.1  งาน/กิจกรรม  วันคล้ายวันพระราชสมภพ 
แผนงานตามมาตรฐานที่ 1   2   3   4   5  
                    หน่วยงาน  งานสัมพนัธ์ชุมชน    ฝา่ยกิจการนักเรียน 

 
รายการ 

งบประมาณ ปี 2562 

รายรับ (ที่มาของงบประมาณ)  
    1.จากโรงเรียน 35,000 

รวม 35,000 
   1.ค่าวัสดุ   
ค่าไวนิลประชาสัมพนัธ์ / ป้ายนิเทศ 1,000 
ค่าจัดท าบัตรเดินการกุศล/สุขภาพ 2,000 

ค่าอุปกรณ์จัดนิทรรศการ/ตกแต่งสถานท่ี 3,000 
   2.ค่าใช้สอย  
ค่าอาหารถวายเพล 4 วัด  8,000 

ค่าปัจจัยถวายพระ 5,000 
ค่าเครื่องสังฆทาน 3,000 
ค่าบ ารุงวัด/สถานท่ี 3,000 

-ค่าท าเกียรติบัตร / โล่ 3,000 
ค่าน้ าด่ืม/ของว่างในการจัดกิจกรรมเดินการกุศล/สุขภาพ 5,000 
   3.ค่าตอบแทน  

ค่าวิทยากร 2,000 
รวม 35,000 

    สรุปประเภทงบประมาณ  
 งบด าเนินการ   35,000  บาท  งบลงทุน     -     บาท งบพัฒนา  -    บาท 
            
             ลงชื่อ....................................................                               ลงชื่อ.................................................. 
                    (นางสาวสุภัชชา  ประสพสุข   )                             (  นางสาวกรกช  กิจบ ารุง  ) 
                                  ผู้เสนองาน                                   ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝา่ยกจิการนักเรียน

                                                                                 
                  ผู้อนุมัติ 

                                                    ลงชื่อ.................... ..................................... 
                                                             (เซอร์มาร์กาเร็ต  รัตนาวงศ์ไชยา) 
                                                                       ผู้จัดการ/ผู้อ านวยการ 

สภัชชา  ประสยสุข 
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แผนปฏิบัตกิารปกีารศึกษา  2563   โรงเรียนซางตาครู้สศกึษา 

 

4.3.3.4  งาน/กิจกรรม  วันแม่แห่งชาติ 
แผนงานตามมาตรฐานที่ 1   2   3   4   5  
                    หน่วยงาน  งานสัมพนัธ์ชุมชน    ฝ่ายกิจการนักเรียน 

รายการ งบประมาณ ปี 2562 

รายรับ (ที่มาของงบประมาณ)  
    1.จากโรงเรียน 25,000 

รวม 25,000 
รายจ่าย  
   1.ค่าวัสดุ   
-ค่าเอกสาร/ไวนิล 1,000 

-ตกแต่งสถานท่ีจัดงาน 4,000 
- อุปกรณ์จัดนิทรรศการ 2,000 
   2.ค่าใช้สอย  

-ค่าท าเกียรติบัตร / โล่ 5,000 
-ค่าอาหารเครื่องด่ืม 5,000 
-ค่าของท่ีระลึกประธาน 2,000 

-ค่าของรางวัลนักแสดง 2,000 
-ค่าเช่าสถานท่ี 4,000 
   3.ค่าตอบแทน  

   4.ค่าพาหนะ  
รวม 25,000 

 

         สรุปประเภทงบประมาณ  
         งบด าเนินการ 25,000 บาท  งบลงทุน    -     บาท งบพัฒนา    -     บาท 
          
          ลงชื่อ................... ...... ..............................             ลงชื่อ....................... ... ............................. 
                       (นางสาวสุภชัชา   ประสพสุข )                 (  นางสาวกรกช  กิจบ ารุง  ) 
                               ผู้เสนองาน                                ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายกจิการนักเรียน                                                                                     
 
                                                                          ผู้อนุมัติ 
                                          ลงชื่อ.................... ..................................... 
                                                      (เซอร์มาร์กาเร็ต  รัตนาวงศ์ไชยา) 
                                                                 ผู้จัดการ/ผู้อ านวยการ 

 

สภัชชา    ประสพสุข 
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4.3.3.5  งาน/กิจกรรม  วันเด็ก 
แผนงานตามมาตรฐานที่ 1   2   3   4   5  
                    หน่วยงาน  งานสัมพนัธ์ชุมชน    ฝ่ายกิจการนักเรียน 

รายการ งบประมาณ ปี 2562 

รายรับ (ที่มาของงบประมาณ)  
    1.จากโรงเรียน 10,000 

รวม 10,000 
รายจ่าย  
   1.ค่าวัสดุ   
-ของรางวัล 6,000 

-อุปกรณ์เกมส์ 1,000 
-อุปกรณ์ท าเวที 500 
   2.ค่าใช้สอย  

-อาหาร/เครื่องด่ืม 2,500 
   3.ค่าตอบแทน  
   4.ค่าพาหนะ  

-ค่าเดินทางจัดหาของรางวัล 500 
รวม 10,500 

    
    สรุปประเภทงบประมาณ  
    งบด าเนินการ   10,500   บาท       งบลงทุน     -     บาท    งบพัฒนา     -     บาท 
     
              ลงชื่อ.............................................                                       ลงชื่อ................................................... 
                   ( นางอรวรรณ  เพ่งพิศ  )                                             (  นางสาวกรกช  กิจบ ารุง  ) 
                              ผู้เสนองาน                                                  ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักเรียน
                                                                                            
                                                             ผู้อนุมัติ 
 
                                     ลงชื่อ.................... ..................................... 
                                              (เซอร์มาร์กาเร็ต  รัตนาวงศ์ไชยา) 
                                                    ผู้จัดการ/ผู้อ านวยการ 
 
 

อรวรรณ เพ่งพิศ 
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4.3.4.1โครงการของหน่วยงานในฝ่ายกิจการนักเรียน 
แผนงานตามโครงสร้าง  ฝ่ายกิจการนักเรียน 
แผนงานตามมาตรฐาน              1  คุณภาพผูเ้รียน/เด็ก   2  กระบวนการบริหารและการจัดการ  

              3  สังคมแห่งการเรียนรู้ 4  อัตลักษณ์  5  มาตรการส่งเสริม  

ชื่อโครงการ   ส่งเสริมการสร้างภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 
ลักษณะโครงการ    ประจ า   ต่อเนื่อง  ใหม ่  
ผู้รับผิดชอบ   นางสาวนวลจันทร์      สีดอกบวบ 
ตอบสนอง   พันธกิจท่ี  9       ยุทธศาสตร์ท่ี  12   กลยุทธ์ท่ี 12 
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา1  คุณภาพผู้เรียน/เด็ก  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
  3  กระบวนการจัดการเรียนการท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ/การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ   
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา EDBA:  มาตรฐานท่ี  9,13,16 .ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ หลักที่  16.3  ร่วม9.3,13.2 ประเด็น
การพิจารณา/เกณฑ์ย่อยท่ี 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: มาตรฐานท่ี  9,13,16 ตัวบ่งชี้หลักที่16.3ร่วม 9.3,13.2เกณฑ์ท่ี......... 
..................................................................................................................................................... 
1. หลักการและเหตุผล 
          จากการก าหนดเป้าหมายของฝ่ายกิจการนักเรียนโรงเรียนซางตาครู้สศึกษาก าหนดให้สถานศึกษามีความ
ร่วมมือกันระหว่างผู้ปกครองชุมชนและเพื่อเป็นการพฒันาการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างชุมชนกับโรงเรียนให้สอดคล้องกับ
เป้าหมายโดยโรงเรียนมีภาคีเครือข่ายการจัดการเรียนรู้และร่วมกันพฒันากับสถานศึกษา  
          ดังนั้น ฝ่ายกิจการนักเรียนจึงจัดท าโครงการส่งเสริมการสร้างภาคีเครือข่ายข้ึนเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์และ
ได้รับความร่วมมือกับชุมชนวัด สถาบันทางวิชาการ องค์กรภาครัฐ เอกชนผู้ปกครองและชุมชน 
2.วัตถุประสงค์ 
 2.1ส่งเสริมความสัมพันธ์และได้รับความร่วมมือกับชุมชนวัด สถาบันทางวชิาการ องค์กรภาครัฐ เอกชน
ผู้ปกครองและชุมชน 
            2.2เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้จากแหล่งเรียนรู้ในชุมชนโดยมีผู้มีความรู้ในชุมชนเป็นครูให้  
            2.3เพื่อให้ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา (9.3) 
            2.4เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว 
ชุมชน และ องค์กรท่ีเกี่ยวข้อง (13.2  ) 
            2.5เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพด้านอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก ( 16.3)  
3. เป้าหมาย 
   3.1 เชิงปริมาณ   
 ครูผู้สอนและผู้เรียนระดับชั้นอนุบาล – ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนซางตาครู้สศึกษาทุกคนมีส่วน
ร่วมในการให้ความร่วมมือระหว่างบ้าน ชุมชน องค์กรทางศาสนา สถาบันทางวิชาการองค์กรภาครัฐ และเอกชน 
         3.2 เชิงคุณภาพ 
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             เกิดความร่วมมืออันดีในการท ากิจกรรมร่วมกัน เช่น การให้ความรู้แก่ชุมชน เป็นแหล่งความรู้และใช้
สถานท่ีให้แก่บริการแก่ชุมชนระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครองและชุมชนเกิดความสัมพันธ์ท่ีดีในการพัฒนาศักยภาพของ
ผู้เรียนโดยผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วม 
3.3 ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 3.3.1 มีการส่งเสริมความสัมพันธ์และได้รับความร่วมมือกับชุมชนวัด สถาบนัทางวิชาการ 
 องค์กรภาครัฐ เอกชนร้อยละ 83 
 3.3.2  ผู้เรียนได้รับความจากแหล่งเรียนรู้ในชุมชนร้อยละ 83 
           3.3.3 ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามสี่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา ร้อยละ 83 
           3.3.4 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน 
และ องค์กรท่ีเกี่ยวข้อง ร้อยละ 83 
           3.3.5 ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพด้านอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก ร้อยละ 83 
4. ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 
1. กิจกรรมผู้ปกครองเครือข่าย 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั้นเตรียมการ พ.ค.62 นางอรวรรณ เพ่งพิศ 
1.1 ส ารวจความพร้อม/ระยะเวลา   
1.2 ประชุมวางแผน น าเสนอขออนุมัติ   

2. ขั้นด าเนินการ/กิจกรรมที่จัด พ.ค.62  
2.1 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน   
2.2 ก าหนดหน้าท่ีรับผิดชอบตามโครงการ   

2.3.ออกจดหมายเชิญผู้ปกครอง   
-ผู้ปกครองลงทะเบียนและเข้าห้องประชุม   
-รับสมัครผู้ปกครองในทุกระดับชั้นเรียน   

-แบ่งหน้าท่ีรับผิดชอบตามภาระงานผู้ปกครองเครือข่าย   
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 
1.1ส ารวจความพร้อม   
1.2ประชุมวางแผน   

1.3น าเสนอขออนุมัติ   
2. ขั้นด าเนินการ/กิจกรรมที่จัด พ.ค. 62  
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กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
2.1แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน   
2.2ก าหนดหน้าท่ีรับผิดชอบตามโครงการ   

2.3เชิญวิทยากรภายใน ภายนอก   
2.4.ออกจดหมายเชิญผู้ปกครอง   
-ผู้ปกครองลงทะเบียนและเข้าห้องประชุม มิ.ย.62  

-แนะน าคณะผู้บริหารและชี้แจงนโนบายของโรงเรียน   
-แนะน าครูประจ าชั้นและพบครูประจ าชั้นท่ีห้องเรียน   
3. ขั้นติดตามและประเมินผล   

3.1สรุปและประเมินผลจากแบบประเมินความพึงพอใจ   
3.2จากการสังเกตผู้เข้าร่วมในการจัดกจิกรรม   

     

3. กิจกรรมภูมิปัญญาชุมชนสู่โรงเรียน( ครูนอกห้อง) 
กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ มิ.ย.62  
1.1ส ารวจความพร้อม   
1.2ประชุมวางแผน   

1.3น าเสนอขออนุมัติ   
2. ขั้นด าเนินการ/กิจกรรมที่จัด มิ.ย.62  
2.1แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน   

2.2ก าหนดหน้าท่ีรับผิดชอบตามโครงการ   
2.3เชิญวิทยากรภายใน ภายนอก   
2.4.ออกจดหมายเชิญผู้ปกครอง   

3. ขั้นติดตามและประเมินผล   
3.1สรุปและประเมินผลจากแบบประเมินความพึงพอใจ   
3.2จากการสังเกตผู้เข้าร่วมในการจัดกจิกรรม   

  

 4. กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน 
กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ พ.ค.62  
1.1ส ารวจความพร้อม   
1.2ประชุมวางแผน   

1.3น าเสนอขออนุมัติ   
2. ขั้นด าเนินการ/กิจกรรมที่จัด มิ.ย 62 -  ก.พ 63  
2.1แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน   
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กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
2.2ก าหนดหน้าท่ีรับผิดชอบตามโครงการ   
2.3ประชาสัมพนัธ ์   

2.4.ให้บริการแก่ชุมชน   
2.5สร้างเสริมความสัมพันธ์กับชุมชนและหน่วยงานอืน่   
3. ขั้นติดตามและประเมินผล   

3.1สรุปและประเมินผลจากแบบประเมินความพึงพอใจ   
3.2จากการสังเกตผู้เข้าร่วมในการจัดกจิกรรมวันส าคัญต่างๆ   

5. สถานที่ด าเนินงาน    โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 
6. ระยะเวลาในการด าเนินงาน    พ.ค 62 – มี.ค 63 
7. งบประมาณ 
     1.กิจกรรมผู้ปกครองเครือข่าย 

รายการ งบประมาณ ปี 2562 

รายรับ  

-จากโรงเรียน 8,000 
รวม 8,000 

รายจ่าย  

-ค่าวัสดุ   
ค่าจัดท าเอกสาร 500 
-ค่าใช้สอย  

ค่าล้างรูป 300 
ค่าอาหาร/เครื่องด่ืม 7,200 
-ค่าตอบแทน  

-ค่าพาหนะ  
-ค่าครุภัณฑ์  

รวม 8,000 

         2.กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง 

รายการ งบประมาณ ปี 2562 

รายรับ  

-จากโรงเรียน 18,000 
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รายการ งบประมาณ ปี 2562 

รวม 18,000 
รายจ่าย  

-ค่าวัสดุ   
ค่าจัดท าเอกสาร 300 
-ค่าใช้สอย  

ค่าตกแต่ง/ไวนิล 1,000 
ค่าติดต่อประสานงาน 500 
ค่าล้างรูป 200 

ค่าอาหาร/เครื่องด่ืม 13,000 
-ค่าตอบแทน  
ค่าวิทยากร 1,500 

ค่าของท่ีระลึก 1,000 
-ค่าพาหนะ  
 ค่าน้ ามันรถ 500 

-ค่าครุภัณฑ์  
รวม 18,000 

      
3. กิจกรรมภูมิปัญญาชุมชนสู่โรงเรียน( ครูนอกห้อง) 

รายการ งบประมาณ ปี 2562 

รายรับ  
-จากโรงเรียน 13,000 
-อื่น ๆ  

รวม 13,000 
รายจ่าย  
-ค่าวัสดุ   

ค่าเอกสาร 1,000 
-ค่าใช้สอย  
ค่าตกแต่งเวที 1,000 

ค่าอาหาร/เครื่องด่ืม 2,500 
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รายการ งบประมาณ ปี 2562 

ค่าติดต่อประสานงาน 500 
-ค่าตอบแทน  

ค่าวิทยากร 4,500 
ค่าของท่ีระลึก 3,000 
-ค่าพาหนะ  

ค่าพาหนะ 500 
-ค่าครุภัณฑ์  

รวม 13,000 

       4. กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน 

รายการ งบประมาณ ปี 2562 

รายรับ  

-จากโรงเรียน 6,300 
-อื่น ๆ  
รวม 6,300 

รายจ่าย  
-ค่าวัสดุ   
 ค่าเอกสาร 300 
ค่าไวนิล / แผ่นพับ 1,000 

-ค่าใช้สอย - 
-ค่าตอบแทน  
ค่าวิทยากร 3,000 

ค่าอาหาร/เครื่องด่ืม 1,500 
ค่าของท่ีระลึก  
-ค่าพาหนะ  

ค่าเดินทางนอกสถานท่ี 500 
-ค่าครุภัณฑ์  

รวม 6,300 
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5. กิจกรรมงานสมาคมผู้ปกครองและครู 

รายการ งบประมาณ ปี 2562 

รายรับ  
-จากโรงเรียน 5,000 

รวม 5,000 
รายจ่าย  
-ค่าวัสดุ   
 ค่าเอกสาร - 

-ค่าใช้สอย - 
-ค่าตอบแทน  
ค่าวิทยากร - 

ค่าอาหาร/เครื่องด่ืม 5,000 
ค่าของท่ีระลึก  
-ค่าพาหนะ  

ค่าเดินทางนอกสถานท่ี  
-ค่าครุภัณฑ์  

รวม 5,000 

8. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 
            1.แบบการประเมินการสังเกตการเข้าร่วมกิจกรรม        2.แบบสอบถาม  3.แบบประเมินโครงการ 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ    
 9.1 สถานศึกษากับชุมชนมีความร่วมมือในการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพนัธ์กับชุมชนหรือหน่วยงาน 
 9.2. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชนและองค์กรท่ีเกี่ยวข้อง 
10. ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข 
                 ผู้เสนอโครงการ                                                    ผู้พิจารณาโครงการ 
     ลงชื่อ.........................................                 ลงชื่อ........................................................                                               
      (นางสาวนวลจนัทร์  สีดอกบวบ   )                                 ( นางสาวกรกช  กิจบ ารุง) 
                                                                    ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝา่ยกิจการนักเรียน 
                                                              ผู้อนุมัติโครงการ 
 
                                                ลงชื่อ........................... .............................. 
                                                       (เซอร์มาร์กาเร็ต  รัตนาวงศ์ไชยา) 
                                                             ผู้จัดการ/ผู้อ านวยการ 
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4.4  ฝ่ายธุรการ-การเงิน 
 
ตารางที่ 4.4.1  สรุปรายจ่ายและที่มาของงบประมาณ ของงาน/โครงการ จ าแนกตามหน่วยงาน ปีการศึกษา 2563 

 

 
                                                                

ลงชื่อ...................................................ผู้รับรอง 
                                  ( นางสาวนัยนา  รัชตขจรกิจ ) 

                                             ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายธุรการ-การเงิน 
 
 
 
 
 

 

 
ท่ี 

 
แผนงานหน่วยงาน 

แผนงาน
ตาม

มาตรฐาน 
ผู้รับผิดชอบ 

สรุป
รายจ่าย 

สรุปรายรับ 

จากโรงเรียน จากท่ีอื่น รวม 

1 หน่วยงานการเงินและบญัช ี 2 น.ส.สุพรรณี      
  1) งานจัดท าเอกสารงบประมาณการเงิน 

การบัญชี 

2 

น.ส. สุพรรณี 

 
14,000 

 
14,000 

 
- 

 
14,000 

 2) งานส่งเสริม สนับสนุน ประสานงานเพือ่ 
ให้การด าเนินงานด้านงบประมาณการเงิน 
การบัญชีเกิดประสิทธิภาพ 

2 

น.ส. สุพรรณี 

 
 

500 

 
 

500 

 
 
- 

 
 

500 

 รวม   14,500 14,500 - 14,500 
2 หน่วยงานพัสด ุ 2 น.ส. นัยนา      
 1)งานจดัซ้ือพัสด ุอุปกรณ์เพือ่ใช้ในห้องเรียน 

และห้องปฏิบตัิการ 2 น.ส. นัยนา 
 

28,500 
 

28,500 
 
- 

 
28,500 

  รวม   28,500 28,500 - 28,500 
3 หน่วยงานธรุการและสารบรรณ 2 น.ส.สุธิดา     

  1)งานจดัท าเอกสารสารบรรณและการเข้าเล่ม 
เอกสารต่าง ๆ  

 
3,200 3,200 - 3,200 

 รวม   3,200 3,200 - 3,200 
4 หน่วยงานทะเบียนสถติ ิ 2 น.ส.นัยนา     
 1)งานจดัท าสถิตินักเรียน   3,000 3,000 - 3,000 
 รวม   3,000 3,000 - 3,000 
5 หน่วยงานยานพาหนะ 2 น.ส.นัยนา     
 1)งานการใช้บริการยานพาหนะ   500 500 - 500 
 รวม   500 500 - 500 
 รวมท้ังสิ้น   

49,700 49,700  49,700 
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ตารางที่ 4.4.2  สรุปรายรับ-รายจ่ายตามหน่วยงาน (งาน/กิจกรรม/โครงการ) ปีการศึกษา 2563 
                   ของฝ่ายธุรการ-การเงิน 

 
4.4.2.1  หน่วยงานการเงินและบัญชี 
 

 
สรุปประเภทงบประมาณ 
 
 งบด าเนินการ   -      บาท งบลงทุน     -      บาท  งบพัฒนา 14,500 บาท 
 
 ลงชื่อ..............................................    ลงชื่อ.................................................... 
      ( นางสาวสุพรรณี  วุฒิไล )                    ( นางสาวนัยนา  รัชตขจรกิจ ) 
      ผู้เสนองาน              ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายธุรการ-การเงิน 

 
 
 

ผู้อนุมัติ ลงชื่อ............................................... 
( เซอร์มาร์กาเร็ต  รัตนาวงศ์ไชยา) 

ผู้จัดการ / ผู้อ านวยการ 
 

 
 
 
 

 

 
ท่ี 

 
งาน/กิจกรรม/โครงการ 

แผนงาน
ตาม

มาตรฐาน 

สรุปรายรับ 
สรุป

รายจ่าย 
ประเภท

งบประมาณ 
จากโรงเรียน จากที่อื่น รวม 

1 1) งานจัดท าเอกสารงบประมาณการเงิน 
การบัญชี 

2 14,000  14,000 14,000 พัฒนา 

 2) งานส่งเสริมสนับสนุน ประสานงาน
เพื่อให้ด าเนินงานด้านงบประมาณ
การเงิน การบญัชีเกิดประสิทธิภาพ 

2 500 
 

500 500  

        
        
        
        

รวม 14,500  14,500 14,500  
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4.4.2.2  หน่วยงานพัสดุ 
 
 

 
สรุปประเภทงบประมาณ 
 
 งบด าเนินการ   -        บาท      งบลงทุน  -    บาท  งบพัฒนา  28,500 บาท 
 
 ลงชื่อ..............................................     ลงชื่อ.................................................... 
     ( นางสาวนัยนา  รัชตขจรกิจ)                    ( นางสาวนัยนา  รัชตขจรกิจ ) 
      ผู้เสนองาน              ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายธุรการ-การเงิน 
 

 
 

ผู้อนุมัติ ลงชื่อ............................................... 
( เซอร์มาร์กาเร็ต  รัตนาวงศ์ไชยา) 

ผู้จัดการ / ผู้อ านวยการ 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
ท่ี 

 
งาน/กิจกรรม/โครงการ 

แผนงาน
ตาม

มาตรฐาน 

สรุปรายรับ 
สรุป

รายจ่าย 
ประเภท

งบประมาณ 
จากโรงเรียน จากที่อื่น รวม 

1 งานจัดซ้ือพัสดุ อุปกรณ์เพื่อใช้ใน
ห้องเรียนและห้องปฏิบตัิการ 

2 28,500  28,500 28,500 พัฒนา 

        
        
        
        
        
        

รวม 28,500  28,500 28,500  
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4.4.2.3  หน่วยงานธุรการและสารบรรณ 
 
 

 
สรุปประเภทงบประมาณ 
 
 งบด าเนินการ    -      บาท งบลงทุน        -     บาท  งบพัฒนา   3,200    บาท 
 
 ลงชื่อ..............................................     ลงชื่อ.................................................... 
     ( นางสาวสุธิดา  ตุเว )                              ( นางสาวนัยนา  รัชตขจรกิจ ) 
      ผู้เสนองาน                 ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายธุรการ-การเงิน 
 

 
 

ผู้อนุมัติ ลงชื่อ............................................... 
              (เซอร์มาร์กาเร็ต  รัตนาวงศ์ไชยา ) 

            ผู้จัดการ / ผู้อ านวยการ 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
ท่ี 

 
งาน/กิจกรรม/โครงการ 

แผนงาน
ตาม

มาตรฐาน 

สรุปรายรับ 
สรุป

รายจ่าย 
ประเภท

งบประมาณ 
จากโรงเรียน จากที่อื่น รวม 

1 งานจัดท าเอกสารสารบรรณและการเขา้
เล่มเอกสารตา่ง ๆ  

2 3,200  3,200 3,200 พัฒนา 

        
        
        
        
        
        

รวม 3,200  3,200 3,200  
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4.4.2.4  หน่วยงานทะเบียนสถิติ 
 

 
สรุปประเภทงบประมาณ 
 
 งบด าเนินการ  -       บาท            งบลงทุน  -     บาท  งบพัฒนา 3,000  บาท 
 
 ลงชื่อ..............................................     ลงชื่อ.................................................... 
     ( นางสาวนัยนา  รัชตขจรกิจ)                    ( นางสาวนัยนา  รัชตขจรกิจ ) 
      ผู้เสนองาน              ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายธุรการ-การเงิน 
 

 
 
 

ผู้อนุมัติ ลงชื่อ............................................... 
                  ( เซอร์มาร์กาเร็ต   รัตนาวงศ์ไชยา ) 

               ผู้จัดการ / ผู้อ านวยการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ท่ี 

 
งาน/กิจกรรม/โครงการ 

แผนงาน
ตาม

มาตรฐาน 

สรุปรายรับ 
สรุป

รายจ่าย 
ประเภท

งบประมาณ 
จากโรงเรียน จากที่อื่น รวม 

1 งานทะเบียนและสถิติ 2 3,000  3,000 3,000 พัฒนา 
        
        
        
        
        
        

รวม 3,000  3,000 3,000  
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4.4.2.5  หน่วยงานยานพาหนะ 
 

 
สรุปประเภทงบประมาณ 
 
 งบด าเนินการ    -     บาท  งบลงทุน -  บาท  งบพัฒนา      500   บาท 
 
  

ลงชื่อ..............................................     ลงชื่อ.................................................... 
     ( นางสาวนัยนา  รัชตขจรกิจ)                    ( นางสาวนัยนา  รัชตขจรกิจ ) 
      ผู้เสนองาน                  ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายธุรการ-การเงิน 

 
 

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

        ( เซอร์มาร์กาเร็ต  รัตนาวงศ์ไชยา ) 
        ผู้จัดการ / ผู้อ านวยการ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ท่ี 

 
งาน/กิจกรรม/โครงการ 

แผนงาน
ตาม

มาตรฐาน 

สรุปรายรับ 
สรุป

รายจ่าย 
ประเภท

งบประมาณ 
จากโรงเรียน จากที่อื่น รวม 

1 งานการให้บริการยานพาหนะ 2 500  500 500 พัฒนา 
        
        
        
        
        
        

รวม 500  500 500  
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ล าดับที่   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.   มาตรฐานท่ี  8  ตัวบ่งชี้ท่ี 8.3   

ตอบสนองมาตรฐานฝ่ายการศึกษาฯ (EDBA) :  มาตรฐานที่  8    ตัวบ่งชี้ หลักที่ 8.3   ร่วม...............ประเด็น
พิจารณาที่ หลัก   ร่วม.......................... 
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน    : มาตรฐานที่...........ตัวบ่งชี้ หลักที่............ร่วม....................... 

 วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 

วัตถุประสงค์ 1. ขั้นวางแผน  
1.เพื่อให้ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการ 1.1  จัดเตรียมข้อมูลงบประมาณตามโครงการ ม.ค. 63 
การศึกษาให้บรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ใน แผนงานของฝา่ยต่าง ๆ ของโรงเรียน  

แผนปฏิบัติการ(8.3) 1.2  จัดเตรียมรายละเอียดการช าระค่าธรรมเนียม เม.ย. 63 
2.เพื่อให้มีแผนการใช้จา่ยงบประมาณ การเรียนของนักเรียนแต่ละระดับชั้น  
ประจ าปี ตามแผนท่ีวางไว้ 1.3  เตรียมข้อมูลทางบัญชีของปี 2562 เพื่อโอน พ.ค. 63 

3. เพื่อให้ระบบการเงินและระบบบัญช ี ข้อมูลมาบันทึกบัญชีใหม่ของปี 2563  
มีประสิทธิภาพ และสามารถตรวจสอบได้ 2. ขั้นด าเนินการ   
4.เพื่อให้ผู้บริหารสามารตรวจสอบและ 2.1 ภาระงานประจ า  

บริหารจัดการบรรลุตามเป้าหมายท่ีต้ังไว้ 1.งานการเงิน ตลอดปีการศึกษา 
5.เพื่อพร้อมรับการตรวจสอบจากหน่วยงาน 1)  ก าหนดรายละเอียดการช าระค่าธรรมเนียม ตลอดปีการศึกษา 
ต้นสังกัด การเรียนของนักเรียนแต่ละระดับชั้น  
   2)  ประกาศค่าธรรมเนียมการเรียนให้นักเรียน พ.ค. 63 

 ได้รับทราบ  
เป้าหมายเชิงปริมาณ   3)  รับช าระค่าธรรมเนียมการเรียนและสรุป ตลอดปีการศึกษา 
1. งานการเงิน การบัญช ี รายรับประจ าวันท้ังหมดน าส่งผู้บริหารรับทราบ  

2. งบประมาณของโรงเรียนประจ าปี 4) ด าเนินการจา่ยเงินตามแบบค าขอเบิกท่ีได้รับ ตลอดปีการศึกษา 
 การอนุมัติจากผู้บริหาร  
 5) สรุปยอดรายจ่ายจากเงินสดย่อยจามเอกสาร ตลอดปีการศึกษา 

 ประกอบการเบิกและน าเสนอผู้บริหารรับทราบ  
 6) น าเงินสดรายรับค่าธรรมเนียมการเรียน และ ตลอดปีการศึกษา 
 รายรับโรงอาหารน าฝากธนาคารทุกวันพุธ  



310 
 

 
แผนปฏิบัตกิารปกีารศึกษา  2563   โรงเรียนซางตาครู้สศกึษา 

 

 วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
 และวันศุกร์  
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 2.งานบัญช ี  

1.ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการ 1)  เตรียมข้อมูลทางบัญชีของปี 2561 เพื่อโอน ตลอดปีการศึกษา 
การศึกษาให้บรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ใน ข้อมูลมาบันทึกบัญชีใหม่ของปี 2562  
แผนปฏิบัติการ(8.3) 2) ต้ังลูกหนี้ตามจ านวนนักเรียน ณ ปัจจุบัน พ.ค. 63 

2.มีแผนการใช้จา่ยงบประมาณประจ าป ี 3) สรุปบัญชีรายรับ – รายจ่ายประจ าวัน ตลอดปีการศึกษา 
ตามแผนท่ีวางไว้ 4) จัดท าบัญชีเงินเดือนครู บุคลากร และพนักงาน ตลอดปีการศึกษา 
3. ระบบการเงินและระบบบัญชีม ี ของโรงเรียน  

ประสิทธิภาพ และสามารถตรวจสอบได้ 5) สรุปสถานะทางการเงินของโรงเรียนประจ าเดือน ตลอดปีการศึกษา 
4.ผู้บริหารสามารตรวจสอบและบริหาร เพื่อน าเสนอผู้บริหารรับทราบ  
จัดการบรรลุตามเป้าหมายท่ีต้ังไว้ 6)สรุปงบดุล งบรายได้ค่าใช้จ่าย ราย 6 เดือน ตลอดปีการศึกษา 

5.พร้อมรับการตรวจสอบจากหน่วยงาน และรายปี เพื่อน าเสนอต้นสังกัดตรวจสอบ  
ต้นสังกัด 2.2 ภาระงานตาม ตบช  
 1.สนับสนนุให้ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการ ตลอดปีการศึกษา 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ การศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามท่ีก าหนดไว้ในแผน  

1. มีแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี ปฏิบัติการ(8.3)  
เพื่อการจัดสรรงบประมาณตามโครงการ 1.1 การบริหารจัดการศึกษาบรรลุตามเป้าหมาย ตลอดปีการศึกษา 
กิจกรรม ท่ีฝ่ายต่าง ๆ เสนอมา ท่ีก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ  

2. การด าเนินงานด้านการเงิน การบัญช ี 1.2 มีการบริหารความเสี่ยง ตลอดปีการศึกษา 
มีประสิทธิภาพ ร้อยละ 90   
3. ระบบงานการเงิน และระบบการบัญช ี 2.3 ภาระงานร่วม(วงเล็บตัวบ่งชี้ท่ีรับผิดชอบร่วม)  

มีความถูกต้องร้อยละ 100 2.4 โครงการ ( ตามแผนพัฒนา )  
4. โรงเรียนมีการใช้งบประมาณได้ตามแผน   
ท่ีต้ังไว้ ร้อยละ 90 2.5 ภาระงานตามมาตรฐานสากล  

5. ระบบการเงิน การบัญชีมีประสิทธิภาพ -  
ตามระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน 3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล  
ร้อยละ 100 3.1 เอกสารการอนุมัติงบประมาณประจ าป ี มี.ค 63 

6. ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษา 3.2 การตรวจสอบ ติดตามเอกสารการเงิน ตลอดปีการศึกษา 
ให้บรรลุเป้าหมายตามท่ีก าหนดไว้ในแผน การบัญช ี  
ปฏิบัติการร้อยละ 90 3.3 รายงานผลการนิเทศจากหน่วยงานต้นสังกัด ต.ค. 63 

 3.4 รายงานการตรวจบัญชีของส านกังานตรวจ พ.ย. 63 
 บัญชีท่ีต้นสังกัดก าหนด  
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แผนปฏิบัตกิารปกีารศึกษา  2563   โรงเรียนซางตาครู้สศกึษา 

 

 วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 

 3.5 ปรับปรุง แก้ไขเอกสาร การบันทึกบัญชีท่ีผิด พ.ย. 63 

 พลาดให้สมบูรณ ์  

เครื่องมือการติดตาม/ประเมินผล 4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา  

1. เอกสารการอนุมัติงบประมาณของ 4.1 สรุปการใช้งบประมาณประจ าป ี ต.ค. 63/มี.ค. 64 

โรงเรียน 4.2  รายงานปิดบัญชีต่อคณะกรรมการ พ.ย. 63 

2. แบบนิเทศงานการเงิน การบัญชีจาก บริหารโรงเรียน  
หน่วยงานต้นสังกัด 4.3 น าผลการตรวจสอบบัญชีจากต้นสังกัด ต.ค. 63/มี.ค. 64 

 มาปรับปรุง แก้ไขให้ถูกต้อง  
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แผนปฏิบัตกิารปกีารศึกษา  2563   โรงเรียนซางตาครู้สศกึษา 

 

4.4.3 แบบแสดงประมาณค่าใช้จ่าย งาน/กิจกรรม 
4.4.3.1 งาน/กิจกรรม  งานจัดท าเอกสารงบประมาณการเงิน การบัญชี 

แผนงานตามมาตรฐานที่ 1   2   3   4   5  
หน่วยงาน  งานการเงินและบัญชี   ฝ่าย ธุรการ-การเงิน 

รายการ งบประมาณ ปี  2563 
ประเภท

งบประมาณ 

รายรับ (ท่ีมาของงบประมาณ)  พัฒนา 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

    1.จากโรงเรียน 14,000 
รวม 14,000 

รายจ่าย  

   1.ค่าวัสดุ   
      -ค่าใบส าคัญลงบัญชี 13,200 
   2.ค่าใช้สอย  

     -ค่าเข้าเล่มเอกสาร 500 
   3.ค่าตอบแทน  
   4.ค่าพาหนะ 300 

รวม 14,0000 

 
สรุปประเภทงบประมาณ  
งบด าเนินการ   -     บาท           งบลงทุน  -  บาท          งบพัฒนา  14,000 บาท 

           
 ลงช่ือ.......................................................             ลงช่ือ....................................................... 
        (  นางสาวสุพรรณี  วุฒิไล  )                                  (  นางสาวนัยนา  รัชตขจรกิจ  ) 

                           ผู้เสนองาน                                         ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายธุรการ-การเงิน 
                                                                  ผู้อนุมัติ 

 

ลงช่ือ.................... ..................................... 
 (เซอร์มาร์กาเร็ต  รัตนาวงศ์ไชยา) 

                                                        ผู้อ านวยการ 
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แผนปฏิบัตกิารปกีารศึกษา  2563   โรงเรียนซางตาครู้สศกึษา 

 

 
4.4.3 แบบแสดงประมาณค่าใช้จ่าย งาน/กิจกรรม 

4.4.3.2 งาน/กิจกรรม  งานส่งเสริม สนับสนุน ประสานงานเพือ่ให้การด าเนนิงานด้าน   งบประมาณ
เกิดประสิทธิภาพ 

แผนงานตามมาตรฐานที่ 1   2   3   4   5  
หน่วยงาน  งานการเงินและบัญชี   ฝ่าย ธุรการ-การเงิน 

รายการ งบประมาณ ปี  2563 
ประเภท

งบประมาณ 

รายรับ (ท่ีมาของงบประมาณ)  พัฒนา 
  
  
  
  
  
   
  
  
  
  

    1.จากโรงเรียน 500 
รวม 500 

รายจ่าย  
   1.ค่าวัสดุ   

- ค่าเอกสาร  200 

   2.ค่าใช้สอย  
     -ค่าหมึก 300 
   3.ค่าตอบแทน  
   4.ค่าพาหนะ   

รวม 500 
 
สรุปประเภทงบประมาณ  
งบด าเนินการ   -     บาท           งบลงทุน  -  บาท          งบพัฒนา  500 บาท 

           
 ลงช่ือ.......................................................             ลงช่ือ....................................................... 
        (  นางสาวสุพรรณี  วุฒิไล  )                                  (  นางสาวนัยนา  รัชตขจรกิจ  ) 

                                   ผู้เสนองาน                                ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายธุรการ-การเงิน 
                                                              ผู้อนุมัติ 

 
ลงช่ือ.................... ..................................... 

 (เซอร์มาร์กาเร็ต  รัตนาวงศ์ไชยา) 
                                                          ผู้อ านวยการ 
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แผนปฏิบัตกิารปกีารศึกษา  2563   โรงเรียนซางตาครู้สศกึษา 

 

ล าดับที่ 2   แผนงานหน่วยงาน  งานพัสดุ 
แผนงานตามโครงสร้าง  ฝ่าย ธุรการ-การเงิน 

แผนงานตามมาตรฐานด้าน 1  คุณภาพผู้เรียน/เด็ก         2  กระบวนการบริหารและการจัดการ    

  3  สังคมแห่งการเรียนรู้    4  อัตลักษณ์        

   5  มาตรการส่งเสริม 

ผู้รับผิดชอบ  นางสาวนัยนา  รัชตขจรกิจ 

ตอบสนอง                      พันธกิจข้อ   -  ยุทธศาสตร์ข้อ  5   กลยุทธ์ข้อ 5.1 

ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ.  มาตรฐานท่ี  11  ตัวบ่งชี้ท่ี 11.1 

ตอบสนองมาตรฐานฝ่ายการศึกษาฯ (EDBA) :  มาตรฐานที่  11    ตัวบ่งชี้ หลักที่ 11.1   ร่วม...............ประเด็น
พิจารณาที่ หลัก   ร่วม.......................... 
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน    : มาตรฐานที่...........ตัวบ่งชี้ หลักที่............ร่วม....................... 

 วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย กิจกรรม/ข้ันตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
วัตถุประสงค ์ 1. ขั้นวางแผน  
1. เพื่อให้ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคาร 1.1 สรุปการเบิกพัสดุของแต่ละห้องเรียน พ.ค.63 
เรียนมั่นคง สะอาด และปลอดภัย มีสิ่ง 1.2 ส ารวจข้อมูลพัสดุท่ีต้องการใช้ของแต่ละ พ.ค.63 
อ านวยความสะดวกพอเพียง อยู่ในสภาพใช ้ ห้องเรียน  
การได้ดีสภาพแวดล้อมร่มร่ืนเหมาะสมแก ่ 1.3 แจกเอกสารการเบิกพัสดุให้ครูประจ าชั้น พ.ค.63 
การเรียนรู้(11.1) เพื่อกรอกข้อมูลการเบิก  
2. เพื่อให้มีสิ่งอ านวยความสะดวกในการ   
เรียนรู้รู้พอเพียงกับจ านวนผู้เรียนและอยู่ใน 2. ขั้นด าเนินการ  

สภาพใช้การได้ดีทุกครั้ง 2.1 ภาระงานประจ า  

3. เพื่อให้ทราบถึงความต้องการใช้พัสดุ 1. งานพัสดุ  

อุปกรณ์ของโรงเรียนในแต่ละปีการศึกษา 1) ส ารวจพัสดุ อุปกรณ์ที่จ าเป็นต้องใช้ใน พ.ค.63 

4. เพื่อให้การด าเนินการจัดซื้อเป็นไปตาม โรงเรียน  

ระเบียบอย่างชัดเจน 2) จัดท าเอกสารส ารวจความต้องการใช้พสัดุ พ.ค.63 

5. เพื่อให้มีการตรวจสอบได้อย่างชัดเจน อุปกรณ์ของแต่ละห้องเรียน  

และเอ้ือประโยชนส์ูงสุดต่อโรงเรียน 3) ส ารวจราคาสินค้าเพื่อน ามาเปรียบเทียบ พ.ค.63 

 และขออนุมัติเพื่อด าเนินการจัดซื้อ  

เป้าหมายเชิงปริมาณ 4) จัดซื้อพัสดุ และตรวจนับพสัดุ พ.ค.63 

1.ครูประจ าชั้น 36 ห้อง 5) จัดท าทะเบียนพัสดุอุปกรณ์ที่จัดซื้อเข้ามา          พ.ค.63 

2. ครูจ านวน  30 คน 6) ก าหนดเวลาเพื่อให้คุณครูท่ีรับผิดชอบ พ.ค.63 
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แผนปฏิบัตกิารปกีารศึกษา  2563   โรงเรียนซางตาครู้สศกึษา 

 

 วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย กิจกรรม/ข้ันตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
3. พนักงานจ านวน 27 คน ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการด าเนินการเบิกพสัดุ  

เป้าหมายเชิงคุณภาพ 7) ด าเนินการส ารวจความพึงพอใช้ของผู้ใช ้ ตลอดปีการศึกษา 
1. โรงเรียนมีระบบการเบิก พัสดุชัดเจน บริการ  

2. ระบบการจัดซื้อพัสดุถูกต้องตาม 8) สรุปจ านวนพัสดุท่ีเหลือเพื่อเป็นข้อมูลในปี ตลอดปีการศึกษา 

ระเบียบ ต่อไป  

3. เอกสารประกอบการเบิกซื้อพัสดุ ถูกต้อง 2.2 ภาระงานตาม ตบช  

ครบถ้วน 1.สนับสนนุสิ่งอ านวยความสะดวกในการ ตลอดปีการศึกษา 

4. มีระบบควบคุมการเบิกพัสดุเพื่อน าไปใช ้ เรียนรู้ พอเพียงกับจ านวนผู้เรียนและอยู่ใน  

ในห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ สภาพใช้การได้ดีทุกครั้ง  

 2.3 ภาระงานร่วม   

ตัวชี้วัดความส าเร็จ -  

1.ระบบงานพัสดุด าเนนิการอย่างมีระบบ 2.4 โครงการ (ตามแผนพัฒนา)  
และมีข้ันตอนตรงตามแผนปฏิบัติการ -  
2.มีการตรวจสอบการจัดซื้อพสัดุอย่าง   

ชัดเจน 3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล  
3. ระบบการเบิกพัสดุภายในโรงเรียน 3.1 ตรวจสอบ ติดตามการเบิกจ่ายพัสดุ ตลอดปีการศึกษา 
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน อุปกรณ์ที่น าไปใช้ในห้องเรียน และ ห้องปฏิบัติ  

4. มีเอกสารแสดงการเบิกพัสดุอย่างชัดเจน การ  
5. ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการศึกษา 3.2 สรุปจ านวนพัสดุท่ีมีการเบิกใช ้ ต.ค. 63 
บรรลุเป้าหมายตามท่ีก าหนดไว้ในแผน 3.3 ประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการ ต.ค. 63 

ปฏิบัติการของโรงเรียน 3.4 ประเมินแผนงาน มี.ค. 64 
   
เครื่องมือการติดตาม/ประเมินผล 4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา  

1.แบบประเมินการให้บริการ 4.1 สรุปแผนงาน ต.ค. 63/มี.ค. 64 
2. แบบสรุปการใช้พัสดุ 4.2 รายงานผลการเบิกพสัดุ ต.ค. 63/มี.ค. 64 
 4.3 น าผลการประเมินมาปรับปรุงและ พ.ค. 64 

 พัฒนาในปีต่อไป  
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4.4.3 แบบแสดงประมาณค่าใช้จ่าย งาน/กิจกรรม 
4.4.3.1  งาน/กิจกรรม  จัดซ้ือพัสดุ อุปกรณ์เพื่อใช้ในห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ 

แผนงานตามมาตรฐานที่ 1   2   3   4   5  
หน่วยงาน  งานพัสดุ    ฝ่าย ธุรการ-การเงิน 

รายการ งบประมาณ ปี 2562 
ประเภท

งบประมาณ 

รายรับ (ท่ีมาของงบประมาณ)  

พัฒนา 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    1.จากโรงเรียน 28,500 
รวม 28,500 

รายจ่าย  
   1.ค่าวัสดุ   
              -ค่าหมึกเติมปากกาไวท์บอร์ด 5,500 
           -ค่าปากกาไวท์บอร์ด 5,800 
             -ค่าไม้กวาด 5,900 
             -ค่าแปรงลบกระดาน 2,200 
            -ค่าไม้ถูพื้น 6,100 
            -ค่าผ้าถูพื้น 2,000 
            -ค่ากระดาษ 500 
   2.ค่าใช้สอย  
   3.ค่าตอบแทน  
   4.ค่าพาหนะ 500 

รวม  
28,500 

     สรุปประเภทงบประมาณ  
งบด าเนินการ   -    บาท  งบลงทุน .......................... บาท งบพัฒนา   28,500    บาท 

          ลงช่ือ......................................................  ลงช่ือ.......................................................... 
 ( นางสาวนัยนา  รัชตขจรกิจ )                                     (นางสาวนัยนา  รัชตขจรกิจ) 

                               ผู้เสนองาน                                ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายธุรการ-การเงิน 
ผู้อนุมัติ 

ลงช่ือ.................... .....................................  
 (เซอร์มาร์กาเร็ต  รัตนาวงศ์ไชยา) 

                                                          ผู้อ านวยการ 
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ล าดับที่ 3   แผนงานหน่วยงาน  งานธุรการและสารบรรณ 
แผนงานตามโครงสร้าง  ฝ่าย ธุรการ-การเงิน 

แผนงานตามมาตรฐานด้าน 1  คุณภาพผู้เรียน/เด็ก         2  กระบวนการบริหารและการจัดการ    

  3  สังคมแห่งการเรียนรู้    4  อัตลักษณ์        

   5  มาตรการส่งเสริม 

ผู้รับผิดชอบ  นางสาวสุธิดา  ตุเว 

ตอบสนอง                      พันธกิจข้อ   1           ยุทธศาสตร์ข้อ      1            กลยุทธ์ข้อ 1.1 

ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ.  มาตรฐานท่ี 8   ตัวบ่งชี้หลัก   8.5                                                  

ตอบสนองมาตรฐานฝ่ายการศึกษาฯ (EDBA) มาตรฐานท่ี 8   ตัวบ่งชี้หลัก   8.5                                                

ประเด็นพิจารณาหลัก  -         ร่วม  -  

ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน มาตรฐานท่ี  -    ตัวบ่งชี้   หลักที่  -  ร่วม - 

 วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
วัตถุประสงค ์ 1.ขั้นวางแผน   
1.ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษา 1.1 สรุปจดหมายเข้าจากหน่วยงานภายนอก พ.ค. 63 

ให้บรรลุเป้าหมายตามท่ีก าหนดไว้ใน และจดหมายท่ีออกจากโรงเรียน  
แผนปฏิบัติการ(8.3) 1.2 เตรียมเอกสารต่าง ๆ เพื่อให้บุคลากร พ.ค. 63 
2.เพื่อให้การรับ ส่งหนังสือราชการเป็นระบบ ภายในโรงเรียน เบิกใช้ในงานต่างๆ   

และสามารถตรวจสอบได้  พ.ค. 63 
3.เพื่อให้งานธุรการและสารบรรณเป็นระบบ   
และเอ้ืออ านวยต่อบุคลากรภายในโรงเรียน 2. ขั้นด าเนินการ (ภาระงานประจ า/ภาระงาน  

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ร่วม/โครงการ)  
4.เพื่อนักเรียน ผู้ปกครองและชุมชนพึงพอใจ 2.1 ภาระงานประจ า  
ผลการบริหารการจัดการศึกษา(8.5) 1.ด าเนินการติดต่อประสานงานกับหน่วย ตลอดปีการศึกษา 

5.เพื่อให้การติดต่อประสานงานภายใน งานภาครัฐและเอกชน ตามจดหมายท่ีส่งเข้า  
โรงเรียนและภายนอกเป็นระบบและเกิด ภายในโรงเรียน  
ประสิทธิภาพ 2.จัดเตรียมเอกสารการเบิกสวัสดิการต่าง ๆ  ตลอดปีการศึกษา 

 ของบุคลากรในโรงเรียน เช่น สวัสดิการค่ารักษา  
เป้าหมายเชิงปริมาณ พยาบาล, ค่าศึกษาบุตร  
ผู้บริหาร จ านวน 1 คน 3. การบรรจุแต่งต้ังบุคลากรใหม่ท่ีผ่านการ พ.ค. 63 

บุคลากรครู จ านวน 63 คน ประเมินและถอดถอนบุคลากรท่ีลาออก  
 4.ด าเนินการจัดท าเอกสารขออนุญาตอยู่ใน พ.ค. 63 
 ราชอาณาจักรของครูต่างชาติ  
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 วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
   
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 5.ประสานการออกเลขจดหมายออก หมายเลข ตลอดปีการศึกษา 

1.การสืบค้นจดหมายเข้าจากหน่วยงาน ค าสั่งแต่งต้ังของโรงเรียน  
ภายนอกได้อย่างรวดเร็ว   
2.งานด้านเอกสารสารบรรณ เป็นปัจจุบัน 2.2 ภาระงานตาม ตบช  

พร้อมรับการตรวจสอบ 1.ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษา ตลอดปีการศึกษา 
3.การปฏิบัติงานธุรการรวดเร็ว และได้รับ ให้บรรลุเป้าหมายตามท่ีก าหนดไว้ใน  
ความสะดวกในการติดต่อในเร่ืองต่าง ๆ แผนปฏิบัติการ(8.3)    

   
 2.3 ภาระงานร่วม   
ตัวชี้วัดความส าเร็จ -  

1.การรับ-ส่งจดหมายจากหน่วยงานภาย   
นอกเป็นปัจจุบัน 2.4 โครงการ  
2. งานเอกสาร สารบรรณ เป็นระบบ  -  
และสามารถสืบค้นได้ ร้อยละ 90 2.5 ภาระงานตามมาตรฐานสากล  

3. การให้บริการบุคลากรภายในโรงเรียน -  
และผู้มาติดต่อได้อย่างถูกต้องและ   
และรวดเร็ว ร้อยละ 90 3.  ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล  

4. ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการศึกษา 3.1 ตรวจสอบความถูกต้องของ เอกสารท่ีถูก ตลอดปีการศึกษา 
ให้บรรลุเป้าหมายตามท่ีก าหนดไว้ใน น าส่งจากโรงเรียน  
แผนปฏิบัติการร้อยละ 82 3.2 ตรวจสอบการลงทะเบียนหนังสือเข้า ตลอดปีการศึกษา 

 และหนังสือออก  
เครื่องมือการติดตาม/ประเมินผล 3.3 ตรวจสอบการออกเลขค าสั่งแต่งต้ัง ตลอดปีการศึกษา 
1.ทะเบียนหนังสือเข้าและออก เลขจดหมายเวียน และ จดหมายออก  

2.ทะเบียนค าสั่งแต่งต้ัง จดหมายเวียน 4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา  
และจดหมายออกของโรงเรียน 4.1การจัดเก็บเอกสารตามหมวดหมู่ ตลอดปีการศึกษา 
3.ประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ เพื่อสะดวกต่อการค้นหา  

เกี่ยวกับงานด้านเอกสารต่าง ๆ  4.2 สรุปสถิติจดหมายเข้า จากหน่วยงาน ต.ค. 63 / มี.ค. 64 
 ภายนอก  
 4.3 สรุปสถิติจดหมายออกของโรงเรียน ต.ค. 63 / มี.ค. 64 
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4.4.3 แบบแสดงประมาณค่าใช้จ่าย งาน/กิจกรรม 
4.4.3.1  งาน/กิจกรรม  การจัดท าเอกสารสารบรรณและการเข้าเล่าเอกสารต่าง ๆ 

แผนงานตามมาตรฐานที่ 1   2   3   4   5  
หน่วยงาน  งานธุรการและสารบรรณ    ฝ่าย ธุรการ-การเงิน 

รายการ งบประมาณ ปี 2560 
ประเภท

งบประมาณ 

รายรับ (ท่ีมาของงบประมาณ)  ด าเนินการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   1.จากโรงเรียน 3,200 

รวม 3,200 
รายจ่าย  
   1.ค่าวัสดุ   

- ค่ากระดาษ,เอกสาร 3,000 

  
   2.ค่าใช้สอย  

-   

   3.ค่าตอบแทน  
  

   4.ค่าพาหนะ  

-  ค่าพาหนะ 200 

รวม 3,200 
   
สรุปประเภทงบประมาณ  

งบด าเนินการ..................................... บาท  งบลงทุน .......................... บาท งบพฒันา 3,200  บาท 
          
 ลงชื่อ......................................................  ลงชื่อ.......................................................... 

  (นางสาวสุธิดา  ตุเว  )                                   (  นางสาวนัยนา  รัชตขจรกิจ  ) 
             ผู้เสนองาน                                          ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายธุรการ-การเงิน 
                                                                    

          ผู้อนุมัติ 
 

ลงชื่อ.................... ..................................... 
 (เซอร์มาร์กาเร็ต  รัตนาวงศ์ไชยา) 

                                                                     ผู้อ านวยการ 
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ล าดับที่ 4   แผนงานหน่วยงาน  ทะเบียนสถิติ 
แผนงานตามโครงสร้าง  ฝ่าย ธุรการ-การเงิน 

แผนงานตามมาตรฐานด้าน 1  คุณภาพผู้เรียน/เด็ก         2  กระบวนการบริหารและการจัดการ    

  3  สังคมแห่งการเรียนรู้    4  อัตลักษณ์        

   5  มาตรการส่งเสริม 

ผู้รับผิดชอบ  นางสาวนัยนา  รัชตขจรกิจ 

ตอบสนอง                      พันธกิจข้อ   1           ยุทธศาสตร์ข้อ      1            กลยุทธ์ข้อ 1.1 

 ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ. มาตรฐานท่ี 8   ตัวบ่งชี้หลัก   8.3                                                  

ตอบสนองมาตรฐานฝ่ายการศึกษาฯ (EDBA) มาตรฐานท่ี  8     ตัวบ่งชี้หลัก   8.3    

        ประเด็นพิจารณาหลัก  ข้อ       ร่วม  -  

ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน มาตรฐานท่ี  -    ตัวบ่งชี้   หลักที่  -  ร่วม - เกณฑ์ที่......................... 

 วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย กิจกรรม/ข้ันตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
วัตถุประสงค ์ 1. ข้ันวางแผน  
1.เพื่อผู้บริหารสามารถบริหารจัดการ  1.1 แต่งต้ังคณะกรรมการเพื่อออก พ.ค. 63 
ศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามท่ีก าหนด ประชาสัมพันธ์โรงเรียน  
ไว้ในแผนปฏิบัติการ (8.3 ) 1.2 ประชุมวางแผนการออกประชาสัมพันธ์ พ.ค. 63 
2.เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้บริหารและผู้เกี่ยว 1.3 จัดเตรียมเอกสารการประชาสัมพันธ์ พ.ค. 63 
ข้องในการวางแผนการรับนักเรียน 1.4 จัดกลุ่มออกประชาสัมพันธ์ภายนอก ก.ย. 63 
เพื่อเข้ามาเรียนในโรงเรียน โรงเรียน  
3. เพื่อการก าหนดกลยุทธ์และเป้าหมาย 1.5 ติดต่อโรงเรียนอนุบาลเพื่อขอเข้า ต.ค. 63 
ในการเพิ่มจ านวนนักเรียน แนะแนวการศึกษาต่อในระดับช้ัน ป.1  
4. เพื่อให้สถิติจ านวนนักเรียนในโรงเรียน   
เป็นปัจจุบัน 2.ขั้นด าเนินการ  
เป้าหมายเชิงปริมาณ 2.1 ภาระงานประจ า  
1.จ านวนนักเรียนเพิ่มขึน้ตามประมาณการ 1. จัดเตรียมเอกสารแผ่นพับประชาสัมพันธ์ พ.ค. 63 
2.สถิติจ านวนนักเรียนเป็นปัจจุบัน โรงเรียน และข้อมูลต่าง ๆ ของโรงเรียน  
ตามจ านวนนักเรียน 1,330 คน 2. ติดต่อโรงเรียนอนุบาลเพื่อขอเข้าแนะแนว พ.ค. 63 
3.ระบบทะเบียนนักเรียนสามารถตรวจ 3. ออกประชาสัมพันธ์ตามสถานท่ีต่าง ๆ ก.ค. 63 
สอบประวัตินักเรียนจ านวน 1,330 คน พร้อมแจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์  
ได้ 4. เปิดรับสมัครนักเรียน พร้อมยื่นใบสมัคร ส.ค. 63 
 5. ตรวจสอบเอกสารประกอบการสมัครเรียน ต.ค. 63 
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 วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย กิจกรรม/ข้ันตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
 6. นัดวันสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ ต.ค. 63 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ   
1.ระบบทะเบียนนักเรียนมีข้อมูลเป็น 7. นัดวันมอบตัวเข้าเรียน ต.ค. 63 
ปัจจุบัน 8. กรอกข้อมูลนักเรียนท่ีผ่านการสอบเข้า มี.ค.64 
2. ระบบทะเบียนนักเรียนสามารถให้ ระบบทะเบียนนักเรียน พร้อมออกเลข  
บริการกับบุคลากรภายในโรงเรียนท่ีต้อง ประจ าตัวให้กับนักเรียนทุกคน  
การใช้ประวัตินักเรียน 9. สรุปสถิตินักเรียน ณ วันท่ี 10 มิ.ย. พ.ค. 64 
3. บุคลากรภายในโรงเรียนสามารถพิมพ์ 10. น าเอกสารท้ังหมดให้งานทะเบียน พ.ค.64 
ช่ือนักเรียนท่ีอยู่ในห้องเรียนเพื่อน าไปใช้ เพื่อเก็บเอกสารต่อไป  
ท าเอกสารต่าง ๆ ของโรงเรียนได้   
 2.2 ภาระงานตาม ตบช  
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 1. ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษา พ.ค. 63 
1.จ านวนนักเรียนเพิ่มขึน้จากยอด ให้บรรลุเป้าหมายตามท่ีก าหนดไว้ใน  
ประมาณการ แผนปฏิบัติการ  
 2.ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องร่วมกันก าหนด พ.ค. 63 
เคร่ืองมือการติดตาม/ประเมินผล กลยุทธ์และเป้าหมายในการบริหารความ  
1.เอกสารประกอบการสมัครเรียน เส่ียง  
ครบถ้วน   
2.ประวัตินักเรียนในระบบทะเบียน 2.3 ภาระงานร่วม  
นักเรียนเป็นปัจจุบัน และสามารถตรวจ -  
สอบได้   
 2.4 โครงการ ( ตามแผนพัฒนา )  
 -  
   
 2.5 ภาระงานตามมาตรฐานสากล  
 -  
   
 3. ข้ันตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล  
 3.1 ตรวจสอบเอกสารการสมัครเข้าเรียน ต.ค. 63 
 ครบตามท่ีก าหนด  
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 วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย กิจกรรม/ข้ันตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
 3.2 ตรวจสอบความถูกต้อง ช่ือ – นามสกุล ต.ค. 63 
 และประวัติต่าง ๆ ของนักเรียนในระบบ  
 ทะเบียนนักเรียน  
 3.2 ตรวจสอบรายช่ือนักเรียนตามห้องเรียน พ.ค. 63 
 เพื่อขอรับเงินอุดหนุน  
 3.3 สถิตินักเรียนของโรงเรียนเป็นปัจจุบัน พ.ค. 63 
   
 4. ข้ันสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา  
 4.1 สรุปสถิตินักเรียน ตลอดปีการศึกษา 
 4.2  รายงานจ านวนนักเรียนเพื่อขอรับ พ.ค. 63 
 เงินอุดหนุนของโรงเรียน  
 4.3 น าสถิตินักเรียนเพื่อเป็นข้อมูลในการ ตลอดปีการศึกษา 
 รับนักเรียนในปีการศึกษาต่อไป  
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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 
ประเภท

งบประมาณ 

รายรับ (ท่ีมาของงบประมาณ)  พัฒนา 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

1.จากโรงเรียน 3,000 
รวม 3,000 

รายจ่าย  
1.ค่าวัสดุ   

- ค่าอักษรท าสถิตินักเรียน 3,000 

  
2.ค่าใช้สอย  
  
3.ค่าตอบแทน  
4.ค่าพาหนะ  

รวม 3,000 
     
 สรุปประเภทงบประมาณ  

งบด าเนินการ   -    บาท  งบลงทุน  - บาท  งบพัฒนา   3,000    บาท 
               

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

        ( นางสาวนัยนา รัชตขจรกิจ )                         ( นางสาวนัยนา รัชตขจรกิจ ) 
                            ผู้เสนองาน                                         ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายธุรการ-การเงิน 

                                   
  ผู้อนุมัติ  ลงช่ือ.................. ....................................... 

               (เซอร์มาร์กาเร็ต  รัตนาวงศ์ไชยา)  
                                                                 ผู้อ านวยการ                          
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ล าดับที่  5    แผนงานหน่วยงาน  งานยานพาหนะ 
แผนงานตามโครงสร้าง  ฝ่ายธุรการ-การเงิน 
แผนงานตามมาตรฐานด้าน 1 คุณภาพผู้เรียน2 การจัดการศึกษา 3สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
    4  อัตลักษณ์ (จิตตาภิบาล) 5 มาตรการส่งเสริม 
ผู้รับผิดชอบ   นางสาวนัยนา  รัชตขจรกิจ 
ตอบสนอง   พันธกิจท่ี  2     ยุทธศาสตร์ท่ี   -    กลยุทธ์ท่ี    - 
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ.  มาตรฐานท่ี 8   ตัวบ่งชี้หลัก   8.3                                                 
   

ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา EDBAมาตรฐานที่  8 ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ หลัก 8.3 ร่วม……. 
ประเด็นการพิจารณา/เกณฑ์ย่อยที่ หลัก  ………………….  ร่วม …………………………. 
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน    : มาตรฐานที่...........ตัวบ่งชี้หลักที่............ร่วม................... 
                                 เกณฑ์ที่................................................................................................. 

 วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 

วัตถุประสงค ์ 1. ข้ันวางแผน  

1. เพื่อให้ระบบการขอใช้ยานพาหนะใน 1. ส ารวจยานพาหนะในโรงเรียน พ.ค. 63 
โรงเรียนเป็นระบบ 2. จัดเตรียมเอกสารขอใช้ยานพาหนะของ พ.ค. 63 
2. เพื่อให้การดูแลรักษา การซ่อมแซม โรงเรียน  
เป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด 3. ส ารวจความพร้อมของยานพาหนะก่อน พ.ค. 63 
3. เพื่อจัดสรรยานพาหนะให้ตรงตามค า ให้บริการ  

ขอใช้ยานพาหนะของบุคลากรภายใน 4. ตรวจสอบระยะเวลาประกันภัยรถ และ พ.ค. 63 

โรงเรียน เอกสารการต่อทะเบียนรถ  

4. เพื่อให้ยานพาหนะในโรงเรียน พรอ้ม   

ใช้งาน 2. ข้ันด าเนินการ  

 2.1 ภาระงานประจ า  

เป้าหมายเชิงปริมาณ 1. จัดท าเอกสารการขอใช้ยานพาหนะ พ.ค. 63 
1. ผู้บริหาร 2. ส ารวจยานพาหนะทุกคันภายในโรงเรียน พ.ค. 63 
2. บุคลากรครูจ านวน 63 คน 3. ท าทะเบียนคุมยานพาหนะของโรงเรียน พ.ค. 63 

 4. จัดสรรยานพาหนะตามค าขอใช้บริการ ตลอดปีการศึกษา 
 ท่ีได้รับการอนุมัติจากผู้บริหาร  
 5. ลงบันทึกการขอใช้บริการยานพาหนะ ตลอดปีการศึกษา 
 เพื่อพร้อมรับการตรวจสอบ  
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 วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 

   

เป้าหมายเชิงปริมาณ 6. น าเอกสารการตรวจสภาพยานพาหนะให้ พ.ค. 63, ต.ค. 63 

1. สถิติการใช้ยานพาหนะเป็นปัจจุบัน พนักงานท่ีดูแลยานพาหนะน าไปตรวจสภาพ  

2. ระบบการขอใช้ยานพาหนะเป็นระบบ ตามวัน เวลา   

3. การจัดสรรยานพาหนะให้ตรงตาม 7. ติดต่อต่อประกันรถ เมื่อถึงก าหนดการต่อ พ.ค. 63, ต.ค. 63 
ค าขอของบุคลากร ประกันภัย  

   
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 2.3 ภาระงานร่วม  
1. บุคลากร ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร้อยละ 85 -  

พึงพอใจในการใช้บริการ   

 2.4 โครงการ ( ตามแผนพัฒนา )  

เคร่ืองมือการติดตาม/ประเมินผล -  

1. แบบสรุปการขอใช้ยานพาหนะ   

2. แบบประเมินความพึงพอใจของบุคลากร 2.5 ภาระงานตามมาตรฐานสากล  
และผู้เกี่ยวข้อง -  

   

 3. ข้ันตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล  

 3.1ตรวจสอบเอกสารการขอใช้ยานพาหนะ ตลอดปีการศึกษา 

 เพื่อจัดสรรยานพาหนะให้ตามค าร้องขอ  

 3.2 การประเมินผลแบบประเมินความพึง พ.ค. 63, ต.ค. 63 

 พอใจของผู้รับบริการ  

   

 4.ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุงพัฒนา  

 4.1 สรุปค าขอใช้ยานพาหนะเสนอให้ผู้บริหาร พ.ค. 63, ต.ค. 63 

 รับทราบในแต่ละเดือน  

 4.2 สรุปการบ ารุงรักษา และการซ่อมแซม พ.ค. 63, ต.ค. 63 

 เพื่อเป็นข้อมูลต่อไป  
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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 
ประเภท

งบประมาณ 

รายรับ (ท่ีมาของงบประมาณ)  ด าเนินการ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

1.จากโรงเรียน 500 
รวม 500 

รายจ่าย  
1.ค่าวัสดุ   
   -ค่ากระดาษ  500 
2.ค่าใช้สอย  
  
3.ค่าตอบแทน  
  
4.ค่าพาหนะ  
  
   -ค่ารถ  

รวม 500 
   สรุปประเภทงบประมาณ  
    งบด าเนินการ   -  บาท     งบลงทุน  -   บาท      งบพัฒนา   500   บาท 
 

ลงชื่อ........................................................                ลงชื่อ....................................... ................... 
        ( นางสาวนัยนา รัชตขจรกิจ )                         ( นางสาวนัยนา รัชตขจรกิจ ) 

                                   ผู้เสนองาน                                    ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝา่ยธุรการ-การเงิน 

                                   
  ผู้อนุมัติ  ลงช่ือ.................. ....................................... 

         (เซอร์มาร์กาเร็ต  รัตนาวงศ์ไชยา)  
                                                                      ผู้อ านวยการ                          
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4.5 ฝ่ายทรัพยากรมนุษย ์

ตารางที่ 4.5 สรุปรายรับ-รายจ่ายตามหน่วยงาน (งาน/กิจกรรม/โครงการ)  ปีการศึกษา 2562 

ของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ 

4.5..2.1   หน่วยงาน สรรหา 

ที่ งาน / กิจกรรม / โครงการ 
แผนงาน 

ตาม 
มาตรฐาน 

รายรับ (ที่มาของงบประมาณ) 
สรุปรายจ่าย 

ประเภท
งบประมาณ จากที่อื่น 

จาก
โรงเรียน 

รวม 

1  งานสรรหา 2    300 300   ด าเนินการ 

              

              

              

              

               

  รวม    300 300    

 

สรุปประเภทงบประมาณ  

งบด าเนินการ   300  บาท  งบลงทุน …....................... บาท งบพัฒนา …....................... บาท 

ลงชื่อ .............................................. 
(นางดวงกมล  แสงอุไร) 

ผู้เสนองาน 

                         ลงชื่อ .......................................... 
                             (นางดวงกมล  แสงอุไร) 

                      ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ 
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                                                                                  ผู้อนุมัติ    
 
                                                                ลงชื่อ .............................................  

                                    (เซอร์มาร์กาเร็ต  รัตนาวงศ์ไชยา) 
                                ผู้จัดการ/ ผู้อ านวยการ 
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4.5.2.2   หน่วยงาน พัฒนาบุคลากร 

ที่ งาน / กิจกรรม / โครงการ 
แผนงาน 

ตาม 
มาตรฐาน 

รายรับ (ที่มาของงบประมาณ) 
สรุปรายจ่าย 

ประเภท
งบประมาณ จากที่อื่น 

จาก
โรงเรียน 

รวม 

1 
 
 
 
 
 
 
 

  1.โครงการส่งเสริม       
     จรรยาบรรณและวิชาชีพคร ู

-  กิจกรรมธรรมมะสัญจร 
  -  กิจกรรมคุณธรรมวิชาชีพคร ู
  -  กิจกรรมการอบรมหน้า 
     เสาธง 
  -  กิจกรรม ซ.ศ. พอเพียง 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

9,800 9,800 

  

ด าเนินการ 
 
 
 
 
 
 
 

 

2 
 
 

โครงการสง่เสริมและพัฒนา
ศักยภาพครูและบุคลากร 
-กิจกรรมอบรมภายนอก 
-กิจกรรมอบรมภายใน 
-กิจกรรมอบรมคุณค่าพระวรสาร 

2 
 

  

210,000 210,000  
ด าเนินการ 

 
 

3  โครงการปันย้ิมสร้างสุขให้สังคม 2  13,000 13,000  ด าเนินการ 

  รวม    323,800 323,800    

สรุปประเภทงบประมาณ  

งบด าเนินการ      323,800 บาท งบลงทุน …....................... บาท งบพัฒนา …....................... บาท 

ลงชื่อ ................... ........................... 
(นางดวงกมล  แสงอุไร) 

ผู้เสนองาน 

ลงชื่อ ....................... ................... 
(นางดวงกมล  แสงอุไร) 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ 

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

                                  (เซอร์มาร์กาเร็ต  รัตนาวงศ์ไชยา) 
                               ผู้จัดการ /ผู้อ านวยการ 
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4.5.2.3   หน่วยงาน สวัสดิการ 

ที่ งาน / กิจกรรม / โครงการ 
แผนงาน 

ตาม 
มาตรฐาน 

รายรับ (ที่มาของงบประมาณ) 
สรุปรายจ่าย 

ประเภท
งบประมาณ จากที่อื่น 

จาก
โรงเรียน 

รวม 

1 -กิจกรรมสังสรรค์วันคริสต
มาส/วันข้ึนปีใหม่ 

2 
  

70,000 70,000  ด าเนินการ 

2 -กิจกรรมวันครู 2   80,000 80,000  ด าเนินการ 

3 -กิจกรรมมอบความสุขแด่
เพื่อนครู 

2 
  

23,000 23,000  ด าเนินการ 

4 1)โครงการสุขภาพดีมีสุข 2   134,000 134,000  ด าเนินการ 

 -กิจกรรมตรวจสุขภาพ            

  
-กิจกรรมวันศุกร์สดใสกับใจ
เป็นสุข            

 
2)โครงการโลกทศัน์สู่การ
เรียนรู้   24,000 24,000  ด าเนินการ 

  รวม    331,000 331,000    

สรุปประเภทงบประมาณ  

งบด าเนินการ    331,000 บาท งบลงทุน …....................... บาท งบพัฒนา    ..................................บาท 

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

ผู้เสนองาน 

                         ลงชื่อ ..................... ..................... 
                             (นางดวงกมล  แสงอุไร) 

                      ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ 

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

                                      (เซอร์มาร์กาเร็ต  รัตนาวงศ์ไชยา) 
                                  ผู้จัดการ/ผู้อ านวยการ 
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4.5.2.4   หน่วยงาน ประเมินบุคลากร 

ที่ งาน / กิจกรรม / โครงการ 
แผนงาน 

ตาม 
มาตรฐาน 

รายรับ (ที่มาของงบประมาณ) 
สรุป

รายจ่าย 
ประเภท

งบประมาณ จากที่อื่น 
จาก

โรงเรียน 
รวม 

1  งานประเมินบุคลากร 2    500  500   ด าเนินการ 

              

              

              

              

               

  รวม    500 500    

 

สรุปประเภทงบประมาณ  

งบด าเนินการ  500 บาท   งบลงทุน …....................... บาท งบพัฒนา …....................... บาท 

ลงชื่อ .............................................. 
(นางดวงกมล  แสงอุไร) 

ผู้เสนองาน 

                         ลงชื่อ .......................................... 
                             (นางดวงกมล  แสงอุไร) 

                      ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ 

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

                               (เซอร์มาร์กาเร็ต  รัตนาวงศ์ไชยา) 
                              ผู้จัดการ/ ผู้อ านวยการ 
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    ล าดับที ่1     แผนงานหน่วยงาน งานสรรหา 
 

แผนงานตามโครงสร้าง  ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ 
แผนงานตามมาตรฐานด้าน    1  คุณภาพผู้เรียน/เด็ก         2  กระบวนการบริหารและการจัดการ    
      3  สังคมแห่งการเรียนรู้    4  อัตลักษณ์       5  มาตรการส่งเสริม 
ผู้รบัผิดชอบ  นางดวงกมล   แสงอุไร 
ตอบสนอง                      พันธกิจข้อ..............ยุทธศาสตร์ข้อ.....................  กลยุทธ์ข้อ............................. 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษา สพฐ. 1  คุณภาพผู้เรียน/เด็ก   2  กระบวนการบริหารและการจดัการ 

    3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ/การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
ตอบสนองมาตรฐานฝ่ายการศกึษาฯ (EDBA) มาตรฐานท่ี ……………… ตัวบ่งช้ีหลัก…..……………. ร่วม………………… 

                       ประเด็นพิจารณาหลัก......................  ร่วม............................. 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษาโรงเรียน มาตรฐานท่ี.....................ตัวบ่งช้ีหลักที่....................... ร่วม....................  

 วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดอืน/ปี) 
วัตถุประสงค ์ 1 ขั้นวางแผน   
 1. เพื่อวางแผนการจัดสรรบุคลากรโดย 1.1 แต่งต้ังคณะกรรมการการจัดกิจกรรม มี.ค.62 
ก าหนดอัตราก าลังบุคลากรตามสายงาน 1.2 ประชุมคณะกรรมการการจัดกิจกรรม มี.ค.62 
และสาขาวิชาท่ีต้องการ 1.3 ประชุมช้ีแจงการด าเนินงาน มี.ค.62 
เป้าหมายเชิงปริมาณ   
บุคลากรครู  จ านวน   65   คน   
 2. ขั้นด าเนินการ (ภาระงานประจ า/ภาระงาน  
เป้าหมายเชิงคณุภาพ ร่วม/โครงการ)  
1. วางแผนการจัดสรรบุคลากรโดย 2.1 ภาระงานประจ า  
ก าหนดอัตราก าลังบุคลากรตามสายงาน 1) ส ารวจบุคลากรในแต่ละกลุ่มสาระที่ต้องการ เม.ย.62 
และสาขาวิชาท่ีต้องการ 2) สรรหาบุคลากรตรงตามสายงาน เม.ย.62 
 3) แจกแบบแสดงเจตจ านงให้บุคลากร เม.ย.62 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ ทุกคนได้กรอกข้อมูล  
1. บุคลากรร้อยละ 100 ได้สอนตรงตาม 4) น าแบบส ารวจของบุคลากรทุกคนมา เม.ย.62 
สายงานและสาขาวิชาท่ีต้องการ จัดสรรตามกลุ่มสาระ  
 5) จัดสรรบุคลากรตามหน้าท่ีของสายงาน เม.ย.62 
   
 2.2  ภาระงานตามตัวบ่งช้ี (หลัก)  
 1.  
 2.3  ภาระงานตามตัวบ่งช้ี (ร่วม)  
    1.  
   
 2.4  โครงการ (เพื่อพัฒนา ปรับปรุง)  
 1.  
 2.5 ภาระงานตามมาตรฐานสากล  
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 วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดอืน/ปี) 
เครื่องมือการติดตาม/ประเมินผล 3.  ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล  
1 ใบแสดงเจตจ านง    3.1 ประเมินผลจากการปฏิบัติหน้าท่ีใน มี.ค.63 
2 ใบสมัครคร ู การเรียนการสอน  
3 แบบประเมินการเรียนการสอน   
 4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรบัปรุง/พฒันา  
    4.1 สรุปผลจากการปฏิบัติหน้าท่ีใน มี.ค.63 
 การเรียนการสอน  
 4.2 จัดท ารายงานผลการด าเนินงานของ  
 หน่วยงาน  
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4.1.3 แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่าย งาน/กิจกรรม 
4.1.3.1  งาน/กิจกรรม งานเอกสารแบบแสดงเจตจ านง/การรับสมัคร 

แผนงานตามมาตรฐานท่ี 1       2       3        4         5  

หน่วยงาน งานสรรหา                      ฝ่าย ทรัพยากรมนุษย์ 

รายการ งบประมาณ ปี 2562 
รายรับ   
   1.จากโรงเรียน 300 
   2.อื่น ๆ  

รวม 300 
รายจ่าย  
   1.ค่าวัสดุ   
  -  กระดาษ 100 
  -  น้ าหมึก 200 
   2.ค่าใช้สอย  
   3.ค่าตอบแทน  
   4.ค่าพาหนะ  

รวม 300 
 

ลงช่ือ…...................................................          ลงช่ือ ….................................................. 

                          ( นางดวงกมล   แสงอุไร )                               (นางดวงกมล   แสงอุไร ) 

                                   ผู้เสนองาน    ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ 

อนุมัติ 

          ลงช่ือ ….................................................................... 

              ( เซอร์มาร์กาเร็ต  รัตนาวงศ์ไชยา ) 
                                                              ผู้จัดการ/ผู้อ านวยการ 
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   ล าดับที่ 2     แผนงานหน่วยงาน งานพฒันาบุคลากร 
 

แผนงานตามโครงสร้าง  ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ 
แผนงานตามมาตรฐานด้าน    1  คุณภาพผู้เรียน/เด็ก         2  กระบวนการบริหารและการจัดการ    
      3  สังคมแห่งการเรียนรู้    4  อัตลักษณ์       5  มาตรการส่งเสริม 
ผู้รบัผิดชอบ  นางดวงกมล   แสงอุไร 
ตอบสนอง                      พันธกิจข้อ  -  .ยุทธศาสตร์ข้อ  -   กลยุทธ์ข้อ   - 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษา สพฐ. 1  คุณภาพผู้เรียน/เด็ก   2   กระบวนการบริหารและการจัดการ 

    3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ/การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
ตอบสนองมาตรฐานฝ่ายการศกึษาฯ (EDBA) มาตรฐานท่ี 7 , 13 ตัวบ่งช้ีหลัก 7.7.2 , 7.8.1 , 13.2   ร่วม - 

                       ประเด็นพิจารณาหลัก -    ร่วม 7.8 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษาโรงเรียน มาตรฐานท่ี   -   ตัวบ่งช้ีหลักที่   -   ร่วม   -  

 วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดอืน/ปี) 
วัตถุประสงค ์ 1 ขั้นวางแผน   
1.เพื่อจัดให้บุคลากรมีการประเมินผล 1.1 แต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร มี.ค.63 
การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและสมาชิก 1.2 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร มี.ค 63 
ท่ีดีของสถานศึกษา 1.3ประชุมช้ีแจงการด าเนินงานพัฒนา มี.ค 63 
2.เพื่อพัฒนาบุคลากรโดยการจัด บุคลากร  
การอบรม สัมมนา เพื่อเพิ่มพูนความรู้และ 1.4 จัดท าเอกสารท่ีเกี่ยวกับการพัฒนา เม.ย. 63 
ประสบการณ์(7.7.2) บุคลากร  
 3. เพื่ออบรมบุคลากรด้านคุณธรรม 2. ขั้นด าเนินการ   
จริยธรรม การปฏิบัติตนและบุคลิกภาพ 2.1 ภาระงานประจ า  
แก่บุคคลตามมาตรฐานวิชาชีพครู 1.ครูประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็น  
(7.7.2), (13.2) สมาชิกที่ดีของสถานศึกษา  
4.เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีผลงาน 2. พัฒนาบุคลากรโดยจัดการอบรม สัมมนา  
ดีเด่น (7.8.1) เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ ์  
5.เพื่อจัดให้บุคลากรมีการประเมินผล 3.อบรมบุคลากรด้านคุณธรรมจริยธรรม การ  
 การปฏิบัติงานของตนเองและ ปฏิบัติตนและบุคลิกภาพแก่บุคลากรตาม  
เพื่อนร่วมงาน (7.8.1) มาตรฐานวิชาชีพครู  
 4.  จัดอบรมสัมมนาให้ความรู้แก่บุคลากร  
 5. ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมด้านคุณธรรม   
 จริยธรรม การปฏิบัติงาน และบุคลิกภาพให้  
 เป็นไปตามคู่มือครูและมาตรฐานวิชาชีพ  
 6.ส่งเสริมให้บุคลากรมีผลงานดีเด่น  

เป้าหมายเชิงปริมาณ 7.จัดให้บุคลากรมีการประเมินผลการปฏิบัติ-  

บุคลากรครู  จ านวน  65  คน งานของตนเอง  
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 วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดอืน/ปี) 

เป้าหมายเชิงคณุภาพ 8.มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากร  

1.จัดให้บุคลากรมีการประเมินผลการ ภายในชุมชน และองค์กรท่ีเกี่ยวข้อง   

ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีและ สถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับ    

สมาชิกที่ดีของสถานศึกษา ครอบครัวชุมชน และองค์กรท่ีเกี่ยวข้อง  

2.พัฒนาบุคลากรโดยการจัดการ 9.กิจกรรมส่งเสริมจัดการความรู้สู่การ  

อบรมสัมมนา เพื่อเพิ่มพูนความรู้และ  พัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้  

ประสบการณ ์  พัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้  

 3. อบรมบุคลากรด้านคุณธรรม   

จริยธรรม การปฏิบัติตนและบุคลิกภาพ 2.2 ภาระงานตามตัวบ่งชี้ (หลัก)  
แก่บุคคลตามมาตรฐานวิชาชีพครู 1. ครูได้รับการเพิ่มพูนความรู้/ประสบการณ ์ เม.ย. 63 
4.ส่งเสริมให้บุคลากรมีผลงานดีเด่น (7.7.2)  
5.จัดให้บุคลากรมีการประเมินผลการ 2. ครูเป็นคนดี มีความสามารถ (7.8.1) พ.ค. 63 
 ปฏิบัติงานของตนเองและเพื่อนร่วมงาน 3. การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน (8.3.3)  
6.จัดการเรียนการสอนตามวิชา 4.  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากร  
ท่ีได้รับมอบหมายเต็มเวลา เต็ม ภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษา  
ความสามารถ กับครอบครัว ชุมชน และองค์กรท่ีเกี่ยวข้อง  
 (13.2)  
ตัวชี้วัดความส าเร็จ   
1. ครูร้อยละ 100  ประพฤติตนเป็นแบบ   
อย่างที่ดี และเป็นสมาชิกที่ดีของสถาน 2.3 ภาระงานตามตัวบ่งชี้  (ร่วม)   
ศึกษา 1. ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาท่ีได้รับ  
2. ครูร้อยละ 100  ได้เข้ารับการ มอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ  
อบรมและสัมมนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้และ (7.8)  
ประสบการณ ์ 2.4 โครงการ  (เพื่อพฒันา  ปรบัปรุง)  
3. ครูร้อยละ 100 ได้เข้ารับการอบรมและ   1. โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพครูและ  พ.ค.62 
สัมมนาด้านคุณธรรมและจริยธรรม  การ บุคลากร  
ปฏิบัติตนและบุคลิกภาพแก่บุคคลตาม   2. โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตาม พ.ค.62 
มาตรฐานวิชาชีพครู   มาตรฐานวิชาชีพ  
4. ครูร้อยละ 90 มีผลงานดีเด่น.     1) กิจกรรมคุณธรรมน าชีวิต  
5. ครูร้อยละ 100 มีการประเมินผลงาน    2) กิจกรรมธรรมสัญจร  
ตนเองและเพื่อนร่วมงาน    3) กิจกรรมอบรมหน้าเสาธง  
    4) กิจกรรม ซ.ศ. พอเพียง  
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 วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดอืน/ปี) 
6.ครูร้อยละ 100 มีการจัดการเรียน 2.5 ภาระงานตามมาตรฐานสากล  
การสอนตามวิชาท่ีได้รับมอบหมายเต็ม      
เวลา      
   
 3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล  
เครื่องมือการติดตาม/ประเมินผล 3.1 ตรวจสอบ ติดตาม การด าเนินงาน สิ้นสุดโครงการ 
1. แบบสรุปการพัฒนาตนเอง ตามแผน  
ในการอบรมสัมมนา 3.2 ประเมินผลโครงการ  
2. แฟ้มสะสมผลงาน 4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรบัปรุง/พฒันา  

3.แบบประเมินการประเมินตนเอง  4.1  สรุปผลจากแบบสรุปการพัฒนาตนเอง 
ทุกปลายภาค

เรียน 

  4.2 สรุปผลจากแบบประเมินตนเอง 
ทุกปลายภาค

เรียน 

  4.3 สรุปผลจากแฟ้มสะสมผลงาน 
ทุกปลายภาค

เรียน 
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แผนงานตามโครงสร้าง  ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ 
แผนงานตามมาตรฐานด้าน 1  คุณภาพผู้เรียน/เด็ก   2   กระบวนการบริหารและการจัดการ  

3  สังคมแห่งการเรียนรู้ 4  อัตลักษณ์  5  มาตรการส่งเสริม 
ชื่อโครงการ  ส่งเสริมจรรยาบรรณและวิชาชีพครู 
ลักษณะโครงการ      ประจ า        ต่อเน่ือง  ใหม ่ 
หน่วยงาน                     พัฒนาบุคลากร 
ผู้รบัผิดชอบ  นางดวงกมล   แสงอุไร 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษา สพฐ. 1  คุณภาพผู้เรียน/เด็ก   2   กระบวนการบริหารและการจัดการ 

    3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ/การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
ตอบสนอง                      พันธกิจข้อ  4     ยุทธศาสตร์ที่  6  กลยุทธ์ที่  6.1 
ตอบสนองมาตรฐานฝ่ายการศกึษาฯ (EDBA) มาตรฐานที่  7  ตัวบ่งชี้ ( ทางตรง )  7.8    (ทางอ้อม)  - 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษาโรงเรียน มาตรฐานท่ี   -               ตัวบ่งช้ี  - 
 
1.หลักการและเหตผุล       
               จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2555 มาตรา 6การ
จัดการศึกษาต้องเป็นไป เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังร่างกายจิตใจ  สติปัญญาความรู้  และคุณธรรม 
มีจริยธรรม  และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  และจากเกณฑ์มาตรฐาน
วิชาชีพครูของคุรุสภา พ.ศ.2537 มาตรฐานท่ี 8 กล่าวถึงการปฏิบัติตนเป็นอย่างท่ีดีแก่ผู้เรียน    ภายใต้การ
เปลี่ยนแปลงในกระแสโลกาภิวัฒน์ท่ีปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว จ าเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆ ด้วยการ
เสริมสร้างศักยภาพของครู โดยการสร้างฐานความรู้ให้เป็นภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆได้อย่างเท่าทัน ควบคู่ไป
กับคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้ได้รับการพัฒนาจิตใจ สร้างจิตส านึกในองค์กรมีความประพฤติ และการปฏิบัติตนอยู่ใน
กรอบของศีลธรรมและจริยธรรม สามารถน าหลักของศาสนามาใช้ในการเรียนการสอน และในชีวิตประจ าวันการอยู่
ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขก่อให้เกิดความรักและความสามัคคีในองค์กร 

ดังน้ันทางฝ่ายบุคคลจึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามมาตรฐานวิชาชีพเพื่อให้ครูประพฤติ
ตนเป็นแบบอย่างท่ีดีและเป็นสมาชิกท่ีดีของสถานศึกษา  คนดี   มีคุณธรรม และจริยธรรมในความเป็นครู และ
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
2.วัตถุประสงค์        

2.1 เพื่อให้ครูประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีและเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา(7.8 ) 
2.2 เพื่อให้ครูเป็นคนดี   มีคุณธรรม และจริยธรรมในความเป็นครู(7.8 ) 
2.3 เพื่อให้ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล(7.8 ) 

3. เป้าหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ   
     ครูจ านวน   65  คนได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามมาตรฐานวิชาชีพ 
3.2 เชิงคณุภาพ   
    1. ครูประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา 
    2. ครูเป็นคนดีมีคุณธรรมและจริยธรรมในความเป็นครูอย่างมีประสิทธิภาพ 
    3. ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
3.3 ตัวชี้วัดความส าเร็จ   
   1. ครูร้อยละ 86 ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา 
   2. ครูร้อยละ 86 เป็นคนดีมีคุณธรรมและจริยธรรมในความเป็นครูอย่างมีประสิทธิภาพ 
   3. ครูร้อยละ 86 ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
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4. ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 
กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รบัผิดชอบ 

1)กิจกรรมธรรมมะสัญจร  นางดวงกมล   แสงอุไร 
1. ขั้นเตรียมการ   
1.1 ด าเนินการเพื่ออนุมัติ พ.ค. 62  
1.2 ประชุมบุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง พ.ค. 62  
2. ขั้นด าเนินการ/กิจกรรมที่จัด   
2.1 ติดต่อสถานท่ี ท่ีจะด าเนินการ ก.ค. 62  
2.2 ก าหนดวันเวลา ก.ค. 62  
2.3 ประชาสัมพันธ์ให้คุณครูทราบ ส.ค. 62  
2.4 ด าเนินการท าบุญตามสถานท่ีท่ีก าหนด         พ.ย. 62  
2)กิจกรรมคุณธรรมน าชีวิต  นางดวงกมล   แสงอุไร 
1. ขั้นเตรียมการ   
1.1 ด าเนินการเพื่ออนุมัติ พ.ค. 62  
1.2 ประชุมบุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง พ.ค. 62  
2. ขั้นด าเนินการ/กิจกรรมที่จัด   
2.1 ประชาสัมพันธ์ให้คุณครูทราบเกี่ยวกับการ มิ.ย. 62  
ปฏิบัติกิจกรรม   
2.2 คุณครูแต่ละท่านไปปฏิบัติตนในด้านคุณธรรม มิ.ย.62-ม.ค. 63  
จริยธรรมตามแต่ศาสนาท่ีตนนับถือ   
2.3 เก็บรูปภาพและบันทึกการปฏิบัติตน   
3)กิจกรรมอบรมหน้าเสาธง  นางวันดี  พ่วงจาด 

1. ขั้นเตรียมการ   

1.2 ประชุมบุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง   

2. ขั้นด าเนินการ/กิจกรรมที่จัด   
 2.1 ประชาสัมพันธ์ให้คุณครูทราบ   
 2.2 ติดตามรายช่ือครูท่ีอบรมตามวันเวลาท่ีก าหนด   
 2.3 ครูด าเนินการอบรมหน้าเสาธง   
 2.4 เก็บรูปภาพและบันทึกการปฏิบัติตน   
3.ด าเนนิการตามกิจกรรม   
4)กิจกรรม ซ.ศ. พอเพียง  นางวันดี  พ่วงจาด 

1. ขั้นเตรียมการ   

1.1 ประชุมคณะกรรมการ พ.ค. 62  

1.2 แต่งต้ังคณะกรรมผู้รับผิดชอบ พ.ค. 62  

1.3 แบ่งหน้าท่ีรับผิดชอบ   

2. ขั้นด าเนินการ/กิจกรรมที่จัด   

2.1 ประชาสัมพันธ์ให้คุณครูทราบ พ.ค. 62  
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กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รบัผิดชอบ 
2.2  แจกบันทึกครู ซ.ศ. ให้กับบุคลากรครูทุกคน มิ.ย.62-ก.พ. 63  

2.3 ส่งบันทึกทุกสิ้นเดือน   

3. ขั้นติดตามและประเมินผล   

3.1 ติดตามและประเมินผลกิจกรรม ก.พ. 63  

3.2 แบบประเมินกิจกรรม ก.พ. 63  
 
5. สถานที่ด าเนนิงาน โรงเรียนซางตาครู้สศึกษาและหน่วยงานภายนอก 
6. ระยะเวลาในการด าเนินงาน  เม.ย.  62 –  มี.ค. 63 
7. งบประมาณ 
1.ธรรมะสัญจร 

รายการ งบประมาณ ปี 2562 

รายรับ  
-จากโรงเรียน 8,000 

รวม 8,000 
รายจ่าย  
-ค่าวัสด ุ  
  
-ค่าใช้สอย  
     -ค่าอาหาร 2,000 
-ค่าตอบแทน 6,000 

  
-ค่าพาหนะ  
-ค่าครุภณัฑ ์  

รวม 8,000 
 
2 คุณธรรมวิชาชีพคร ู

รายการ งบประมาณ ปี 2562 

รายรับ  
-จากโรงเรียน 200 
-อื่น ๆ  

รวม 200 
รายจ่าย  
-ค่าวัสดุ   
-ค่ากระดาษ  
-ค่าน้ าหมึก  
-ค่าเข้าเล่ม 200 
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รายการ งบประมาณ ปี 2562 

-ค่าใช้สอย  
-ค่าตอบแทน  
-ค่าพาหนะ  
-ค่าครุภณัฑ ์  

รวม 200 
 
3.กิจกรรมอบรมหน้าเสาธง 

รายการ งบประมาณ ปี 2562 

รายรับ  
-จากโรงเรียน 200 
-อื่น ๆ  

รวม 200 
รายจ่าย  
-ค่าวัสดุ   
-ค่ากระดาษ 100 
-ค่าน้ าหมึก 100 
-ค่าใช้สอย  
-ค่าตอบแทน  
-ค่าพาหนะ  
-ค่าครุภณัฑ ์  
  

รวม 200 
 
5. กิจกรรม ซ.ศ. พอเพียง 

รายการ งบประมาณ ปี 2562 

รายรับ  
-จากโรงเรียน 1,400 
-อื่น ๆ  

รวม 1,400 
รายจ่าย  
-ค่าวัสดุ   
-ค่ากระดาษ 600 
-ค่าน้ าหมึก 700 
-ค่าเข้าเล่ม 100 
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รายการ งบประมาณ ปี 2562 

-ค่าใช้สอย  
-ค่าตอบแทน  
-ค่าพาหนะ  
-ค่าครุภณัฑ ์  
  

รวม 1,400 
 
8. เครือ่งมือการติดตามและประเมินผล 
 1.แบบประเมินโครงการ  

2.แบบประเมินความพึงพอใจของบุคลากรครู 
3.แบบสอบถามจากการปฏิบัติกิจกรรมของบุคลากรครู 

9. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
 ครูทุกคนมีคุณธรรม และจริยธรรม 
10. ปัญหา/อปุสรรค แนวทางแก้ไข 

.......................................................................................................................................................... 
  .......................................................................................................................................................... 

                   
 ผู้เสนอโครงการ      ผูพ้ิจารณาโครงการ  

  
          ลงช่ือ................................................           ลงช่ือ............................................. 

       ( นางดวงกมล   แสงอุไร)                                          (  นางดวงกมล  แสงอุไร  ) 
                               ผู้เสนองาน                                          ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ 
                                                                ผู้อนุมัติ 

      
   ลงช่ือ...................................................... 

                                  (เซอร์มารก์าเรต็  รตันาวงศ์ไชยา) 
                                                      ผู้จัดการ / ผู้อ านวยการ 
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แผนงานตามโครงสร้าง  ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ 
แผนงานตามมาตรฐานด้าน 1  คุณภาพผู้เรียน/เด็ก   2   กระบวนการบริหารและการจัดการ  

3  สังคมแห่งการเรียนรู้ 4  อัตลักษณ์  5  มาตรการส่งเสริม 
ชื่อโครงการ  โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร 
ลักษณะโครงการ      ประจ า        ต่อเน่ือง  ใหม ่ 
หน่วยงาน                     พัฒนาบุคลากร 
ผู้รบัผิดชอบ  นางดวงกมล   แสงอุไร 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษา สพฐ. 1  คุณภาพผู้เรียน/เด็ก   2   กระบวนการบริหารและการจัดการ 

    3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ/การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
ตอบสนอง                      พันธกิจข้อ  4     ยุทธศาสตร์ที่  7  กลยุทธ์ที่  7.1 
ตอบสนองมาตรฐานฝ่ายการศกึษาฯ (EDBA) มาตรฐานที่  7  ตัวบ่งชี้ ( ทางตรง )  7.7 , 7.8    (ทางอ้อม)  - 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษาโรงเรียน มาตรฐานท่ี   -               ตัวบ่งช้ี  - 

1.  หลักการและเหตผุล 
  การท่ีสถานศึกษาจะจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามนโยบายในการปฏิรูปการศึกษาน้ัน สิ่งท่ีเป็นหัวใจส าคัญ
คือการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ท่ียึดผู้เรียนเป็นส าคัญที่สุดและบุคคลท่ีสามารถท าให้การศึกษาเกิดประสิทธิภาพและ
เกิดประโยชน์สูงสุดคือครูผู้สอนเพราะครูผู้สอนเป็นตัวก าหนดประสิทธิภาพของนักเรียน ภารกิจหลักท่ีส าคัญของ
สถานศึกษาคือการด าเนินการให้มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ในสถานศึกษาให้สามารถสร้างเสริมนักเรียนให้มี
พัฒนาการทุกด้าน  
 ดังน้ันฝ่ายบุคคล จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรข้ึน เพื่อให้บรรลุผลตาม
นโยบายของการจัดการศึกษาภายในโรงเรียน ฝ่ายบุคคลจึงได้จัดการอบรมพัฒนาบุคลากรด้านเทคนิคการจัดการเรียน
การสอนและการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ถือว่าเป็นยุทธศาสตร์ส าคัญควบคู่กับการปฏิรูป
การเรียนรู้และแผนพัฒนาโรงเรียน ท่ีมุ่งส่งเสริมให้ครูผู้สอนได้รับการพัฒนาเป็นครูมืออาชีพอย่ างจริงจัง เพื่อให้
บุคลากรครูมีการพัฒนาในวิชาชีพได้รับการเพิ่มพูนประสบการณ์ ตลอดจนประพฤติตนเป็นแบบอย่าง ท่ีดี และเป็น
สมาชิกที่ดีของสถานศึกษา 
2.วัตถุประสงค ์
 2.1 เพื่อให้บุคลากรครูผู้สอนเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 2.2 เพื่อให้บุคลากรครูผู้สอนเกิดความรู้ความเข้าใจการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 2.3 เพื่อให้บุคลากรครูพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาท่ีตนรับผิดชอบและใช้ผลในการปรับการสอน(7.7) 
 2.4 เพื่อให้บุคลากรครูและบุคลากรสนับสนุนได้รับการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ (7.7.2) 
 2.5 เพื่อให้บุคลากรครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีและเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา(7.8) 
 
3.  เป้าหมาย 

3.1  เชิงปริมาณ  
          บุคลากรครูและบุคลากรสนับสนุนจ านวน  65  คน  

3.2  เชิงคณุภาพ  
    1. บุคลากรครูผู้สอนเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
    2. บุคลากรครูผู้สอน เกิดความรู้ความเข้าใจการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
    3. บุคลากรครูผู้สอน มีพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาท่ีตนรับผิดชอบและใช้ผลในการปรับการสอน 

(7.7) 
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     4. บุคลากรครูและบุคลากรสนับสนุน ได้รับการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ (7.7.2) 
           5. บุคลากรครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา(7.8) 
  3.3  ตัวชี้วัดความส าเร็จ   

1. บุคลากรครูผู้สอนร้อยละ 86 เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

2. บุคลากรครูผู้สอนร้อยละ 86 เกิดความรู้ความเข้าใจการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

3. บุคลากรครูผู้สอนร้อยละ 86 มีพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาท่ีตนรับผิดชอบและใช้ผลในการปรับการ
สอน 

4. บุคลากรครูและบุคลากรสนับสนุนร้อยละ 86 ได้รับการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์  
 5. บุคลากรครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา (7.8) 
4. ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน  

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รบัผิดชอบ 
1) กิจกรรมอบรมภายนอก  นางดวงกมล    แสงอุไร 
1. ขั้นเตรียมการ   
1.1 ด าเนินการเพื่ออนุมัติ พ.ค. 62  
1.2 ประชุมบุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง   
1.3 ช้ีแจงให้คุณครูรับทราบ   
2. ขั้นด าเนินการ/กิจกรรมที่จัด   
2.1การอบรมภายนอกโรงเรียน มี.ค. 62  
2.1.1 ติดต่อวิทยากร มิ.ย. 62  
2.1.2 ก าหนดวันเวลาท่ีอบรม มิ.ย. 62  
3. ขั้นติดตามและประเมินผล ตลอดปีการศึกษา  
3.1 แบบบันทึกการอบรม   
3.2 สรุปรายงานการอบรม   
2) กิจกรรมอบรมภายใน  นางดวงกมล    แสงอุไร 
1. ขั้นเตรียมการ   
1.1 ด าเนินการเพื่ออนุมัติ พ.ค. 62  
1.2 ประชุมบุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง   
1.3 ช้ีแจงให้คุณครูรับทราบ   
2. ขั้นด าเนินการ/กิจกรรมที่จัด  นางดวงกมล แสงอุไร 
2.1การอบรมภายในโรงเรียน มี.ค. 62  
2.1.1 ติดต่อวิทยากร มิ.ย. 62  
2.1.2 ก าหนดวันเวลาท่ีอบรม มิ.ย. 62  
3. ขั้นติดตามและประเมินผล ตลอดปีการศึกษา  
3.1 แบบบันทึกการอบรม   
3.2 สรุปรายงานการอบรม   
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กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รบัผิดชอบ 
3) กิจกรรมอบรมคุณค่าพระวรสาร  นางดวงกมล    แสงอุไร 
1. ขั้นเตรียมการ   
1.1 ด าเนินการเพื่ออนุมัติ พ.ค. 62  
1.2 ประชุมบุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง   
1.3 ช้ีแจงให้คุณครูรับทราบ   
2. ขั้นด าเนินการ/กิจกรรมที่จัด   
2.1การอบรมคุณค่าพระวรสาร มี.ค. 62  
2.1.1 ติดต่อวิทยากร มิ.ย. 62  
2.1.2 ก าหนดวันเวลาท่ีอบรม มิ.ย. 62  
3. ขั้นติดตามและประเมินผล ตลอดปีการศึกษา  
3.1 แบบบันทึกการอบรม   
3.2 สรุปรายงานการอบรม   

5. สถานที่ด าเนนิงาน  โรงเรียนซางตาครู้สศึกษาและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
6. ระยะเวลาในการด าเนินงาน   พ.ค.62 – มี.ค.63 
7. งบประมาณ 
1.กิจกรรมอบรมภายนอก 

รายการ งบประมาณ ปี 2562 

รายรับ  
-จากโรงเรียน 110,000 

รวม 110,000 
รายจ่าย  
-ค่าวัสด ุ  
-ค่าใช้สอย  
     -ค่าลงทะเบียน 100,000 
-ค่าตอบแทน  
-ค่าพาหนะ 10,000 
-ค่าครุภณัฑ ์  

รวม 110,000 
 
2.กิจกรรมอบรมภายใน 

รายการ งบประมาณ ปี 2562 

รายรับ  
-จากโรงเรียน 40,000 
-อื่น ๆ  

รวม 40,000 
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รายการ งบประมาณ ปี 2562 

รายจ่าย  
ค่าวัสด ุ  

-ค่าจัดท าเอกสาร  3,000 
-ค่าอุปกรณ์ 2,000 
 -ค่าวุฒิบัตร 2,000 
ค่าใช้สอย  
-ค่าของท่ีระลึก  4,000 
-ค่าอาหาร 9,000 
ค่าตอบแทน  
-ค่าวิทยากร 20,000 
ค่าพาหนะ  
                                                                     รวม 40,000 

 

3.กิจกรรมอบรมคณุค่าพระวรสารเขต 3 

รายการ งบประมาณ ปี 2562 

รายรับ  
-จากโรงเรียน 60,000 

รวม 60,000 
รายจ่าย  
-ค่าวัสดุ   
-ค่าใช้สอย  
  -ค่าอาหาร 36,000 
-ค่าตอบแทน  
-ค่าพาหนะ  
  -ค่ารถ 24,000 
-ค่าครุภณัฑ ์  

รวม 60,000 
 
8. เครือ่งมือการติดตามและประเมินผล 
 1.แบบบันทึกการอบรม 
 2.แบบประเมินโครงการ 
9. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. บุคลากรครูมีการพัฒนาการในเร่ืองการเรียนการสอนและแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีถูกต้อง 
2. บุคลากรครูมีการพัฒนาการจัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ และดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้เกิดการ เรียนรู้ 
3. บุคลาครูและบุคลากรสนับสนุนได้รับการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ 

10. ปัญหา/อปุสรรค แนวทางแก้ไข 
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.......................................................................................................................................................... 
                                ผู้เสนอโครงการ                                                       ผู้พิจารณาโครงการ 
           ลงช่ือ.....................................................  ลงช่ือ................ .......................................... 

              (นางดวงกมล  แสงอุไร)                                              (นางดวงกมล  แสงอุไร) 
                                                                                ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ 
                                                               ผู้อนุมัติโครงการ 

ลงช่ือ...................................................... 
                                  (เซอร์มารก์าเรต็  รตันาวงศ์ไชยา) 

                                                      ผู้จัดการ / ผู้อ านวยการ 
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แผนงานตามโครงสร้าง  ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ 
แผนงานตามมาตรฐานด้าน   1  คุณภาพผู้เรียน/เด็ก   2  กระบวนการบริหารและการจัดการ  

    3  สังคมแห่งการเรียนรู้ 4  อัตลักษณ์  5  มาตรการส่งเสริม 
ชื่อโครงการ  ปันรอยยิ้ม สร้างสุขให้สังคม 
ลักษณะโครงการ      ประจ า        ต่อเน่ือง   ใหม ่ 
หน่วยงาน                     พัฒนาบุคลากร 
ผู้รบัผิดชอบ  นางดวงกมล  แสงอุไร 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษา สพฐ. 1  คุณภาพผู้เรียน/เด็ก   2  กระบวนการบริหารและการจดัการ 
3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ/การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
ตอบสนอง   พันธกิจข้อ 4 ยุทธศาสตร์ข้อ 6 กลยุทธ์ข้อ 6.1 
ตอบสนองมาตรฐานฝ่ายการศกึษาฯ (EDBA) มาตรฐานท่ี  7 ตัวบ่งช้ี (ทางตรง) 7.8 (ทางอ้อม) ……………… 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษาโรงเรียน มาตรฐานท่ี ………….....................…….ตัวบ่งช้ี ……………................................ 
 

1. หลักการและเหตผุล 
      ในปัจจุบันยังมีผู้ด้อยโอกาสจ านวนมากในสังคมไทย เช่น เด็กก าพร้า  คนพิการ  คนชราท่ีถูกทอดท้ิง  เป็น
ต้น  กลุ่มคนเหล่านี้มีทุกเพศ ทุกวัย  ซึ่งล้วนแล้วแต่มีปัญหาและความยากล าบากท่ีแตกต่างกันไป  แต่ส่ิงหนึ่งท่ี
บุคคลเหล่านี้ต้องการเหมือนกัน  คือ  ความช่วยเหลือจากสังคม  ซึ่งนอกเหนือจากปัจจัยในการด ารงชีวิตท่ีเท่า
เทียมกับบุคคลอื่นแล้ว  ส่ิงส าคัญอีกส่ิงหนึ่ง  คือ  โอกาสท่ีจะได้ใช้ชีวิตในสังคมอย่างเท่าเทียมกับบุคคลอื่น  ซึ่ง
สังคมจะต้องให้ความเข้าใจและยอมรับกลุ่มบุคคลผู้ด้อยโอกาส  
 ดังนั้น ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์  จึงได้จัดโครงการปันรอยยิ้มสร้างสุขให้สังคมขึ้น เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งใน
การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส  เพื่อให้บุคคลกลุ่มนี้  ได้ใช้ชีวิตในสังคมอย่างเข้มแข็งได้ด้วยตนเอง  และมีศักดิ์ศรี
เท่าเทียมกับบุคคลอื่นในสังคม 

2. วัตถุประสงค ์ 
 1.  เพื่อเป็นส่วนหน่ึงในการช่วยเหลือ  ส่งเสริมโอกาสทางสังคม  และให้ความเข้าใจ แก่ผู้ด้อยโอกาส 

2.  เพื่อให้ครูท่ีร่วมโครงการมีแนวคิดและจิตส านึกเพื่อสังคม 
3.  เพื่อให้ครูท่ีร่วมโครงการน าประสบการณ์และทักษะท่ีได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได้ตาม

โอกาส 
3. เป้าหมาย      

  3.1 เชิงปริมาณ                
 ครูจ านวน  65     คน 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
  1.  ครูมีจิตสาธารณะในการช่วยเหลือสังคม  

       2.  ครูเป็นผู้มีความเมตตากรุณา โอบอ้อมอารี เอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่ และไม่เห็นแก่ตัว  
 3.3 ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
            1. ครู ร้อยละ  83 มีสุขภาวะและจิตสังคมท่ีดี 
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4. ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 
กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รบัผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ  นางดวงกมล แสงอไุร 
- ประชุมวางแผน พ.ค. 62  
- ศึกษาข้อมูล และสถานท่ี พ.ค. 62  
-จัดท าค าสั่งแต่งต้ัง ส.ค. 62  
-เสนอเพื่อขออนุมัต ิ ส.ค. 62  
2. ขั้นด าเนินการ/กิจกรรมที่จัด   
-ติดต่อสถานท่ี ก.ย. 62  
-จัดเตรียมสิ่งของเพื่อน าไปบริจาค ก.ย. 62  
-ติดต่อยานพาหนะ พ.ย. 62  
-ก าหนดบุคลากร เวลา สถานท่ี พ.ย. 62  
-น าของไปบริจาคและให้ก าลังใจผู้ด้อยโอกาส ม.ค. 63  
3. ขั้นติดตามและประเมินผล   
-ประเมินจากผลตอบรับ ก.พ. 63  
-จากการสัมภาษณ์และสอบถาม   
-จากการรายงานของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ก.พ. 63  
   

5. สถานที่ด าเนนิงาน ..บ้านพักคนชรา 
6. ระยะเวลาในการด าเนินงาน  พ.ค. 62 – ก.พ. 63 
7. งบประมาณ 

รายการ งบประมาณปี 2562 
รายรับ  
-จากโรงเรียน 13,000 

รวม 13,000 
รายจ่าย  
1. ค่าวัสด ุ  
  
2. ค่าใช้สอย  

 ซื้อของ 10,000 
3. ค่าตอบแทน  
4. ค่าพาหนะ  

ค่าเช่าพาหนะ  3,000 
รวม 13,000 
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8. เครือ่งมือการติดตามและประเมินผล 
 1. แบบประเมินโครงการ 
 2. แบบสอบถามการเข้าร่วมโครงการ 
9. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
 1.  ครูเป็นส่วนหน่ึงในการช่วยเหลือ  ส่งเสริมโอกาสทางสังคม  และให้ความเข้าใจ แก่ผู้ด้อยโอกาส 

2.  ครูท่ีร่วมโครงการมีแนวคิดและจิตส านึกเพื่อสังคม 
3.  ครูท่ีร่วมโครงการน าประสบการณ์และทักษะท่ีได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได้ตามโอกาส 

10. ปัญหา/อปุสรรค แนวทางแก้ไข 
 ระยะเวลา 
 
              ผู้เสนอโครงการ                                       ผู้พิจารณาโครงการ 
ลงช่ือ...................... ..............................    ลงช่ือ..................................................... 
           (นางดวงกมล  แสงอุไร)                          (นางดวงกมล  แสงอุไร) 
                      ผู้เสนองาน                                             ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ 
 

ผู้อนุมัติโครงการ 
 

ลงช่ือ..................................................... 

                                     (เซอร์มาร์กาเร็ต  รตันาวงศไ์ชยา) 
                                                      ผู้จัดการ / ผู้อ านวยการ 
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    ล าดับที ่3     แผนงานหน่วยงาน งานสวัสดิการ 
 

แผนงานตามโครงสร้าง  ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ 
แผนงานตามมาตรฐานด้าน    1  คุณภาพผู้เรียน/เด็ก         2  กระบวนการบริหารและการจัดการ    
      3  สังคมแห่งการเรียนรู้    4  อัตลักษณ์       5  มาตรการส่งเสริม 
ผู้รบัผิดชอบ  นางวันดี   พ่วงจาด 
ตอบสนอง                      พันธกิจข้อ..............ยุทธศาสตร์ข้อ.....................  กลยุทธ์ข้อ............................. 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษา สพฐ. 1  คุณภาพผู้เรียน/เด็ก   2  กระบวนการบริหารและการจดัการ 

    3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ/การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
ตอบสนองมาตรฐานฝ่ายการศกึษาฯ (EDBA) มาตรฐานท่ี   -      ตัวบ่งช้ีหลัก     -        ร่วม - 

                       ประเด็นพิจารณาหลัก     -    ร่วม - 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษาโรงเรียน มาตรฐานท่ี  -   ตัวบ่งช้ีหลักที่   -    ร่วม   -  

วัตถุประสงค/์เป้าหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา 
(วัน/เดอืน/ปี) 

วัตถุประสงค ์ 1.ขั้นวางแผน   

1. เพื่อจัดสวัสดิการท่ีเหมาะสมให้แก่บุคลากร 1.1แต่งต้ังคณะกรรมการ มี.ค.62 

ในโอกาสต่างๆ 1.2ประชุมคณะกรรมการ มี.ค.62 

2. เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศท่ีดีในการท างาน 1.3ประชุมช้ีแจงการด าเนินงาน มี.ค.62 

ร่วมกันมีความรักสามัคคีในหมู่คณะ   

 2. ขั้นด าเนินการ(ภาระงานประจ า/ภาระงาน  

 เป้าหมายเชิงปริมาณ ร่วม/โครงการ) เม.ย.63 

ครูจ านวน  65 คนและพนักงานจ านวน 27คน 2.1 ภาระงานประจ า  

  1.วางแผนการจัดสวัสดิการต่างๆให้แก่  

เป้าหมายเชิงคณุภาพ บุคลากร เม.ย.63 

1. จัดสวัสดิการท่ีเหมาะสมให้แก่บุคลากร  2.ด าเนินการจัดสวัสดิการให้แก่บุคลากร ตลอดปีการศึกษา 

ในโอกาสต่างๆ  3.งานสร้างขวัญและก าลังใจ ต.ค.62 

2. เสริมสร้างบรรยากาศท่ีดีในการท างาน  4.โครงการโลกทัศน์สู่การเรียนรู้ ปลายปีการศึกษา 

ร่วมกันมีความรักสามัคคีในหมู่คณะ   
 2.2 ภาระงานตามตัวบ่งชี้ (หลัก)  

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 2.3 ภาระงานตามตัวบ่งชี้ (ร่วม )  

1. ครูและพนักงานร้อยละ100 ได้รับการจัด 1.  

สวัสดิการต่างๆ 2.4 โครงการ (เพื่อพฒันา  ปรบัปรุง)  

2. ครูและพนักงานร้อยละ100มีการท างานร่วมกัน 1.  

มีความรักสามัคคีในหมู่คณะมีบรรยากาศท่ีดี 2.5 ภาระงานตามมาตรฐานสากล  
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วัตถุประสงค/์เป้าหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา 
(วัน/เดอืน/ปี) 

2. ครูและพนักงานร้อยละ100มีการท างานร่วมกัน 2.5 ภาระงานตามมาตรฐานสากล  

มีความรักสามัคคีในหมู่คณะมีบรรยากาศท่ีดี 3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล  

 3.1 ตรวจสอบ ติดตาม การด าเนินงาน  

 ตามแผน  

 3.2 ประเมินผลโครงการ  

   

 4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรบัปรุง/พฒันา มี.ค. 63 

เครื่องมือการติดตาม/ประเมินผล 4.1 สรุปผลจากแบบประเมินโครงการ  

1.แบบสรุปการประเมินโครงการของบุคลากรครู 4.2 สรุปผลจากแบบสอบถาม  

2.แบบประเมินความพึงพอใจของบุคลากรครู 4.2 สรุปผลจากแบบสอบถาม  

   
 
  
                                               

4.1.3.4  งาน/กิจกรรม  มอบความสุขแดเ่พื่อนคร ู
แผนงานตามมาตรฐานที่ 1   2   3   4   5  

หน่วยงาน  งานสวัสดิการ ฝ่าย ทรพัยากรมนษุย ์

รายการ งบประมาณ ปี 2561 

รายรับ (ท่ีมาของงบประมาณ)  
    1.จากโรงเรียน 23,000 

รวม 23,000 
รายจ่าย  
   1.ค่าวัสดุ   
   2.ค่าใช้สอย  
       -ค่าของขวัญ 20,000 
       -ค่ากระดาษท าการ์ด 3,000 
  
   3.ค่าตอบแทน  

  
   4.ค่าพาหนะ  

รวม 23,000 
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  สรุปประเภทงบประมาณ  

งบด าเนินการ  23,000     บาท          งบลงทุน ...................... บาท        งบพัฒนา .......................... บาท 
           ลงช่ือ..................... .... ..............................             ลงช่ือ......... .............. ................................ 

                 (นางวันดี   พ่วงจาด)                                                ( นางดวงกมล  แสงอุไร  ) 
                                      ผู้เสนองาน                                ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ 
 
                                                                ผู้อนุมัติ 

ลงช่ือ...................................................... 
                                  (เซอร์มารก์าเรต็  รตันาวงศ์ไชยา) 

                                                      ผู้จัดการ / ผู้อ านวยการ 
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แผนงานตามโครงสร้าง  ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ 
แผนงานตามมาตรฐานด้าน 1  คุณภาพผู้เรียน/เด็ก   2  กระบวนการบริหารและการจัดการ  

3  สังคมแห่งการเรียนรู้ 4  อัตลักษณ์  5  มาตรการส่งเสริม 
ชื่อโครงการ  วันครู 
ลักษณะโครงการ      ประจ า        ต่อเน่ือง  ใหม ่ 
หน่วยงาน                     งานสวัสดิการ 
ผู้รบัผิดชอบ  นางวันดี  พ่วงจาด 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษา สพฐ.  1  คุณภาพผู้เรียน/เด็ก   2   กระบวนการบริหารและการจัดการ 

    3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ/การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
ตอบสนอง                      พันธกิจข้อ  -   .ยุทธศาสตร์ข้อ  8    กลยุทธ์ข้อ  6.1 
ตอบสนองมาตรฐานฝ่ายการศกึษาฯ (EDBA) มาตรฐานท่ี   7  ตัวบ่งช้ี (ทางตรง)   -  (ทางอ้อม)   - 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษาโรงเรียน มาตรฐานท่ี    -          ตัวบ่งช้ี   - 
1. หลักการและเหตผุล 
              จากมติของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี  21 พฤศจิกายน 2599  ให้วันท่ี 16 มกราคม ซึ่งเป็นวันประกาศ
พระราชบัญญัติครู พุทธศักราช 2488 ในราชกิจจานุเบกษา เป็นวันครู และให้กระทรวงศึกษาธิการสั่งให้เด็กและครู
หยุดในวันดังกล่าวได้ คุรุสภาตามพระราชบัญญัติครู พุทธศักราช 2488 จึงได้เริ่มจัดงานวันครูข้ึนในปีแรกต้ังแต่วันท่ี 
16 มกราคม 2500 เป็นต้นมา และเมื่อมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พุทธศักราช 
2546 ให้มีคุรุสภาเป็นสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา คุรุสภาตามพระราชบัญญัติน้ีได้จัดงานวันครูต่อเน่ืองมา 
              ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์จึงได้จัดโครงการวันครู เป็นการเชิดชูเกียรติครู  ระลึกถึงพระคุณของครู  ตลอดจน
สร้างความสัมพันธ์อันดีและความรักความสามัคคีในหมู่คณะครูภายในองค์กร   
2.วัตถุประสงค ์
            2.1 เพื่อระลึกถึงพระคุณของครู 
            2.2 เพื่อส่งเสริมเชิดชูเกียรติครู 
        2.2 เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีและความรักความสามัคคีในหมู่คณะครูภายในองค์กร 
3. เป้าหมาย 

3.1เชิงปริมาณ   
     จ านวนครู 65 คน   
3.2เชิงคุณภาพ   

     1.บุคลากรครูได้รับการระลึกถึงและเชิดชูเกียรติ  
                2.สร้างสัมพันธ์อันดีและความรักความสามัคคีในหมู่คณะครูภายในองค์กร 

3.3ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
     1.บุคลากรร้อยละ 96 ได้รับการระลึกถึงและการเชิดชูเกียรติพระคุณครู   
                2.บุคลากรร้อยละ 96 สร้างความสัมพันธ์อันดีและมีความรักความสามัคคีในหมู่คณะครูภายในองค์กร 
4. ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รบัผิดชอบ 
1. ขั้นเตรียมการ  นางวันดี  พ่วงจาด 

    1.1 ประชุมวางแผน เม.ย.62  
    1.2 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน   
2. ขั้นด าเนินการ/กิจกรรมที่จัด   
    2.1 ก าหนดวันเวลาและสถานที พ.ค.62  
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กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รบัผิดชอบ 
    2.2 ด าเนินการตามโครงการ   
3. ขั้นติดตามและประเมินผล   
    3.2 ติดตามและประเมินผลตามโครงการ ก.พ. 63  
    3.2 แบบประเมิน   

 
5. สถานที่ด าเนนิงาน โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 
6. ระยะเวลาในการด าเนินงาน   เมษายา 2562 – กุมภาพันธ์  2563 
7. งบประมาณ 

รายการ งบประมาณ ปี 2562 

รายรับ  
-จากโรงเรียน 80,000 
-อื่น ๆ  

รวม 80,000 
รายจ่าย  
-ค่าวัสดุ   
-ค่าใช้สอย  
   -ค่าดอกไม้ 8,000 
    -ค่าของขวัญ 45,000 
   -ค่าโล ่ 5,000 
   -ค่าอาหาร 22,000 
-ค่าตอบแทน  
-ค่าพาหนะ  
     -ค่าพาหนะ  
-ค่าครุภณัฑ ์  

รวม 80,000 
 
 
8. เครือ่งมือการติดตามและประเมินผล 
 1. แบบประเมินความประเมินความพึงพอใจของบุคลากรครู 
9. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
                1.บุคลากรครูได้รับการระลึกถึงและเชิดชูเกียรติ  
                2.เกิดสัมพันธ์อันดีและความรักความสามัคคีในหมู่คณะครูภายในองค์กร  
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10. ปัญหา/อปุสรรค แนวทางแก้ไข 
.........................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................... 
 
                                ผู้เสนอโครงการ                                                       ผู้พิจารณาโครงการ 
           ลงช่ือ.................... .. ...............................  ลงช่ือ.............. ............................................ 

                 (นางวันดี   พ่วงจาด)                                              (นางดวงกมล  แสงอุไร) 
                                                                              ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ 
                                                               

 ผู้อนุมัติโครงการ 
                                            
                                      ลงช่ือ...................................................... 

                                  (เซอร์มาร์กาเร็ต  รัตนาวงศ์ไชยา) 
                                                      ผู้จัดการ / ผู้อ านวยการ 
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แผนงานตามโครงสร้าง  ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ 
แผนงานตามมาตรฐานด้าน 1  คุณภาพผู้เรียน/เด็ก   2  กระบวนการบริหารและการจัดการ  

3  สังคมแห่งการเรียนรู้ 4  อัตลักษณ์  5  มาตรการส่งเสริม 
ชื่อโครงการ  วันคริสต์มาส 
ลักษณะโครงการ      ประจ า        ต่อเน่ือง  ใหม ่ 
หน่วยงาน                     งานสวัสดิการ 
ผู้รบัผิดชอบ  นางวันดี  พ่วงจาด 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษา สพฐ.  1  คุณภาพผู้เรียน/เด็ก   2   กระบวนการบริหารและการจัดการ 

    3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ/การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
ตอบสนอง                      พันธกิจข้อ  -   .ยุทธศาสตร์ข้อ  8    กลยุทธ์ข้อ  6.1 
ตอบสนองมาตรฐานฝ่ายการศกึษาฯ (EDBA) มาตรฐานท่ี   7  ตัวบ่งช้ี (ทางตรง)   -  (ทางอ้อม)   - 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษาโรงเรียน มาตรฐานท่ี    -          ตัวบ่งช้ี   - 
1. หลักการและเหตผุล 
             โรงเรียนซางตาครู้สศึกษาเป็นโรงเรียนคาทอลิกท่ีมีวัฒนธรรม ประเพณีทางศาสนาท่ีเป็นธรรมเนียมปฏิบัติ
ทุกปีในวันท่ี 25 ธันวาคมของทุกปีถือเป็นประเพณีท่ีส าคัญส าหรับชาวคริสต์ ซึ่งเป็นการฉลองการประสูติของพระเยซู
เจ้า พระองค์เป็นผู้ประทานความช่ืนชมความยินดี ความรัก ความสามัคคีและสันติลงมาสู่ชาวโลก  
            ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์จึงได้จัดโครงการวันคริสต์มาส เพื่อเป็นการเรียนรู้ประวัติความเป็นมาของวันคริสต์มาส 
เรียนรู้ศาสนพิธีตามวัฒนธรรม ประเพณีของชาวคริสต์ท่ีถูกต้องและได้ร่วมแสดงความช่ืนชมความยินดี ความรัก ความ
สามัคคีและสันติลงมาสู่ชาวโลก 
2.วัตถุประสงค ์
            2.1 เพื่อให้นักเรียนได้ทราบถึงประวัติความเป็นมาของวันคริสต์มาส 
            2.2 เพื่อเปิดโอกาสให้ได้แสดงความสามารถเน่ืองในเทศกาลรื่นเริง 
        2.2 เพื่อเฉลิมแลองเน่ืองในเทศกาลวันคริสต์มาส 
3. เป้าหมาย 

3.1เชิงปริมาณ   
     จ านวนครู 65 คน   
3.2เชิงคุณภาพ   

     1.บุคลากรครูและนักเรียนได้ทราบถึงประวัติความเป็นมาของวันคริสต์มาส 
                 2. นักเรียนได้แสดงความสามารถเน่ืองในเทศกาลรื่นเริง 
                3.บุคลากรครูและนักเรียนได้ร่วมเฉลิมแลองเน่ืองในเทศกาลวันคริสต์มาส 
               3.3ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
     1.บุคลากรและนักเรียนร้อยละ 96 ได้ทราบถึงประวัติความเป็นมาของวันคริสต์มาส 
               2 นักเรียนร้อยละ 96 ได้แสดงความสามารถเน่ืองในเทศกาลรื่นเริง 
     3.บุคลากรและนักเรียนร้อยละ 96 ร่วมเฉลิมแลองเน่ืองในเทศกาลวันคริสต์มาส 
4. ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รบัผิดชอบ 
1. ขั้นเตรียมการ  นางวันดี  พ่วงจาด 

    1.1 ประชุมวางแผน เม.ย.62  
    1.2 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน   
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กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รบัผิดชอบ 
2. ขั้นด าเนินการ/กิจกรรมที่จัด   
    2.1 ก าหนดวันเวลาและสถานที พ.ค.62  
    2.2 ด าเนินการตามโครงการ ธ.ค 62  
3. ขั้นติดตามและประเมินผล   
    3.2 ติดตามและประเมินผลตามโครงการ ม.ค. 63  
    3.2 แบบประเมิน   

 
5. สถานที่ด าเนนิงาน โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 
6. ระยะเวลาในการด าเนินงาน   เมษายน 2562 – มกราคม  2563 
7. งบประมาณ 

รายการ งบประมาณ ปี 2562 

รายรับ  
-จากโรงเรียน 70,000 
-อื่น ๆ  

รวม 70,000 
รายจ่าย  
-ค่าวัสดุ   
-ค่าใช้สอย  
   -ค่าของขวัญ 45,000 
    -ค่าอาหาร 35,000 
-ค่าตอบแทน  
-ค่าพาหนะ  
     -ค่าพาหนะ  
-ค่าครุภณัฑ ์  

รวม 70,000 
 
8. เครือ่งมือการติดตามและประเมินผล 
 1. แบบประเมินความประเมินความพึงพอใจของบุคลากรครู 
9. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
                1.บุคลากรและนักเรียน ได้ทราบถึงประวัติความเป็นมาของวันคริสต์มาส 
                 2 นักเรียนได้แสดงความสามารถเน่ืองในเทศกาลรื่นเริง 
     3.บุคลากรและนักเรียนได้ร่วมเฉลิมแลองเน่ืองในเทศกาลวันคริสต์มาส 
 
 
10. ปัญหา/อปุสรรค แนวทางแก้ไข 
.........................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................. 
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                                ผู้เสนอโครงการ                                                       ผู้พิจารณาโครงการ 
           ลงช่ือ.................... .. ...............................  ลงช่ือ.............. ............................................ 

                 (นางวันดี   พ่วงจาด)                                              (นางดวงกมล  แสงอุไร) 
                                                                               ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ 
                                                               

 ผู้อนุมัติโครงการ 
                                            

ลงช่ือ...................................................... 
                                            (เซอร์มาร์กาเร็ต  รัตนาวงศ์ไชยา) 

                                                                ผู้จัดการ / ผู้อ านวยการ 
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แผนงานตามโครงสร้าง  ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ 
แผนงานตามมาตรฐานด้าน 1  คุณภาพผู้เรียน/เด็ก   2  กระบวนการบริหารและการจัดการ  

3  สังคมแห่งการเรียนรู้ 4  อัตลักษณ์  5  มาตรการส่งเสริม 
ชื่อโครงการ  โลกทัศน์สู่การเรียนรู้ 
ลักษณะโครงการ      ประจ า        ต่อเน่ือง  ใหม ่ 
หน่วยงาน                     งานสวัสดิการ 
ผู้รบัผิดชอบ  นางวันดี  พ่วงจาด 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษา สพฐ.  1  คุณภาพผู้เรียน/เด็ก   2   กระบวนการบริหารและการจัดการ 

    3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ/การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
ตอบสนอง                      พันธกิจข้อ  -   .ยุทธศาสตร์ข้อ  8    กลยุทธ์ข้อ  6.1 
ตอบสนองมาตรฐานฝ่ายการศกึษาฯ (EDBA) มาตรฐานท่ี   7  ตัวบ่งช้ี (ทางตรง)   -  (ทางอ้อม)   - 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษาโรงเรียน มาตรฐานท่ี    -          ตัวบ่งช้ี   - 
1. หลักการและเหตผุล 
             จากกลยุทธ์ของโรงเรียนข้อท่ี 8  พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพสามารถปฏิบัติหน้าท่ีตามภาระงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  โดยให้บุคลากรได้มีโอกาสแสวงหาความรู้  ประสบการณ์ใหม่ๆจากภายนอกองค์กรเพื่อพัฒนาครูให้มี
องค์ความรู้ในสาระการเรียนรู้ท่ีสอน มีเทคนิคและหลักจิตวิทยาในการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนเ รียนรู้อย่างมี
ความสุขอีกท้ังการเปิดโลกทัศน์ทางการศึกษาให้กับผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถน าประสบการณ์ท่ี
ได้รับมาปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนางานให้มีคุณภาพยิ่งข้ึนและเพื่อสร้างสัมพันธภาพท่ีดีและสร้าง
วิสัยทัศน์ให้กับบุคลากรของโรงเรียน  
              ฝ่ายบุคคลจึงได้จัดโครงการโลกทัศน์สู่การเรียนรู้  เป็นการเพิ่มพูนความรู้  เพื่อสานสายใยสัมพันธ์ระหว่าง
ครูและเป็นการเสริมสร้างขวัญและก าลังใจในชีวิตความเป็นครูให้มากข้ึน 
2.วัตถุประสงค ์
            2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรได้เพิ่มพูนความรู้ 
        2.2 เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีและความรักความสามัคคีในหมู่คณะภายในองค์กร 
3. เป้าหมาย 

3.1เชิงปริมาณ   
     จ านวนครู 65 คน  จ านวนพนักงาน  27 คน  
3.2เชิงคุณภาพ   

     1.บุคลากรครูมีเพิ่มพูนความรู้   
                2.บุคลากรสัมพันธ์อันดีและความรักความสามัคคีในหมู่คณะภายในองค์กร 

3.3ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
     1.บุคลากรร้อยละ 96 มีการเพิ่มพูนความรู้ 
                2.บุคลากรร้อยละ 96 มีความสัมพันธ์อันดีและมีความรักความสามัคคีในหมู่คณะภายในองค์กร 
4. ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รบัผิดชอบ 
1. ขั้นเตรียมการ  นางวันดี  พ่วงจาด 

    1.1 ประชุมวางแผน เม.ย.62  
    1.2 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน   
2. ขั้นด าเนินการ/กิจกรรมที่จัด   
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กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รบัผิดชอบ 
    2.1ติดต่อประสานงานกับวิทยากร พ.ค.62  
    2.2 ก าหนดวันเวลาและสถานที   
    2.3 ด าเนินการตามโครงการ   
3. ขั้นติดตามและประเมินผล   
    3.2 ติดตามและประเมินผลตามโครงการ มี.ค.63  
    3.2 แบบประเมิน   

 
5. สถานที่ด าเนนิงาน ........... 
6. ระยะเวลาในการด าเนินงาน   ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563 
7. งบประมาณ 

รายการ งบประมาณ ปี 2562 

รายรับ  
-จากโรงเรียน 240,000 
-อื่น ๆ  

รวม 240,000 
รายจ่าย  
-ค่าวัสดุ   
-ค่าใช้สอย  
   -ค่าท่ีพัก 700,000 
    -ค่าอาหาร 800,000 
-ค่าตอบแทน  
-ค่าพาหนะ  
     -ค่าพาหนะ 90,000 
-ค่าครุภณัฑ ์  

รวม 240,000 
 
8. เครือ่งมือการติดตามและประเมินผล 
 1. แบบประเมินความประเมินความพึงพอใจของบุคลากรครู 
9. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
            1. บุคลากรมีความรัก ความสามัคคีและร่วมมือกันในการพัฒนาองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
            2. บุคลากรมีขวัญและก าลังใจรักและสามัคคีกันในการปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มความสามารถ 
10. ปัญหา/อปุสรรค แนวทางแก้ไข 
......................................................................................................................................................................................... 
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                                ผู้เสนอโครงการ                                                       ผู้พิจารณาโครงการ 
           ลงช่ือ.................... .. ...............................  ลงช่ือ.............. ............................................ 

                 (นางวันดี   พ่วงจาด)                                              (นางดวงกมล  แสงอุไร) 
                                                                                  ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ 
                                                               

 ผู้อนุมัติโครงการ 
                                            

ลงช่ือ...................................................... 
                                          (เซอร์มาร์กาเร็ต  รัตนาวงศ์ไชยา) 

                                                               ผู้จัดการ / ผู้อ านวยการ 
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แผนงานตามโครงสร้าง  ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ 
แผนงานตามมาตรฐานด้าน 1  คุณภาพผู้เรียน/เด็ก   2  กระบวนการบริหารและการจัดการ  

3  สังคมแห่งการเรียนรู้ 4  อัตลักษณ์  5  มาตรการส่งเสริม 
ชื่อโครงการ  สุขภาพดีมีสุข  
ลักษณะโครงการ      ประจ า        ต่อเน่ือง  ใหม ่ 
หน่วยงาน                     งานสวัสดิการ 
ผู้รบัผิดชอบ  นางบุษรา   ผุดผ่อง 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษา สพฐ.  1  คุณภาพผู้เรียน/เด็ก   2  กระบวนการบริหารและการจดัการ 

    3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ/การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
ตอบสนอง                      พันธกิจข้อ  -   .ยุทธศาสตร์ข้อ  8    กลยุทธ์ข้อ  6.1 
ตอบสนองมาตรฐานฝ่ายการศกึษาฯ (EDBA) มาตรฐานท่ี   -  ตัวบ่งช้ี (ทางตรง)   -  (ทางอ้อม)   - 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษาโรงเรียน มาตรฐานท่ี    -          ตัวบ่งช้ี   - 
 
1. หลักการและเหตผุล 
             การพัฒนางานและพัฒนาคนให้ได้ดีและมีประสิทธิภาพน้ัน จะอาศัยแต่เทคโนโลยีท่ีทันสมัยอย่างเดียวไม่ได้ 
จะต้องอาศัยความพร้อมของสุขภาพกาย สุขภาพใจของบุคลากรด้วย ถ้าสุขภาพกาย สุขภาพใจพร้อมท่ีจะปฏิบัติงาน
แล้ว จะท าให้ทุกอย่างสามารถปฏิบัติงานผ่านไปด้วยดี ซึ่งการออกก าลังกายจะให้ผลดีต่อสุขภาพร่างกายและจิตใจ อีก
ท้ังเป็นการปลูกฝังมิตรภาพอันดีของสมาชิกในองค์กร 
              ดังน้ันฝ่ายทรัพยากรมนุษย์จึงได้จัดโครงการวันศุกร์สดใสกับใจเป็นสุขข้ึน  เพื่อสุขภาพท่ีดีท้ังทางด้าน
ร่างกายและจิตใจ  ตลอดจนเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะภายในองค์กรอีกด้วย 
2.วัตถุประสงค ์
            2.1 เพื่อให้บุคลากรบุคลากรในโรงเรียนมีสุขภาพ สุขนิสัยและออกก าลังกายสม่ าเสมอ 
        2.2 เพื่อให้บุคลากรครูมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงและมีสุขภาพจิตท่ีดี 
3. เป้าหมาย 

3.1 เชิงปริมาณ   
     จ านวนครู 65 คน  เข้าร่วมโครงการ 
3.2 เชิงคุณภาพ   

     1.บุคลากรครูมีสุขภาพกายสุขภาพใจ ท่ีดี 
                2.บุคลากรมีความรักความสามัคคีในหมู่คณะภายในองค์กร 

3.3ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
     1.บุคลากรร้อยละ85มีสุขภาพกายสุขภาพใจ ท่ีดี 
                2.บุคลากรร้อยละ 86 มีความรักความสามัคคีในหมู่คณะภายในองค์กร 
4. ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รบัผิดชอบ 
1) กิจกรรมตรวจสุขภาพ   
1. ขั้นเตรียมการ  นางบุษรา   ผุดผ่อง 

    1.1 ประชุมวางแผน เม.ย.62  
    1.2 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน   
2. ขั้นด าเนินการ/กิจกรรมที่จัด   
    2.1ติดต่อประสานงานกับโรงพยาบาล พ.ค.62  
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กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รบัผิดชอบ 
    2.2 ก าหนดวันเวลาและสถานที   
    2.3 ด าเนินการตามกิจกรรม   
3. ขั้นติดตามและประเมินผล   
    3.2 ติดตามและประเมินผลตามกิจกรรม มี.ค.63  
    3.2 แบบประเมินกิจกรรม   
2) กิจกรรมวันศุกร์สดใสกบัใจเปน็สุข  นางบุษรา   ผุดผ่อง 
1. ขั้นเตรียมการ   
    1.1 ประชุมวางแผน เม.ย.62  
    1.2 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน   
2. ขั้นด าเนินการ/กิจกรรมที่จัด   
    2.1ติดต่อประสานงานผู้น าในการออกก าลังกาย พ.ค.62  
    2.2 ก าหนดวันเวลาและสถานที   
    2.3 ด าเนินการตามโครงการ   
3. ขั้นติดตามและประเมินผล   
    3.2 ติดตามและประเมินผลตามโครงการ มี.ค.63  
    3.2 แบบประเมิน   

 
5. สถานที่ด าเนนิงาน โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 
6. ระยะเวลาในการด าเนินงาน   มิถุนายน 2562 – กุมภาพันธ์ 2563 
7. งบประมาณ 
  1. กิจกรรมตรวจสุขภาพ 

รายการ งบประมาณ ปี 2562 

รายรับ  
-จากโรงเรียน 114,000 
-อื่น ๆ  

รวม 114,000 
รายจ่าย  
-ค่าวัสดุ   
-ค่าใช้สอย  
   -ค่าท่ีพัก  
    -ค่าอาหาร 40,000 
   -ค่าตรวจสุขภาพ 101,000 
-ค่าตอบแทน  
-ค่าพาหนะ  
     -ค่าพาหนะ  
-ค่าครุภณัฑ ์  

รวม 114,000 
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2. กิจกรรมวันศกุร์สดใสกบัใจเป็นศกุร์ 

รายการ งบประมาณ ปี 2562 

รายรับ  
-จากโรงเรียน 20,000 
-อื่น ๆ  

รวม 20,000 
รายจ่าย  
-ค่าวัสดุ   
-ค่าใช้สอย  
   -ค่าท่ีพัก  
    -ค่าอาหาร 20,000 
-ค่าตอบแทน  
-ค่าพาหนะ  
     -ค่าพาหนะ  
-ค่าครุภณัฑ ์  

รวม 20,000 
 
8. เครือ่งมือการติดตามและประเมินผล 
 1. แบบประเมินความประเมินความพึงพอใจของบุคลากรครู 
9. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
            1. บุคลากรครูมีสุขภาพกายสุขภาพใจ ท่ีดี 
            2.บุคลากรครูมีความรักความสามัคคีในหมู่คณะภายในองค์กร 
 
10. ปัญหา/อปุสรรค แนวทางแก้ไข 
.........................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................. 
 
                                ผู้เสนอโครงการ                                                       ผู้พิจารณาโครงการ 
           ลงช่ือ.... .................. ...............................  ลงช่ือ................ .......................................... 

                 (นางบุษรา   ผุดผ่อง)                                              (นางดวงกมล  แสงอุไร) 
                                                                             ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ 
                                                               

 ผู้อนุมัติโครงการ 
                                            

ลงช่ือ......................................................  
                                            (เซอร์มาร์กาเร็ต  รตันาวงศ์ไชยา) 

                                                                 ผู้จัดการ / ผู้อ านวยการ 
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    ล าดับที ่4     แผนงานหน่วยงาน งานประเมินบคุลากร 
 

แผนงานตามโครงสร้าง  ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ 
แผนงานตามมาตรฐานด้าน     1  คุณภาพผู้เรียน/เด็ก         2  กระบวนการบริหารและการจัดการ    
       3  สังคมแห่งการเรียนรู้    4  อัตลักษณ์       5  มาตรการส่งเสริม 
ผู้รบัผิดชอบ  นางดวงกมล   แสงอุไร 
ตอบสนอง                      พันธกิจข้อ   -   ยุทธศาสตร์ข้อ  -    กลยุทธ์ข้อ    - 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษา สพฐ. 1  คุณภาพผู้เรียน/เด็ก   2  กระบวนการบริหารและการจดัการ 

    3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ/การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
ตอบสนองมาตรฐานฝ่ายการศกึษาฯ (EDBA) มาตรฐานท่ี   -    ตัวบ่งช้ีหลัก   -     ร่วม   - 

ประเด็นพิจารณาหลัก   -       ร่วม   - 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษาโรงเรียน มาตรฐานท่ี   -   ตัวบ่งช้ีหลักที่  -     ร่วม   -  
 

วัตถุประสงค/์เป้าหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา 
(วัน/เดอืน/ปี) 

วัตถุประสงค ์ 1.ขั้นวางแผน   

1. ใช้เป็นเครื่องมือในการจัดสรรทรัพยากร 1.1แต่งต้ังคณะกรรมการ มี.ค.62 

2. สร้างแรงจูงใจและให้รางวัลตอบแทน 1.2ประชุมคณะกรรมการ มี.ค.62 

3. รักษาความเป็นธรรมภายใน 1.3ประชุมช้ีแจงการด าเนินงาน มี.ค.62 

   

เป้าหมายเชิงปริมาณ 2. ขั้นด าเนินการ(ภาระงานประจ า/ภาระงาน  

 ครูจ านวน 65คนและพนักงานจ านวน 27คน ร่วม/โครงการ) เม.ย.63 

 2.1 ภาระงานประจ า  

เป้าหมายเชิงคณุภาพ   

1. โรงเรียนมีเครื่องมือประเมินบุคลากรท่ีมี   

ประสิทธิภาพ   

2. บุคลากรมีแรงจูงใจในการท างาน   

3. เสริมสร้างความเป็นธรรมในองค์กร 2.2 ภาระงานตามตัวบ่งชี้ (หลัก)  

     

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 2.3 ภาระงานตามตัวบ่งชี้  (ร่วม)   

1. โรงเรียนมีเครื่องมือประเมินบุคลากรท่ีมี   

ประสิทธิภาพคิดเป็นร้อยละ 85 2.4 โครงการ (เพื่อพฒันา  ปรบัปรุง)  
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วัตถุประสงค/์เป้าหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา 
(วัน/เดอืน/ปี) 

2. บุคลากรร้อยละ 85 มีแรงจูงใจในการท างาน   

3. องค์กรเสริมสร้างความเป็นธรรมร้อยละ 85 2.5 ภาระงานตามมาตรฐานสากล  

 3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล  

 3.1 ตรวจสอบ ติดตาม การด าเนินงาน  

 ตามแผน  

 3.2 ประเมินผลโครงการ  

   

เครื่องมือการติดตาม/ประเมินผล 4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรบัปรุง/พฒันา มี.ค. 63 

1.แบบสรุปการประเมินโครงการของบุคลากรครู 4.1 สรุปผลจากแบบประเมินโครงการ  

2.แบบประเมินความพึงพอใจของบุคลากรครู 4.2 สรุปผลจากแบบสอบถาม  

   
 
 4.1.3 แบบแสดงประมาณค่าใช้จ่าย งาน/กิจกรรม 

4.1.3.5  งาน/กิจกรรม  งานประเมินบคุลากร 
แผนงานตามมาตรฐานที่ 1   2   3   4   5  

หน่วยงาน  งานประเมินบคุลากร        ฝ่าย ทรพัยากรมนุษย ์

รายการ งบประมาณ ปี 2562 

รายรับ (ท่ีมาของงบประมาณ)  
    1.จากโรงเรียน 500 
    2.อื่น ๆ  

รวม 500 
รายจ่าย  
   1.ค่าวัสดุ  500 
-  ค่าเอกสาร  
   2.ค่าใช้สอย  
  
   3.ค่าตอบแทน  

  
   4.ค่าพาหนะ  

รวม 500 
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สรุปประเภทงบประมาณ  
งบด าเนินการ   500  บาท      งบลงทุน .......................... บาท      งบพัฒนา .......................... บาท 

           ลงช่ือ......................... ..............................             ลงช่ือ................. ...... ................................ 
              (นางดวงกมล   แสงอุไร )                                               (  นางดวงกมล  แสงอุไร  ) 

                                   ผู้เสนองาน                               ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ 
                                                              ผู้อนุมัติ 

ลงช่ือ.................................................... 
                                  (เซอร์มารก์าเรต็  รตันาวงศ์ไชยา) 

                                                      ผู้จัดการ / ผู้อ านวยการ 
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4.6  ฝ่ายมาตรฐานคุณภาพ 
 
ตารางที่ 4.6.1  สรุปรายจ่ายและที่มาของงบประมาณ ของงาน/โครงการ จ าแนกตามหน่วยงาน ปีการศึกษา 2562 
 

 
 

                                                               ลงชื่อ...................................................ผู้รบัรอง 
                                               (นางจริน   นิยมจ้อย ) 

                                             ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายมาตรฐานคณุภาพ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ท่ี 

 
แผนงานหน่วยงาน 

แผนงาน
ตาม

มาตรฐาน 
ผู้รับผิดชอบ สรุป

รายจ่าย 

สรุปรายรับ 

จากโรงเรียน จากท่ีอื่น รวม 

1 หน่วยงานนโยบายและแผน 2 นางจริน     
  1) งานจัดท าคู่มือบริหารสถานศึกษา 2 นางจริน 2,500 2,500  2,500 
 2) โครงการพฒันาระบบบริหารคุณภาพตาม

เกณฑ์ TQA 
2 นางจริน  

นิยมจ้อย 
2,000 2,000  2,000 

  3)โครงการร่วมปลูกจติส านึกธรรมาภิบาล 2 นางจริน 2,000 2,000  2,000 
 รวม  

 
6,500 6,500  6,500 

2 หน่วยงานมาตรฐานคุณภาพ 2 นางจริน     
 1) งานจัดท าแผนพฒันาคุณภาพ    

 ( ฉบับปรับปรุง) 2 
นางจริน  
นิยมจ้อย 

1,500 1,500  1,500 

  2) งานพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 2 นางจริน 1,000 1,000  1,000 
 3) งานตรวจสอบคุณภาพภายใน 2 นางจริน 1,500 1,500  1,500 
  4) งานจัดท าแผนปฏิบตัิการ 2 นางจริน 2,000 2,000  2,000 
 5) งานจัดท ารายงานประเมินคุณภาพภายใน 2 นางจริน 4,500 4,500  4,500 
 รวม   10,500 10,500  10,500 
3 หน่วยงานสารสนเทศ 2 นางสาวสุกัญญา     
  1)งานจดัท าสารสนเทศของโรงเรียน 2 นางสาวสุกัญญา 4,000 4,000  4,000 
 รวม   4,000 4,000  4,000 
4 หน่วยงานวจิัยและพัฒนา 2 นางพัฒนา     
 1)งานส ารวจความพงึพอใจในการบริหาร 2 นางพัฒนา 2,000 2,000  2,000 
  2)งานจดัท างานวิจัยด้านการบริหารจัดการ 2 นางพัฒนา 2,000 2,000  2,000 
 รวม   4,000 4,000  4,000 
5 หน่วยงานประชาสัมพันธ ์ 2 นางสาวปนัสยา 15,000 15,000  15,000 
 รวม   15,000 15,000  15,000 
 รวมท้ังสิ้น   

40,000 40,000  40,000 
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ตารางที่ 4.6.2  สรุปรายรับ-รายจ่ายตามหน่วยงาน (งาน/กิจกรรม/โครงการ) ปีการศึกษา 2562 
ของฝ่ายมาตรฐานคุณภาพ 

4.6.2.1  หน่วยงานนโยบายและแผน 

 
สรุปประเภทงบประมาณ 
 
 งบด าเนนิการ   -      บาท งบลงทนุ     -      บาท  งบพัฒนา 4,500 บาท 
 
 ลงชื่อ..............................................    ลงชื่อ.................................................... 
          ( นางจริน   นิยมจ้อย)                        ( นางจรนิ   นิยมจ้อย ) 
      ผูเ้สนองาน              ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายมาตรฐานคุณภาพ 

 
 
 

ผู้อนุมัต ิลงชื่อ............................................... 
( เซอร์มาร์กาเร็ต  รัตนาวงศ์ไชยา) 

ผู้จัดการ / ผู้อ านวยการ 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
ท่ี 

 
งาน/กิจกรรม/โครงการ 

แผนงาน
ตาม

มาตรฐาน 

สรุปรายรับ 
สรุป

รายจ่าย 
ประเภท

งบประมาณ จากโรงเรียน จากที่อื่น รวม 

1 1) งานจัดท าคู่มือบริหารสถานศึกษา 2 2,500  2,500 2,500 พัฒนา 
 2) โครงการพฒันาระบบบริหารคุณภาพ

ตามเกณฑ ์TQA 
2 2,000  2,000 2,000  

 3)โครงการร่วมปลูกจติส านึกธรรมาภิ
บาล 

2 2,000  2,000 2,000  

        
        
        
        

รวม 4,500  4,500 4,500  
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4.6.2.2  หน่วยงานมาตรฐานคณุภาพ 
 
 

 
สรุปประเภทงบประมาณ 
 
 งบด าเนนิการ   -        บาท      งบลงทนุ  -    บาท  งบพัฒนา  10,500 บาท 
 
 ลงชื่อ..............................................     ลงชื่อ.................................................... 
          ( นางจริน   นิยมจ้อย)                        ( นางจรนิ   นิยมจ้อย ) 
      ผูเ้สนองาน              ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายมาตรฐานคุณภาพ 

 
 
 

ผู้อนุมัต ิลงชื่อ............................................... 
( เซอร์มาร์กาเร็ต  รัตนาวงศ์ไชยา) 

ผู้จัดการ / ผู้อ านวยการ 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ท่ี 

 
งาน/กิจกรรม/โครงการ 

แผนงาน
ตาม

มาตรฐาน 

สรุปรายรับ สรุป
รายจ่าย 

ประเภท
งบประมาณ จากโรงเรียน จากที่อื่น รวม 

1 งานจัดท าแผนพฒันาคุณภาพ    
 ( ฉบับปรับปรุง) 

2 1,500  1,500 1,500 พัฒนา 

2 งานพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 2 1,000  1,000 1,000  
3  งานตรวจสอบคุณภาพภายใน 2 1,500  1,500 1,500  
4 งานจัดท าแผนปฏิบตัิการ 2 2,000  2,000 2,000  
5 งานจัดท ารายงานประเมินคุณภาพ

ภายใน 
2 4,500  4,500 4,500  

        
        

รวม 10,500  10,500 10,500  
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4.6.2.3  หน่วยงานสารสนเทศ 
 

 
สรุปประเภทงบประมาณ 
 
 งบด าเนนิการ    4,000      บาท งบลงทนุ        -     บาท  งบพัฒนา   -     บาท 
 
 ลงชื่อ..............................................   ลงชื่อ.................................................... 
        ( นางสาวสุกัญญา โกมารพิมพ์ )               ( นางจริน  นิยมจ้อย ) 
      ผูเ้สนองาน    ผู้ช่วยผูอ้ านวยการฝ่ายมาตรฐานคณุภาพ 

 
 
 

ผู้อนุมัต ิลงชื่อ............................................... 
              (เซอร์มารก์าเรต็  รตันาวงศ์ไชยา ) 

            ผู้จัดการ / ผูอ้ านวยการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ท่ี 

 
งาน/กิจกรรม/โครงการ 

แผนงาน
ตาม

มาตรฐาน 

สรุปรายรับ สรุป
รายจ่าย 

ประเภท
งบประมาณ จากโรงเรียน จากที่อื่น รวม 

1 งานจัดท าสารสนเทศของโรงเรียน 2 4,000  4,000 4,000 ด าเนินการ 
        
        
        
        
        
        

รวม 4,000  4,000 4,000  

ณุศภัฒค์ชญา  โกมารพิมพ์ 
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4.6.2.4  หน่วยงานวิจัยและพฒันา 
 

 
สรุปประเภทงบประมาณ 
 
 งบด าเนนิการ  -       บาท            งบลงทุน  -     บาท  งบพัฒนา 4,000  บาท 
 
 ลงชื่อ..............................................    ลงชื่อ.................................................... 
      (  นางพฒันา   โปร่งมะณี )                          (  นางจริน    นิยมจ้อย ) 
      ผูเ้สนองาน              ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายมาตรฐานคุณภาพ 

 
 
 

ผู้อนุมัต ิลงชื่อ............................................... 
                  ( เซอร์มาร์กาเร็ต   รัตนาวงศ์ไชยา ) 

                       ผู้จัดการ / ผู้อ านวยการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ท่ี 

 
งาน/กิจกรรม/โครงการ 

แผนงาน
ตาม

มาตรฐาน 

สรุปรายรับ สรุป
รายจ่าย 

ประเภท
งบประมาณ จากโรงเรียน จากที่อื่น รวม 

1 งานส ารวจความพงึพอใจในการบริหาร 2 2,000  2,000 2,000 พัฒนา 
2 งานจัดท างานวิจัยด้านการบริหาร

จัดการ 
2 2,000  2,000 2,000  

        
        
        
        
        

รวม   4,000 4,000  

พัฒนา  โปร่งมะณี 
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4.6.2.5  หน่วยงานประชาสัมพันธ ์

 
สรุปประเภทงบประมาณ 
 
 งบด าเนนิการ    15,000     บาท งบลงทนุ -  บาท  งบพัฒนา      -   บาท 
 
        ลงชื่อ..............................................   ลงชื่อ.................................................... 
              ( นางสาวปนสัยา   ใจเอื้อย )               ( นางจริน    นิยมจ้อย  ) 
               ผู้เสนองาน    ผู้ช่วยผูอ้ านวยการฝ่ายมาตรฐานคณุภาพ 

 
 
 

ผู้อนุมัต ิลงชื่อ............................................... 
                  ( เซอร์มาร์กาเร็ต  รัตนาวงศ์ไชยา ) 

                    ผู้จัดการ / ผู้อ านวยการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ท่ี 

 
งาน/กิจกรรม/โครงการ 

แผนงาน
ตาม

มาตรฐาน 

สรุปรายรับ สรุป
รายจ่าย 

ประเภท
งบประมาณ จากโรงเรียน จากที่อื่น รวม 

1 งานประชาสัมพันธ์ 2 15,000  15,000 15,000 ด าเนินการ 
        
        
        
        
        
        

รวม 15,000  15,000 15,000  
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ล าดับที่   1   แผนงานหน่วยงาน    นโยบายและแผน 
แผนงานตามโครงสร้าง   ฝ่ายมาตรฐานคุณภาพ 
แผนงานตามมาตรฐานด้าน 1 คุณภาพผู้เรียน/เด็ก         2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
                                             3 สังคมแห่งการเรียนรู้        4 อัตลักษณ์         5 มาตรการส่งเสริม 
ผู้รบัผิดชอบ  นางจริน   นิยมจ้อย 
ตอบสนอง  พันธกิจที่  1       ยุทธศาสตร์ที่  1   กลยุทธ์ที ่  1.1 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษา สพฐ.  1  คุณภาพของผู้เรียน/เด็ก     2  กระบวนการบริหารและการจัดการ   
                  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ/การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ   
ตอบสนองมาตรฐานฝ่ายการศกึษาฯ (EDBA) :  มาตรฐานที่  8,9   ตัวบ่งชี้ หลกัที่  8.1-8.2, 8.4,8.6, 9.1-9.2 ร่วม
...............ประเดน็พิจารณาที่ หลกั 8.3.2 , 9.1.1 ร่วม.......................... 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษาโรงเรียน    : มาตรฐานที่...........ตัวบง่ชี้ หลักที่............ร่วม....................... 

 วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดอืน/ปี) 
วัตถุประสงค์ 1. ขั้นวางแผน  

1.เพื่อให้ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น าและ 1.1  ก าหนดโครงสร้างการบริหารจัดการ พ.ค. 62 
ความคิดริเริ่มท่ีเน้นการพัฒนาผู้เรียน(8.1) 1.2  แต่งต้ังผู้รับผิดชอบเพื่อการพัฒนางาน พ.ค. 62 
2.เพื่อให้ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมี 1.3 ร่วมศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประสิทธิผล พ.ค. 62 
ส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือ        ยั่งยืน  
ผลการวิจัยเป็นฐานคิดท้ังด้านวิชาการและ   
การจัดการ(8.2) 2. ขั้นด าเนินการ   
3.เพื่อให้ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนา 2.1 ภาระงานประจ า  
ศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจาย 1.พัฒนาระบบบริหารจัดการ พ.ค. 62 
อ านาจ(8.4) 1) การก าหนดโครงสร้างการบริหารจัดการ พ.ค. 62 
4.เพื่อสร้างความพึงพอใจแก่นักเรียน ชุมชน    2)   การน าระบบเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนา ตลอดปีการศึกษา 
ผู้ปกครอง ในผลการบริหารจัดการศึกษา เพื่อการบริหารจัดการ  
(8.5) 2.น าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหาร ตลอดปีการศึกษา 
5.ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทาง จัดการ  
วิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษาเต็ม 3. ประสานความร่วมมือเพื่อให้เกิด ตลอดปีการศึกษา 
ศักยภาพและเต็มเวลา(8.6) ประสิทธิภาพท่ีดีต่อสถานศึกษา  
6.คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติ -   หน่วยงานภายใน  
หน้าท่ีตามท่ีระเบียบก าหนด ( 9.1 ) - หน่วยงานภายนอก  
7.เพื่อให้คณะกรรมการสถานศึกษาก ากับ 4.  การจัดท าคู่มือบริหารสถานศึกษา มิ.ย. 62 
ติดตาม ดูแล ขับเคลื่อนการด าเนินงานของ 2.2  ภาระงานตาม ตบช.  
สถานศึกษาให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย 1.ส่งเสริม สนับสนุนผู้บริหารในการพัฒนา ตลอดปีการศึกษา 
(9.2) ภาวะผู้น า วิสัยทัศน์ เพื่อน ามาพัฒนาผู้เรียน  
 (8.1)  
เป้าหมายเชิงปริมาณ 1) การแสดงทิศทางการพัฒนาสถานศึกษา  
 1.ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 2. การส่งเสริมการบริหารแบบมีส่วนร่วมของ ตลอดปีการศึกษา 
2.คู่มือการบริหารสถานศึกษา ผู้บริหาร ( 8.2)  
 3. การใช้ข้อมูลผลการประเมินเป็นฐานคิดใน ตลอดปีการศึกษา 
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 วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดอืน/ปี) 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ การปรับปรุงคุณภาพการศึกษา  
1.ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น าและ 4. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร ตลอดปีการศึกษา 
ความคิดริเริ่มท่ีเน้นการพัฒนาผู้เรียน(8.1) เพื่อพร้อมรับการกระจายอ านาจ ( 8.4 )  
2.ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม 5. การสนับสนุนให้ผู้บริหารได้เสนอแนะค า ตลอดปีการศึกษา 
และใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือผลการวิจัย  ปรึกษาทางวิชาการและการบริหารจัดการ  
เป็นฐานคิดท้ังด้านวิชาการและการจัดการ เต็มศักยภาพและเต็มเวลา ( 8.6 )  
(8.2) 6. การส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะกรรมการ ตลอดปีการศึกษา 
3.ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ สถานศึกษาปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีระเบียบได้  
บุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอ านาจ ก าหนด (9.1 )  
(8.4) 1) การก าหนดนโยบาย แนวทางการด าเนิน  
4.เพื่อสร้างความพึงพอใจแก่นักเรียน ชุมชน งานให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ผู้เรียน   
ผู้ปกครอง ในผลการบริหารจัดการศึกษา เอกลักษณ์สถานศึกษา   
5.ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทาง      2) การพิจารณาการให้ความเห็นชอบ  
วิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษาเต็ม หลักสูตรท่ีสอดคล้องกับความต้องการท้องถ่ิน  
ศักยภาพและเต็มเวลา(8.6) 3) การก ากับ ติดตามและสนับสนุนในการ  
5.คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติ ปฏิบัติงานตามแผนท่ีก าหนด  
หน้าท่ีตามท่ีระเบียบก าหนด ( 9.1 ) 4) การบริหารจัดการประชุมไม่น้อยกว่า  
6.เพื่อให้คณะกรรมการสถานศึกษาก ากับ 4 ครั้ง/ปี มีกรรมการเข้าประชุมไม่น้อยกว่าร้อย  
ติดตาม ดูแล ขับเคลื่อนการด าเนินงานของ ละ 70  
สถานศึกษาให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย      5) การน าผลการประเมินไปปรับปรุง  
(9.2) คุณภาพการศึกษา  
 7. การก ากับ ติดตาม ดูแลและขับเคลื่อนการ ตลอดปีการศึกษา 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ ด าเนินงานให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย  
1.สถานศึกษามีด าเนินการอย่างมีส่วนร่วม 1) การมีส่วนร่วมในการก าหนดอัตลักษณ์  

ของบุคลากร  ร้อยละ  82 นโยบายและแผนพัฒนาการจัดการศึกษา  

2.บุคลากร ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร้อยละ 82 พึง 2) การก ากับ ติดตามการด าเนินงานตาม  

พอใจในการบริหารจัดการ แผนพัฒนาการจัดการศึกษา  

3.สถานศึกษามีรายงานสรุปผลการ 3) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ข้อเสนอแนะในการ  
ด าเนินการท่ีสนับสนุนส่งเสริมผู้เรียนท่ี จัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม กระบวนการ  
บรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ปรัชญาและ รู้ แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถ่ิน  
จุดเน้นของสถานศึกษาร้อยละ 82 2.3  ภาระงานร่วม  (วงเล็บตัวบ่งชี ที่รับผิดชอบร่วม)  
4.ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม 2.4  โครงการ ( ตามแผนพฒันา )  
และใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือผลการวิจัย  1) โครงการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพตามเกณฑ์  ตลอดปีการศึกษา 
เป็นฐานคิดท้ังด้านวิชาการและการจัดการ      TQA  
5.มีการจัดการบริหารความเสี่ยง 3)โครงการร่วมปลูกจิตส านึกธรรมาภิบาล ตลอดปีการศึกษา 
6.ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษา 2.5 ภาระงานตามมาตรฐานสากล  
ให้บรรลุเป้าหมายตามท่ีก าหนดไว้ 1.การให้ความรู้เร่ืองมาตรฐาน TQAท้ัง 7 หมวด ธ.ค.61 / มิ.ย.62 
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 วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดอืน/ปี) 
7.ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ 2. การก าหนดเกณฑ์เพื่อการด าเนินการ มิ.ย.62 
บุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอ านาจ 3. การจัดท าคู่มือการบริหารด้วยระบบคุณภาพ มิ.ย. 62 
8.ผู้เรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผล TQA  
บริหารการจัดการศึกษา ร้อยละ 82 4.การก ากับ ติดตามประเมินผล ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
9.ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชา   
การและเอาใจใส่การจัดการศึกษาเต็ม  3.  ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล  
ศักยภาพ 3.1 ตรวจสอบ ติดตามการด าเนินงานตาม เดือนละ 1 ครั้ง 
10.คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติ ระบบการบริหารจัดการ   
หน้าท่ีตามท่ีระเบียบก าหนดร้อยละ 82 3.2 ปรับปรุง แก้ไข การด าเนินงานท่ียังไม่ ตลอดปีการศึกษา 
11.คณะกรรมการสถานศึกษาก ากับติดตาม  สมบูรณ์  
ดูแล และขับเคลื่อนการด าเนินงานของ 3.3 ประเมินผลการบริหารจัดการ ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
ให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายร้อยละ 90 3.4 ประเมินผลโครงการ ต.ค. 62/ มี.ค.63 
   
เครื่องมือการติดตาม/ประเมินผล 4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรบัปรุง/พฒันา  
1.แบบสรุปผลการจัดท าแผนงาน โครงการ 4.1 สรุปผลการด าเนินงาน ต.ค. 62/ มี.ค.63 
2.แบบรายงานผลการด าเนินงาน 4.2 จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน ต.ค. 62/ มี.ค.63 

3.แบบประเมินความพึงพอใจของบุคลากร ต่อคณะกรรมการสถานศึกษา  

ผู้เรียน ผู้ปกครอง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 4.3 น าผลการประเมินมาปรับปรุงและ พ.ค. 63 
 พัฒนาใน ปีการศึกษาต่อไป  

   

4.6.3 แบบแสดงประมาณค่าใช้จ่าย งาน/กิจกรรม 
4.6.3.1  งาน/กิจกรรม  งานจัดท าคู่มือบริหารสถานศึกษา 

แผนงานตามมาตรฐานที่ 1   2   3   4   5  
หน่วยงาน  งานนโยบายและแผน   ฝ่าย มาตรฐานคุณภาพ 

รายการ งบประมาณ ปี  2562 
ประเภท

งบประมาณ 

รายรับ (ท่ีมาของงบประมาณ)  พัฒนา 
  
  
  
  
  
  
  

    1.จากโรงเรียน 2,500 
    2.อื่น ๆ  

รวม 2,500 
รายจ่าย  
   1.ค่าวัสดุ   
      -ค่ากระดาษ 1,000 
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รายการ งบประมาณ ปี  2562 
ประเภท

งบประมาณ 

   2.ค่าใช้สอย    
  
  
  
  
  

     -ค่าเข้าเล่มเอกสาร 1,200 
   3.ค่าตอบแทน  

  
   4.ค่าพาหนะ 300 

รวม 2,500 
 
 
สรุปประเภทงบประมาณ  
งบด าเนินการ   -     บาท           งบลงทุน  -  บาท          งบพัฒนา  2500 บาท 
 

           ลงช่ือ.......................................................             ลงช่ือ....................................................... 
               (  นางจริน    นิยมจ้อย  )                                  (  นางจริน    นิยมจ้อย  ) 

                                   ผู้เสนองาน                            ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายมาตรฐานคุณภาพ 
                                                                              
                                                               ผู้อนุมัติ 

 
ลงช่ือ.................... ..................................... 

 (เซอร์มาร์กาเร็ต  รัตนาวงศ์ไชยา) 
                                                         ผู้จัดการ/ผู้อ านวยการ 
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4.6.4 โครงการของหน่วยงานในฝ่ายมาตรฐานคณุภาพ 
แผนงานตามโครงสร้าง  ฝ่ายมาตรฐานคณุภาพ 
แผนงานตามมาตรฐาน  แผนงานด้านคณุภาพผู้เรียน  แผนงานด้านการจัดการศกึษา 

 แผนงานด้านสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
 แผนงานด้านอตัลักษณ์(จิตตาภบิาล)  แผนงานด้านมาตรการส่งเสริม  

ชื่อโครงการ  ร่วมปลูกจิตส านึกธรรมาภบิาล    
ลักษณะโครงการ  ประจ า ต่อเนือ่ง ใหม่  
หน่วยงาน           นโยบายและแผน 
ผู้รบัผิดชอบ  นางจริน   นิยมจ้อย 
ตอบสนอง   พันธกิจที่  1    ยุทธศาสตร์ที่   1     กลยุทธ์ที ่  1.2 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษา EDBA : มาตรฐานที่  8 , 9  ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ หลกัที่ 8.1-8.2, 8.4,8.6, 9.1-9.2  
ร่วม - ประเดน็การพิจารณา/เกณฑ์ยอ่ยที่ หลกั8.3.2 , 9.1.1ร่วม - 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษาโรงเรียน : มาตรฐานที่ ……………….ตัวบ่งชีห้ลักที…่………………….. ร่วม 
………………….....  เกณฑ์………………………………………………… 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตผุล 

ฝ่ายมาตรฐานคุณภาพ  ได้มีการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ให้เป็นไปอย่างต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ  จึงได้
ประชุมเพื่อร่วมกันก าหนดแนวทางและแสวงหาความร่วมมือในการร่วมกันขับเคลื่อนโครงการหรือกิจกรรมท่ีส่งเสริม
การปลูกจิตส านึกธรรมาภิบาลข้ึน เพื่อให้สอดคล้องกับสังคมไทยซึ่งหันมาให้ความส าคัญในการต่อต้านการทุจริตมาก
ข้ึน     โดย เด็กๆซึ่งเป็นอนาคตของชาติจะมีบทบาทหน้าท่ีส าคัญในการพัฒนาสังคมโดยรวมของประเทศไทย 

ฝ่ายมาตรฐานคุณภาพ  ได้เล็งเห็นความส าคัญในเรื่องน้ีโดยเห็นว่าควรเริ่มต้นด้วยการปลูกฝังสร้างจิตส านึก
ค่านิยมคุณธรรม  จริยธรรม หลักธรรมาธิบาลและปฏิบัติตามรอยเบื้องพระยุคลบาทพระบทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ท่ี
พระราชทานแนวทางเป็นหลักในการด าเนินชีวิต      ฝ่ายบริหารท่ัวไปจึงได้จัดท าโครงการร่วมปลูกจิตส านึกธรรมาภิ
บาล  เพื่อให้บุคคลากรครูผู้สอนเกิดความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมาภิบาลเพื่อให้บุคคลากรครูผู้สอนเกิดความรู้ความ
เข้าใจในหลักธรรมาภิบาล และปลูกจิตส านึกให้ผู้เรียนประพฤติและปฏิบัติตนโดยใช้หลักธรรมาภิบาลโดยมีหลักธรร
มาภิบาล  6   องค์ประกอบดังน้ี    1 หลักนิติธรรม    2 หลักคุณธรรม  3  หลักการโปร่งใส  4 หลักมีส่วนร่วม 5 หลัก
ส านึกรับผิดชอบ    6 หลักความคุ้มค่า     
2.วัตถุประสงค ์
 1.เพื่อให้ครูผู้สอนเกิดความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมาภิบาล 
 2.เพื่อให้ครูปลูกจิตส านึกให้ผู้เรียนประพฤติและปฏิบัติตนโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
3. เป้าหมาย 
  3.1 เชิงปริมาณ   
 บุคลากรครู  และบุคลากรสนับสนุน  จ านวน   67   คน   
       
 3.2 เชิงคณุภาพ 
 บุคลากรครูและบุคลากรสนับสนุนมีความเข้าใจในเร่ืองธรรมาภิบาลและน าไปใช้ในการปฏิบัติหน้าท่ี
ประจ าวัน 
   3.3 ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 1. บุคลากรครูและบุคลากรสนับสนุน ร้อยละ 83  มีความรู้ความเข้าใจ   ประพฤติและปฏิบัติตนโดยใช้ใน
หลักธรรมาภิบาล 
4. ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 
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กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รบัผิดชอบ 
1. ขั้นเตรียมการ   
-ประชุมช้ีแจงเพื่อความเข้าใจท่ีตรงกัน พ.ค.62 นางจริน นิยมจ้อย 
-ประชาสัมพันธ์ พ.ค.62 นางจริน นิยมจ้อย 
-สร้างความตระหนัก พ.ค.62 นางจริน นิยมจ้อย 
2. ขั้นด าเนินการ/กิจกรรมที่จัด   
-จัดท าคู่มือการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในสถานศึกษา พ.ค.62 นางจริน นิยมจ้อย 
-สร้างความเข้าใจพร้อมช้ีแจงแนวทางปฏิบัติ พ.ค.62 นางจริน นิยมจ้อย 
-ก ากับ ติดตามเป็นระยะๆ ตลอดปี หัวหน้าสายช้ัน 
-มอบรางวัลสายช้ันท่ีปฏิบัติเป็นเลิศ 1เทอม/ครั้ง นางจริน นิยมจ้อย 
3. ขั้นติดตามและประเมินผล   
-จัดท าแบบประเมิน ก.ย.62 นางจริน นิยมจ้อย 
-แต่งต้ังคณะกรรมการประเมิน ต.ค.62 นางจริน นิยมจ้อย 
-ประเมินและรายงานผล ต.ค.62 คณะกรรมการ 
   

5. สถานที่ด าเนนิงาน 
    โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 
6. ระยะเวลาในการด าเนินงาน 
     ตลอดปีการศึกษา 
7. งบประมาณ 

รายการ 
งบประมาณ  

ปี 2562 

รายรับ  
-จากโรงเรียน 2,000 
-อื่น ๆ  

รวม 2,000 
รายจ่าย  
-ค่าวัสดุ   
  ค่ากระดาษ 1,000 
  ค่าเทปกาวท าสันหนังสือคู่มือ 400 
  ค่าแม๊ก 100 
-ค่าใช้สอย  
ค่าเข้าเล่มที่ร้านเพื่อเคลือบปกสต๊ิกเกอร์ 500 
-ค่าตอบแทน - 
-ค่าพาหนะ  

รวม 2,000 
8. เครือ่งมือการติดตามและประเมินผล 
 1. คู่มือการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
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  2. รางวัลสายช้ันท่ีปฏิบัติเป็นเลิศ 
   3. แบบสอบถาม 
 4. แบบประเมิน 
  
9. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
 1.บุคลากรครูและบุคลากรสายสนับสนุนมีความรู้ ความเข้าใจในเร่ืองธรรมาภิบาลและน าไปใช้ในการปฏิบัติ
หน้าท่ีประจ าวัน 
10. ปัญหา/อปุสรรค แนวทางแก้ไข 
.......................................................................................................................................................... 
                             ผู้เสนอโครงการ                                                          ผู้พิจารณาโครงการ  
 

           ลงช่ือ.......................................................             ลงช่ือ....................................................... 
               (  นางจริน    นิยมจ้อย  )                                  (  นางจริน    นิยมจ้อย  ) 

                                   ผู้เสนองาน                                 ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายมาตรฐานคุณภาพ 
                                                              

        ผู้อนุมัติโครงการ 
 

ลงช่ือ................. ........................................ 
 (เซอร์มาร์กาเร็ต  รัตนาวงศ์ไชยา) 

ผู้จัดการ/ผู้อ านวยการ 
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4.6.4 โครงการของหน่วยงานในฝ่ายมาตรฐานคณุภาพ 
แผนงานตามโครงสร้าง  ฝ่ายมาตรฐานคณุภาพ 
แผนงานตามมาตรฐาน  แผนงานด้านคณุภาพผู้เรียน  แผนงานด้านการจัดการศกึษา 

 แผนงานด้านสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
 แผนงานด้านอตัลักษณ์(จิตตาภบิาล)  แผนงานด้านมาตรการส่งเสริม  

ชื่อโครงการ   พฒันาระบบบริหารคณุภาพตามเกณฑ์ TQA 
ลักษณะโครงการ  ประจ า ต่อเนือ่ง ใหม่  
หน่วยงาน           นโยบายและแผน 
ผู้รบัผิดชอบ  นางจริน   นิยมจ้อย 
ตอบสนอง   พันธกิจที่  1    ยุทธศาสตร์ที่   1     กลยุทธ์ที ่  1.1 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษา EDBA : มาตรฐานที่  8 , 9  ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ หลกัที่ 8.1-8.2, 8.4,8.6, 9.1-9.2  
ร่วม - ประเดน็การพิจารณา/เกณฑ์ยอ่ยที่ หลกั8.3.2 , 9.1.1ร่วม - 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษาโรงเรียน : มาตรฐานที่ ……………….ตัวบ่งชีห้ลักที…่………………….. ร่วม 
………………….....  เกณฑ์………………………………………………… 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตผุล 

ตามแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา พ.ศ. 2562-2564  ( ฉบับปรับปรุง ) ยุทธศาสตร์ข้อท่ี 1  พัฒนา
ระบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์ TQA เป็นการพัฒนาการบริหารจัดการของโรงเรียนตามเกณฑ์ 
TQA ซึ่งเป็นนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัดคือ ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑล กรุงเทพฯ  โดยมุ่งเน้นการบริหาร
จัดการท่ีเป็นเลิศและมีมาตรฐานเป็นท่ียอมรับในองค์กร โดยมีเป้าหมายการส่งเสริมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ท่ีดีมีคุณภาพตามเกณฑ์ 7  หมวด ได้แก่ 1 การน าองค์กร  2 การวางแผนเชิงกลยุทธ์ 3. การมุ่งเน้นนักเรียนและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 4.การวัด วิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 5.การมุ่งเน้นบุคลากร 6.การจัดการกระบวนการ และ 7 
ผลลัพธ์จากการด าเนินการ  เป็นการพัฒนาโครงสร้างและระบบการท างานให้สอดคล้องกัน ยืดหยุ่นได้ตามลักษณะ
งาน ลดการซ้ าซ้อน ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และมีการยึดประสิทธิภาพของการพัฒนาระบบการบริหารขององค์กรใน
ทุกฝ่ายของการท างาน ตลอดจนส่งเสริมให้บุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนา 

 ฝ่ายมาตรฐานคุณภาพจึงได้จัดให้มีโครงการพัฒนาระบบคุณภาพตามเกณฑ์ TQA เพื่อมุ่งให้เกิดการพัฒนา
ปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานประจ าอย่างต่อเน่ือง  
 
2.วัตถุประสงค ์

1. .เพ่ือวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

2. เพ่ือการบริหารจัดการ เกิดความคล่องตัวมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3. เพ่ือให้สถานศึกษามีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่ก าหนดไว้ตรงกับวัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาชาติและ
สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนท้องถ่ินอย่างชัดเจน 

4. เพ่ือบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศที่มคีวามถูกต้องครบถ้วนทันสมัยน าไปประยุกต์ใช้ได้และด าเนินการอย่างเป็น
ระบบ 

3. เป้าหมาย 
  3.1 เชิงปริมาณ   
 บุคลากรครู  และบุคลากรสนับสนุน  จ านวน   67   คน   
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 3.2 เชิงคณุภาพ 
 บุคลากรครูและบุคลากรสนับสนุนมีความเข้าใจในเร่ืองระบบคุณภาพตามเกณฑ์ TQAและน าไปใช้ในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีประจ าวัน 
   3.3 ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 1. บุคลากรครูและบุคลากรสนับสนุน ร้อยละ 83  มีความรู้ความเข้าใจ  มีส่วนร่วมในการพัฒนาการบริหาร
จัดการของโรงเรียนด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์ TQA 
4. ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รบัผิดชอบ 
1. ขั้นเตรียมการ   
-ประชุมช้ีแจงเพื่อความเข้าใจท่ีตรงกัน พ.ค.62 นางจริน นิยมจ้อย 
-ประชาสัมพันธ์ พ.ค.62 นางจริน นิยมจ้อย 
-สร้างความตระหนัก พ.ค.62 นางจริน นิยมจ้อย 
2. ขั้นด าเนินการ/กิจกรรมที่จัด   
-จัดท าคู่มือการพัฒนาการบริหารด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์ TQA พ.ค.62 นางจริน นิยมจ้อย 
-สร้างความเข้าใจพร้อมช้ีแจงแนวทางปฏิบัติ พ.ค.62 นางจริน นิยมจ้อย 
-ก ากับ ติดตามเป็นระยะๆ ตลอดป ี หัวหน้าสายช้ัน 
3. ขั้นติดตามและประเมินผล   
-จัดท าแบบประเมิน ก.ย.62 นางจริน นิยมจ้อย 
-แต่งต้ังคณะกรรมการประเมิน ต.ค.62 นางจริน นิยมจ้อย 
-ประเมินและรายงานผล ต.ค.62 คณะกรรมการ 
   

5. สถานที่ด าเนนิงาน 
    โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 
6. ระยะเวลาในการด าเนินงาน 
     ตลอดปีการศึกษา 
7. งบประมาณ 

รายการ 
งบประมาณ  

ปี 2562 
รายรับ  
-จากโรงเรียน 2,000 
-อื่น ๆ  

รวม 2,000 
รายจ่าย  
-ค่าวัสดุ   
  ค่ากระดาษ 1,000 
  ค่าเทปกาวท าสันหนังสือคู่มือ 400 
  ค่าแม๊ก 100 
-ค่าใช้สอย  
ค่าเข้าเล่มที่ร้านเพื่อเคลือบปกสต๊ิกเกอร์ 500 
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รายการ 
งบประมาณ  

ปี 2562 

-ค่าตอบแทน - 
-ค่าพาหนะ - 

รวม 2,000 
8. เครือ่งมือการติดตามและประเมินผล 
 1. คู่มือการพัฒนาการบริหารด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์ TQA 
  2. แบบสอบถาม     
      3. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์ TQA 
9. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
 1.บุคลากรครูและบุคลากรสายสนับสนุนมีความรู้ ความเข้าใจในระบบคุณภาพตามเกณฑ์ TQAและน าไปใช้
ในการปฏิบัติหน้าท่ีประจ าวัน 
10. ปัญหา/อปุสรรค แนวทางแก้ไข 
                             ผู้เสนอโครงการ                                                         ผู้พิจารณาโครงการ  
 

           ลงช่ือ.......................................................             ลงช่ือ....................................................... 
               (  นางจริน    นิยมจ้อย  )                                  (  นางจริน    นิยมจ้อย  ) 

                                   ผู้เสนองาน                             ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายมาตรฐาน 
        ผู้อนุมัติโครงการ 

 
ลงช่ือ................. ........................................ 

 (เซอร์มาร์กาเร็ต  รัตนาวงศ์ไชยา) 
ผู้จัดการ/ผู้อ านวยการ 



386 
 

 
แผนปฏิบัตกิารปกีารศึกษา  2563   โรงเรียนซางตาครู้สศกึษา 

 

ล าดับที่ 2   แผนงานหน่วยงาน  งานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
แผนงานตามโครงสร้าง  ฝ่าย มาตรฐานคุณภาพ 
แผนงานตามมาตรฐานด้าน 1  คุณภาพผู้เรียน/เด็ก         2  กระบวนการบริหารและการจัดการ    
  3  สังคมแห่งการเรียนรู้    4  อัตลักษณ์        
   5  มาตรการส่งเสริม 
ผู้รบัผิดชอบ  นางจริน    นิยมจ้อย 
ตอบสนอง                      พันธกิจข้อ   1           ยุทธศาสตร์ข้อ      1            กลยุทธ์ข้อ 1.1 
 ตอบสนองมาตรฐานการศกึษา สพฐ.  1  คุณภาพผู้เรียน/เด็ก   2  กระบวนการบริหารและการจัดการ
3กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ/การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
ตอบสนองมาตรฐานฝ่ายการศกึษาฯ (EDBA) มาตรฐานท่ี  12    ตัวบ่งช้ีหลัก   12.4 , 12.5 , 12.6  
ร่วม…………………ประเด็นพิจารณาหลัก  12.4 ( 1-3 ) , 12.5 (1),12.6 (1-3)         ร่วม  14.1 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษาโรงเรียน มาตรฐานท่ี  -    ตัวบ่งช้ี   หลักที่  -  ร่วม - 

 วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย กิจกรรม/ข้ันตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
วัตถุประสงค์ 1. ขั้นวางแผน  
1.เพื่อวางแผนระบบประกันคุณภาพใน 1.1 แต่งต้ังกรรมการเพื่อก าหนดมาตรฐาน พ.ค.62 
 สถานศึกษาตาม  กฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2561 การศึกษาของสถานศึกษา  
2. เพื่อแต่งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพ 1.2 แต่งต้ังกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการ พ.ค.62 
3. เพื่อด าเนินการประกันคุณภาพภายในตาม 1.3แต่งต้ังผู้รับผิดชอบมาตรฐานและ พ.ค.62 
 กฎกระทรวง พ.ศ. 2561 ร่วมกับทุกฝ่าย ผู้ตรวจสอบคุณภาพภายใน  
4.เพื่อก ากับ ติดตามระบบประกันคุณภาพ 1.4 ประชุมช้ีแจงเพื่อเตรียมการด าเนินงาน มิ.ย.62 
  ภายใน ตามกฎกระทรวง พ.ศ. 2561   
5.เพื่อจัดท ารายงานประเมินคุณภาพภายใน 2. ขั้นด าเนินการ (ภาระงานประจ า/ภาระงาน  
  ของสถานศึกษา และน าเสนอต่อคณะ ร่วม/โครงการ)  
 คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 2.1 ภาระงานประจ า  
6.เพื่อเผยแพร่รายงานประเมินคุณภาพ 1.ก าหนดมาตรฐานและตัวบ่งช้ี เกณฑ์ของ พ.ค.62 
   ภายในแก่ผู้เกี่ยวข้อง ตามช่องทางต่างๆ สถานศึกษา  
7.เพื่อติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพ 2.จัดท าสรุปงาน/กิจกรรมในแผนพัฒนา พ.ค.62 
  ภายในตาม  มาตรฐานการศึกษาของ คุณภาพการจัดการศึกษา  
  สถานศึกษา (12.4 ) 3.ก ากับ ติดตามบุคลากรผู้เกี่ยวข้องและ ตลอดปีการศึกษา 
8.เพื่อน าผลการประเมินคุณภาพท้ังภายใน ผู้เรียนได้ปฏิบัติตามกลยุทธ์โครงการหรือ  
   และภายนอกไปใช้ในการวางแผนพัฒนา กิจกรรมท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา  
คุณภาพการศึกษา ( 12.5) ของโรงเรียนคุณภาพงาน เพื่อผลสัมฤทธิ์ท่ีดี  
 ในการตรวจสอบ  
เป้าหมายเชิงปริมาณ 4.ประเมินและน าผลมาพัฒนาคุณภาพ ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
1.ระบบประกันคุณภาพในสถานศึกษาตาม มาตรฐานและตัวบ่งช้ีอย่างต่อเน่ือง  
     กฎกระทรวงพ.ศ. 2561   ของโรงเรียนคุณภาพงาน เพื่อผลสัมฤทธิ์ท่ีดี  
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 วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย กิจกรรม/ข้ันตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
 2.มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ในการตรวจสอบ  
 3.รายงานประเมินคุณภาพภายใน 5.จัดท ารายงานประจ าปีท่ีครอบคลุมและ มี.ค.63 
 4.ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินฯ เผยแพร่สู่สาธารณะ  
 5.ปฏิทินติดตามงานระบบประกันคุณภาพ 6.คัดกรองข้อมูลสารสนเทศจากการประเมิน มี.ค.63 
 6. คู่มือการประกันคุณภาพภายในของ ภายในเพื่อน าไปใช้ในการพัฒนา  
 7. สารสนเทศผลการด าเนินงานตาม 7.ประชาสัมพันธ์แบ่งปันเรื่องการประเมินแก่  
     มาตรฐาน คณะครู ผู้รับผิดชอบมาตรฐานและผู้ประเมิน  
 8.ด าเนินการเพื่อเตรียมรับการประเมิน  
เป้าหมายเชิงคณุภาพ ภายนอกเป็นไปอย่างต่อเน่ือง  
1.น าผลประเมินการปฏิบัติงานของหน้าท่ี 9.ด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา  
ของผู้อ านวยการโดยคณะกรรมการ ของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพ  
สถานศึกษา 10.ศึกษา วิเคราะห์ เป้าหมายวิสัยทัศน์  
2.น าผลการประกันคุณภาพภายใน และ ปรัชญาและจุดเน้นของสถานศึกษา  
ภายนอก มาพัฒนาการจัดการเรียนการ 11.จัดท าแผนปฏิบัติการท่ีมีแผนงานโครงการ ธ.ค.62-ม.ค.63 
สอน ท่ีสอดคล้องกับแผนพัฒนาการของการจัด  
3.ปฏิบัติงานตามรายงานผลการประเมิน การศึกษา  
ตนเองและการน าผลการประเมินไปใช้ใน 12.การด าเนินการตามแผนงานโครงการ ตลอดปีการศึกษา 
การพัฒนาสถานศึกษา ครบถ้วน  
4.น าผลประเมินตนเองของสถานศึกษา  13.บุคลากร ผู้เรียนและผู้เกี่ยวข้องร่วมมือกัน ตลอดปีการศึกษา 
ผลการประเมินภายใน(IQA) โดยต้นสังกัด  ในการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการของ  
และผลการประเมินภายนอก(EQA) โดย สถานศึกษาอย่างเป็นระบบ  
สมศ. ไปใช้ปรับปรุงคุณภาพการศึกษา 14.ประเมินและน าผลมาพัฒนาคุณภาพการ  
5.ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ จัดการศึกษาต่อไป  
สถานศึกษา 2.2 ภาระงานตาม ตบช  
6.จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการ 1.ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษา ตลอดปีการศึกษา 
จัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพ ให้บรรลุเป้าหมายตามท่ีก าหนดไว้ใน  
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา แผนปฏิบัติการ(8.3)    
7.ติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพ 1) การด าเนินงานของผู้อ านวยการ ข้อ 2  
ภายในตามมาตรฐานการศึกษา ผลประเมินการปฏิบัติงานของหน้าท่ีของ  
ของสถานศึกษา ผู้อ านวยการโดยคณะกรรมการ  
8.น าผลการประเมินคุณภาพท้ังภายใน สถานศึกษา(8.3.1)    
และภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนา  2) การด าเนินงานของผู้อ านวยการ ข้อ 4  
คุณภาพการศึกษา การน าผลการประกันคุณภาพภายในและ  
9.จัดท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานการ ภายนอกมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอน  
ประเมินคุณภาพภายใน 3) การด าเนินงานของผู้อ านวยการ ข้อ 5  
  การปฏิบัติงานตามรายงานผลการประเมิน  
ตัวชี้วัดความส าเร็จ ตนเองและการน าผลการประเมินไปใช้ในการ  
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 วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย กิจกรรม/ข้ันตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
1.น าผลประเมินการปฏิบัติงานของหน้าท่ี พัฒนาสถานศึกษา(8.3.1)    
ของผู้อ านวยการโดยคณะกรรมการ 2.คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติ  
สถานศึกษา หน้าท่ีตามท่ีระเบียบก าหนด(9.1)  
2.น าผลการประกันคุณภาพภายใน และ 1) การด าเนินงานของคณะกรรมการ  
ภายนอก มาพัฒนาการจัดการเรียน สถานศึกษาข้อ 5 มีการน าผล  
การสอนร้อยละ 88 ประเมินตนเองของสถานศึกษา ผลการ  
3.ปฏิบัติงานตามรายงานผลการประเมิน ประเมินภายใน(IQA) โดยต้นสังกัด และผล  
ตนเองและการน าผลการประเมินไปใช้ใน การประเมินภายนอก(EQA) โดย สมศ. ไปใช้  
การพัฒนาสถานศึกษาร้อยละ  88 ปรับปรุงคุณภาพการศึกษา (9.1.1)    
4.น าผลประเมินตนเองของสถานศึกษา  3. ก าหนดมาตรฐานการศึกษา พ.ค. 62 
ผลการประเมินภายใน(IQA) โดยต้นสังกัด  ของสถานศึกษา(12.1)    
และผลการประเมินภายนอก(EQA) โดย 1)การจัดท ามาตรฐานการศึกษาของ  
สมศ. ไปใช้ปรับปรุงคุณภาพการศึกษา สถานศึกษา สถานศึกษามีมาตรฐาน  
ร้อยละ  88 การศึกษาของสถานศึกษาท่ีเกิดจาก  
5.ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ การศึกษาวิเคราะห์มาตรฐานและตัวบ่งช้ี  
สถานศึกษา ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการประกาศใช้  
6.จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการ มาตรฐานและตัวบ่งช้ีสะท้อนอัตลักษณ์และ  
จัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพ มาตรการส่งเสริมของสถานศึกษาท่ีเด่นชัด   
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการ  
ร้อยละ  88 สถานศึกษา รวมท้ังมีการประกาศค่า  
7.ติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพ เป้าหมายแต่ละมาตรฐานและตัวบ่งช้ีให้กลุ่ม  
ภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ ผู้เกี่ยวข้องท้ังภายในและภายนอกรับทราบ  
สถานศึกษาร้อยละ 88 ท่ัวถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย  
8.น าผลการประเมินคุณภาพท้ังภายใน 2)ความชัดเจนของมาตรฐานการศึกษาของ  
และภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพ สถานศึกษา ทุกมาตรฐานและตัวบ่งช้ีมีการ  
การศึกษา ก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จได้เหมาะสม  
9.จัดท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานการ 4.จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการ  
ประเมินคุณภาพภายในร้อยละ 88 จัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพ  
 ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
เครื่องมือการติดตาม/ประเมินผล (12.2)  
-แบบตรวจสอบคุณภาพตามตัวบ่งช้ีและ 1)ศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหา และความ   
มาตรฐาน ต้องการจ าเป็นของสถานศึกษา และก าหนด  
-แบบรายงานผลการด าเนินงานและการ วิสัยทัศน์พันธกิจ และเป้าหมายด้านต่างๆ  
ปรับปรุง โดยมีจุดเน้นท่ีคุณภาพผู้เรียนสะท้อน  
-รายงานประจ าปี ( ANNUAL  REPORT) คุณภาพความส าเร็จท่ีชัดเจนและเป็นรูปธรรม   
-รายงานพัฒนาคุณภาพ( SAR ) โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  
-แบบรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพ 2)ก าหนดวิธีการด าเนินงานโครงการ กิจกรรม   
ภายในของแต่ละมาตรฐาน ทุกโครงการ กิจกรรมสอดคล้องกับมาตรฐาน  
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 วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย กิจกรรม/ข้ันตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
-แบบบันทึกการประกันคุณภาพภายใน การศึกษาของสถานศึกษา  
-แผนปฏิบัติการประจ าปี 3)ใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถ่ินจาก  
-แบบรายงานผลการด าเนินงานของฝ่าย ท้ังภายในและภายนอกท่ีให้การสนับสนุนทาง  
ต่างๆ วิชาการ  
-แบบประเมินความพึงพอใจของบุคลากร 4)ก าหนดบทบาทหน้าท่ีให้บุคลากรของ  
ผู้เรียน ผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง สถานศึกษา ผู้เรียน ผู้ปกครอง องค์กร  
-แบบก ากับ ติดตาม ประเมินผล หน่วยงาน ชุมชน และท้องถ่ิน และด าเนินงาน  
 ตามท่ีก าหนดไว้ครบถ้วน  
 5)ก าหนดการใช้งบประมาณและทรัพยากร  
 อย่างคุ้มค่า สอดคล้องกับเป้าหมายทุก  
 โครงการ กิจกรรม  
 6) จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีท่ีสอดคล้อง  
 กับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ  
 สถานศึกษาติท่ีชัดเจน  
 7) ก าหนดปฏิทินการน าแผนปฏิบัติการ  
 ประจ าปีไปสู่การปฏิบัติ  
 8) เสนอแผนพัฒนาการจัดการศึกษา และ   
 แผนปฏิบัติการประจ าปีต่อคณะกรรมการ  
 สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน และหรือ  
 คณะกรรมการสถานศึกษา และหรือ  
 คณะกรรมการบริหารสถานศึกษาให้ความ  
 เห็นชอบ  
 9)น าแผนปฏิบัติการประจ าปีแต่ละปีสู่การ  
 ปฏิบัติ ตามกรอบระยะเวลา ท่ีโครงการ  
 กิจกรรมก าหนดไว้  
 10)ก ากับ ติดตาม ประเมินผล และรายงาน  
 ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ  
 ประจ าป ี  
 5.ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพ  
 ภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ  
 สถานศึกษา(12.4)  
 6.น าผลการประเมินคุณภาพ  
 ท้ังภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนา  
 คุณภาพการศึกษา(12.5)  
 7.จัดท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานการ  
  ประเมินคุณภาพภายใน (12.6)     
 2.3ภาระงานร่วม   
 1. จัดโครงการ กิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียน  
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แผนปฏิบัตกิารปกีารศึกษา  2563   โรงเรียนซางตาครู้สศกึษา 

 

 วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย กิจกรรม/ข้ันตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
 บรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และ  
 จุดเน้นของสถานศึกษา(14.1)    
   
 2.4 โครงการ  
 -  
 2.5   ภาระตามมาตรฐานสากล  
 -  
   
 3.  ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล  
 3.1 ตรวจสอบ ติดตามการด าเนินงานตาม ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
 มาตรฐานและตัวบ่งช้ี  
 3.2 ปรับปรุง แก้ไข การด าเนินงานท่ียังไม่ ตลอดปีการศึกษา 
 สมบูรณ์  
 3.3 ประเมินผลการสรุปงาน/กิจกรรม/ มี.ค. 63 
 โครงการในแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา   
  พ.ศ.2562-2564  
 3.4 ตรวจสอบ ติดตามการด าเนินงานตาม  
 แผน  
   
 4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรบัปรุง/พฒันา  
 4.1 สรุปผลการตรวจสอบคุณภาพในแต่ละ ปลายป ี
 มาตรฐานและตัวบ่งช้ี การศึกษา 
 4.2 จัดท ารายงานผลการด าเนินงานของ  
 มาตรฐานในรูปแบบของรายงานประจ าปี หลังจากที ่
 4.3 น าผลการประเมินมาปรับปรุงและ กิจกรรม 
 พัฒนาในปีการศึกษาต่อไป โครงการ 
 4.4 จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน ด าเนินการเสร็จ 
 4.5 น าผลการประเมินมาปรับปรุงและ  
 พัฒนาใน ปีการศึกษาต่อไป  
 4.5 น าผลการประเมินมาปรับปรุงและ  
 พัฒนาใน ปีการศึกษาต่อไป  
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4.6.3 แบบแสดงประมาณค่าใช้จ่าย งาน/กิจกรรม 
4.6.3.1  งาน/กิจกรรม  จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

แผนงานตามมาตรฐานที่ 1   2   3   4   5  
หน่วยงาน  งานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา    ฝ่าย มาตรฐานคุณภาพการศึกษา 

รายการ งบประมาณ ปี 2562 
ประเภท

งบประมาณ 

รายรับ (ท่ีมาของงบประมาณ)  
พัฒนา 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

    1.จากโรงเรียน 1,500 
รวม 1,500 

รายจ่าย  
   1.ค่าวัสดุ   
              -ค่ากระดาษ 500 
   2.ค่าใช้สอย  
              -ค่าจ้างท าเอกสารท าเล่ม 800 
   3.ค่าตอบแทน  
   4.ค่าพาหนะ  
              -ค่าพาหนะ 200 

รวม 1,500 

     สรุปประเภทงบประมาณ  
งบด าเนินการ   -    บาท  งบลงทุน .......................... บาท งบพัฒนา   1,500    บาท 

          ลงช่ือ......................................................  ลงช่ือ.......................................................... 
         ( นางจริน  นิยมจ้อย )                                          (นางจริน  นิยมจ้อย) 

                               ผู้เสนองาน                           ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายมาตรฐานคุณภาพ 
ผู้อนุมัติ 

 
ลงช่ือ.......................................................  

 (เซอร์มาร์กาเร็ต  รัตนาวงศ์ไชยา) 
                                                        ผู้จัดการ/ผู้อ านวยการ 
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แผนปฏิบัตกิารปกีารศึกษา  2563   โรงเรียนซางตาครู้สศกึษา 

 

4.6.3.2  งาน/กิจกรรม  พัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
แผนงานตามมาตรฐานที่ 1   2   3   4   5  
หน่วยงาน  งานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา    ฝ่าย มาตรฐานคุณภาพการศึกษา 

รายการ งบประมาณ ปี 2562 
ประเภท

งบประมาณ 

รายรับ (ท่ีมาของงบประมาณ)  ด าเนินการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    1.จากโรงเรียน 1,000 
    2.อื่น ๆ  

รวม 1,000 
รายจ่าย  
   1.ค่าวัสดุ   

- ค่าเอกสารติดตาม ,ค่าแฟ้มงาน 1,000 
   2.ค่าใช้สอย                
  
   3.ค่าตอบแทน  
  
   4.ค่าพาหนะ               

รวม 1,000 
     สรุปประเภทงบประมาณ  

งบด าเนินการ  -   บาท  งบลงทุน  -  บาท งบพัฒนา 1,000   บาท 
                    ลงช่ือ......................................................  ลงช่ื................................................. 

         ( นางจริน  นิยมจ้อย )                                         (นางจริน  นิยมจ้อย) 
                               ผู้เสนองาน                               ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายมาตรฐานคุณภาพ 

ผู้อนุมัติ 
 

ลงช่ือ.................... .....................................  
 (เซอร์มาร์กาเร็ต  รัตนาวงศ์ไชยา) 

                                                       ผู้จัดการ/ผู้อ านวยการ 
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แผนปฏิบัตกิารปกีารศึกษา  2563   โรงเรียนซางตาครู้สศกึษา 

 

4.6.3.3  งาน/กิจกรรม  ตรวจสอบคุณภาพภายใน 
แผนงานตามมาตรฐานที่ 1   2   3   4   5  
หน่วยงาน  งานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา    ฝ่าย มาตรฐานคุณภาพการศึกษา 

รายการ งบประมาณ ปี 2562 
ประเภท

งบประมาณ 

รายรับ (ท่ีมาของงบประมาณ)  พัฒนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.จากโรงเรียน 1,500 
รวม 1,500 

รายจ่าย  
   1.ค่าวัสดุ   

- ค่าเอกสารติดตาม,ค่าแฟ้มงาน 1,500 
    2.ค่าใช้สอย  
  
   3.ค่าตอบแทน  

  
   4.ค่าพาหนะ  

  
รวม 1,500 

    สรุปประเภทงบประมาณ  
งบด าเนินการ   -     บาท  งบลงทุน  -  บาท งบพัฒนา  1,500   บาท 

           
                    ลงช่ือ......................................................  ลงช่ือ.............................................. 

         ( นางจริน  นิยมจ้อย )                                           (นางจริน  นิยมจ้อย) 
                               ผู้เสนองาน                               ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายมาตรฐานคุณภาพ 

ผู้อนุมัติ 
 

ลงช่ือ.................... .....................................  
 (เซอร์มาร์กาเร็ต  รัตนาวงศ์ไชยา) 

                                                         ผู้จัดการ/ผู้อ านวยการ 
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4.6.3.4  งาน/กิจกรรม  การจัดท าแผนปฏิบัติการ 
แผนงานตามมาตรฐานที่ 1   2   3   4   5  
หน่วยงาน  งานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา    ฝ่าย มาตรฐานคุณภาพการศึกษา 

รายการ งบประมาณ ปี 2562 
ประเภท

งบประมาณ 

รายรับ (ท่ีมาของงบประมาณ)  พัฒนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    1.จากโรงเรียน 2,000 
รวม 2,000 

รายจ่าย  
   1.ค่าวัสดุ   

- ค่าเอกสาร 1,500 
  

      2.ค่าใช้สอย                
- ค่าถ่ายเอกสาร,ค่าจ้างเข้าเล่ม 500 

   3.ค่าตอบแทน  
  
   4.ค่าพาหนะ               

-  - 
รวม 2,000 

    สรุปประเภทงบประมาณ  
งบด าเนินการ  -   บาท  งบลงทุน - บาท งบพัฒนา 2,000บาท 

 
           ลงช่ือ......................................................  ลงช่ือ        .................................................... 

                     ( นางจริน  นิยมจ้อย )                                (นางจริน  นิยมจ้อย) 
                                       ผู้เสนองาน                             ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายมาตรฐานคุณภาพ 

ผู้อนุมัติ 
 

ลงช่ือ........................................................  
 (เซอร์มาร์กาเร็ต  รัตนาวงศ์ไชยา) 

                                                         ผู้จัดการ/ผู้อ านวยการ 
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4.6.3.5  งาน/กิจกรรม  การจัดท ารายงานประเมินคุณภาพภายใน 
แผนงานตามมาตรฐานที่ 1   2   3   4   5  
หน่วยงาน  งานประกันคุณภาพการศึกษา    ฝ่าย มาตรฐานคุณภาพการศึกษา 

รายการ งบประมาณ ปี 2562 
ประเภท

งบประมาณ 

รายรับ (ท่ีมาของงบประมาณ)  พัฒนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    1.จากโรงเรียน 4,500 
รวม 1,000 

รายจ่าย  
   1.ค่าวัสดุ   

- ค่ากระดาษ,เทปติดสันปก,ค่าซีดี,ค่ากล่อง 1,000 
ใส่ซีดี  

      2.ค่าใช้สอย                
- ค่าถ่ายเอกสารเข้าเล่ม 3,300 

   3.ค่าตอบแทน  
  
   4.ค่าพาหนะ               

- ค่าพาหนะ 200 
รวม 4,500 

    สรุปประเภทงบประมาณ  
งบด าเนินการ  -  บาท  งบลงทุน  -   บาท งบพัฒนา 4,500 บาท 

                 ลงช่ือ...................................................... ลงช่ือ        .................................................... 
                     ( นางจริน  นิยมจ้อย )                                      (นางจริน  นิยมจ้อย) 

                                       ผู้เสนองาน                             ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายมาตรฐานคุณภาพ 
ผู้อนุมัติ 

 
ลงช่ือ.................... .....................................  

 (เซอร์มาร์กาเร็ต  รัตนาวงศ์ไชยา) 
                                                           ผู้จัดการ/ผู้อ านวยการ 
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ล าดับที่ 3   แผนงานหน่วยงาน  สารสนเทศ 
แผนงานตามโครงสร้าง  ฝ่าย มาตรฐานคุณภาพ 
แผนงานตามมาตรฐานด้าน 1  คุณภาพผู้เรียน/เด็ก         2  กระบวนการบริหารและการจัดการ    
  3  สังคมแห่งการเรียนรู้    4  อัตลักษณ์        
   5  มาตรการส่งเสริม 
ผู้รบัผิดชอบ  นางจริน    นิยมจ้อย 
ตอบสนอง                      พันธกิจข้อ   1           ยุทธศาสตร์ข้อ      1            กลยุทธ์ข้อ 1.1 
 ตอบสนองมาตรฐานการศกึษา สพฐ.  1  คุณภาพผู้เรียน/เด็ก   2  กระบวนการบริหารและการจัดการ
3กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ/การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
ตอบสนองมาตรฐานฝ่ายการศกึษาฯ (EDBA) มาตรฐานท่ี 8, 12    ตัวบ่งช้ีหลัก   8.3,8.5,12.3  ร่วม 8.1,9.2
ประเด็นพิจารณาหลัก  -         ร่วม  -  
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษาโรงเรียน มาตรฐานท่ี  -    ตัวบ่งช้ี   หลักที่  -  ร่วม - 

 วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดอืน/ปี) 
วัตถุประสงค์ 1.ขั้นวางแผน   
1.จัดระบบฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีเป็น 1.1 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการด้านงาน พ.ค. 62 
    ปัจจุบัน(Regular Data Monitoring)       สารสนเทศ  
    และตรวจสอบได้(8.3.1ข้อ1) 1.2 ประชุมคณะกรรมการด าเนินการด้านงาน พ.ค. 62 
2.สอบถามความพึงพอใจของผู้เรียน       สารสนเทศ  
   ผู้ปกครองชุมชนต่อผลการจัดการศึกษา 1.3 ประชุมช้ีแจงกับหน่วยงานต่างๆ พ.ค. 62 
   ของสถานศึกษา(8.5)   
3.การท าจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ และใช้ 2. ขั้นด าเนินการ (ภาระงานประจ า/ภาระงาน  
   สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนา ร่วม/โครงการ)  
   คุณภาพสถานศึกษา(12.3) 2.1 ภาระงานประจ า  
 1.ศึกษาข้อมูลระบบสารสนเทศพื้นฐานของ  พ.ค.62 
     สถานศึกษาสารสนเทศเกี่ยวกับผู้เรียนและ   
เป้าหมายเชิงปริมาณ     เพื่อการบริหารจัดการ  
1. ระบบสารสนเทศพื้นฐานของ 2.วางแผนการจัดท าระบบงานสารสนเทศ พ.ค.62 
    สถานศึกษา 3.ด าเนินการจัดท าข้อมูลระบบสารสนเทศ ตลอดปีการศึกษา 
2. เครือข่าย INTERNET     และเผยแพร่ผ่านทางเครือข่าย INTERNET  
 4.จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ส าหรับระบบงาน  
เป้าหมายเชิงคณุภาพ    สารสนเทศ  
1.จัดระบบฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีเป็น 5.พัฒนาระบบเครือข่าย INTERNET  
   ปัจจุบัน(Regular Data Monitoring) 6.จัดท าเล่มรายงานผลสารสนเทศของ ตลอดปีการศึกษา 
    และตรวจสอบได้ สถานศึกษา  
2.สอบถามความพึงพอใจของผู้เรียน 7.ท าการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล มี.ค.63 
   ผู้ปกครองชุมชนต่อผลการจัดการศึกษา    สารสนเทศต่างๆ เพื่อน ามาใช้ในการวาง  
   ของสถานศึกษา    แผนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  



397 
 

 
แผนปฏิบัตกิารปกีารศึกษา  2563   โรงเรียนซางตาครู้สศกึษา 

 

 วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดอืน/ปี) 
3.การท าจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ และใช้ 2.2 ภาระงานตาม ตบช  
   สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนา 1.ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษา  
  คุณภาพสถานศึกษา ให้บรรลุเป้าหมายตามท่ีก าหนดไว้ใน  
 แผนปฏิบัติการ(8.3)    
ตัวชี้วัดความส าเร็จ     1)มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีเป็น  
1.จัดระบบฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีเป็น ปัจจุบัน(Regular Data Monitoring) และ  
ปัจจุบัน(Regular Data Monitoring) และ ตรวจสอบได้  
ตรวจสอบได้ 2. นักเรียน ผู้ปกครอง และ ชุมชนพึงพอใจผล  
2.สอบถามความพึงพอใจของผู้เรียน การบริหารการจัด การศึกษา (8.5)    
ผู้ปกครองชุมชนต่อผลการจัดการศึกษา 3.จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศ  
ของสถานศึกษาร้อยละ 88 ในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพ  
3.การท าจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ และใช้ สถานศึกษา(12.3)    
สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนา 2.3 ภาระงานร่วม   
คุณภาพสถานศึกษาร้อยละ 88 1.ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น าและความคิด  
 ริเริ่มท่ีเน้นการพัฒนาผู้เรียน(8.1)    
เครื่องมือการติดตาม/ประเมินผล 2. คณะกรรมการสถานศึกษา ก ากับติดตาม   
-แบบบันทึกข้อมูลงานของฝ่ายต่างๆ ดูแลและขับเคลื่อนการด าเนินงานของ  
-เอกสารการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศเพื่อ สถานศึกษาให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย    
การบริหารและประชาสัมพันธ์ทาง  (9.2)    
เครือข่าย INTERNET 2.4 โครงการ  
-เอกสารการทะเบียนการเข้าใช้ล็อกอินใน -  
การในการใช้เครือข่าย  2.5 ภาระงานตามมาตรฐานสากล  
(Authentication Wifi) -  
-แบบประเมินความพึงพอใจผู้เรียน และ 3.1 ตรวจสอบ ติดตามการด าเนินงานตาม  
ผู้ปกครอง/ชุมชน 3.  ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล  
-รายงานสารสนเทศ 3.1 ตรวจสอบ ติดตามการด าเนินงานตาม  
       วัตถุประสงค์  
 3.2 ปรับปรุง แก้ไข การด าเนินงานท่ียังไม่  
 สมบูรณ์  
 3.3 ประเมินผลการสรุปงาน/กิจกรรม/  
 3.4 ตรวจสอบ ติดตามการด าเนินงานตาม  
 แผน  
  มี.ค.-เม.ย.63 
 4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรบัปรุง/พฒันา เม.ย. 63 
 4.1 สรุปผลการประเมินงานสารสนเทศ เม.ย. 63 
 4.2 จัดท าเล่มรายงานสารสนเทศของโรงเรียน  
 4.3 น าผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนา  
 ในปีการศึกษาต่อไป  
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4.6.3.1  งาน/กิจกรรม  จัดท าเล่มสารสนเทศ 

แผนงานตามมาตรฐานที่ 1   2   3   4   5  
หน่วยงาน  งานสารสนเทศ    ฝ่าย มาตรฐานคณุภาพการศกึษา 

รายการ งบประมาณ ปี 2560 
ประเภท

งบประมาณ 

รายรับ (ท่ีมาของงบประมาณ)  ด าเนินการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   1.จากโรงเรียน 4,000 
   2.อื่น ๆ  

รวม 4,000 
รายจ่าย  
   1.ค่าวัสดุ   

- ค่ากระดาษ,เอกสาร 1,000 
  

   2.ค่าใช้สอย  
- ค่าจ้างท าเอกสารเล่มสารสนเทศ 2,800 

   3.ค่าตอบแทน  
  

   4.ค่าพาหนะ  
-  ค่าพาหนะ 200 

รวม 4,000 

    สรุปประเภทงบประมาณ  
งบด าเนินการ  4,000 บาท  งบลงทุน .......................... บาท งบพัฒนา .......................... บาท 

          
 ลงช่ือ......................................................  ลงช่ือ.......................................................... 
        (นางสาวณุศภัฒค์ชญา โกมารพิมพ์)                                      ( นางจริน  นิยมจ้อย ) 
                    ผู้เสนองาน                                              ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายมาตรฐานคุณภาพ 
                                                                      ผู้อนุมัติ 

 
ลงช่ือ.................... ..................................... 

 (เซอร์มาร์กาเร็ต  รัตนาวงศ์ไชยา) 
                                                                     ผู้อ านวยการ 
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ล าดับที่ 4   แผนงานหน่วยงาน  วิจัยและพัฒนา 
แผนงานตามโครงสร้าง  ฝ่าย มาตรฐานคุณภาพ 
แผนงานตามมาตรฐานด้าน 1  คุณภาพผู้เรียน/เด็ก         2  กระบวนการบริหารและการจัดการ    
  3  สังคมแห่งการเรียนรู้    4  อัตลักษณ์        
   5  มาตรการส่งเสริม 
ผู้รบัผิดชอบ  นางพัฒนา   โปร่งมะณี 
ตอบสนอง                      พันธกิจข้อ   1           ยุทธศาสตร์ข้อ      1            กลยุทธ์ข้อ 1.1 
 ตอบสนองมาตรฐานการศกึษา สพฐ.  1  คุณภาพผู้เรียน/เด็ก   2  กระบวนการบริหารและการจัดการ
3กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ/การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
ตอบสนองมาตรฐานฝ่ายการศกึษาฯ (EDBA) มาตรฐานท่ี  7     ตัวบ่งช้ีหลัก   7.3 ประเด็นพิจารณาหลกั  7.3.2 
ข้อ 1,2     ร่วม  -  
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษาโรงเรียน มาตรฐานท่ี  -    ตัวบ่งช้ี   หลักที่  -  ร่วม - เกณฑ์ที.่........................ 

 วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย กิจกรรม/ข้ันตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
วัตถุประสงค ์ 1. ข้ันวางแผน  
1. เพื่อให้ครูรู้นโยบายเกี่ยวกับการวิจัยของ  1.1 ประชุมเพื่อก าหนดหัวข้อการวิจัย มิ.ย.62 
    โรงเรียน  1.2 เสนอหัวข้อวิจัยให้ผู้บริหารพิจารณา  
2.เพื่อให้มีผลงานวิจัยของโรงเรียนด้านการ  1.3 วางแผนการท าวิจัยด้านการบริหาร มิ.ย.62 
   บริหารจัดการ   
3. เพื่อให้ผลงานวิจัยของบุคลากรและของ 2. ข้ันด าเนินการ (ภาระงานประจ า/ภาระ  
โรงเรียนได้รับการเผยแพร่ งานร่วม/โครงการ)  
4. เพื่อให้ครูมีการศึกษา  วิจัยและ 2.1 ภาระงานประจ า  
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาท่ีตน 1.งานวิจัยของโรงเรียน  
รับผิดชอบและใช้ผลในการปรับการสอน 1) วางเค้าโครงงานวิจัย มิ.ย.62 
 2) ศึกษาความเป็นมาและความส าคัญ ก.ค.62 
เป้าหมายเชิงปริมาณ ของปัญหา  
1.ผลงานการวิจัยของโรงเรียนจ านวน 1  3)  ศึกษาเอกสารทีเกี่ยวข้องกับงานวิจัย ส.ค.62 
   ฉบับ 4)  วิธีด าเนินการวิจัยโดยใช้เครื่องมือท่ี   ก.ย.62 
2.ผลงานวิจัยท่ีได้รับการเผยแพร่.  สร้างขึ้น  
 5)  เก็บรวบรวมข้อมูล  วิเคราะห์ข้อมูล พ.ย. – ธ.ค.62 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ และบันทึกผลการวิเคราะห์ข้อมูล  
1.  ครูรับทราบนโยบายเกี่ยวกับการวิจัย 6) สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล  ม.ค.63 
    ด้านการบริหารจัดการ   2. เผยแพร่ผลงานการวิจัยสู่ภายนอก  
2.  ผลงานวิจัยของโรงเรียนได้รับการ 2.2 ภาระงานตาม ตบช.  
     เผยแพร่อย่างมีระบบ   1. ฝ่ายมาตรฐานคุณภาพวิจัยและน าผลมา ตลอดปีการศึกษา 
3.คุณภาพด้านการบริหารจัดการได้รับ       พัฒนาการบริหารจัดการ  
    การพัฒนา 2.3  ภาระงานร่วม   
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 วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย กิจกรรม/ข้ันตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
4.คณะกรรมการฯน าผลการศึกษาวิจัยมา  -  
พัฒนาการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 2.4  โครงการ  
  -  
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 2.5  ภาระงานตามมาตรฐานสากล  
1.  ครูร้อยละ 95 รับทราบนโยบายเกี่ยวกับ  -  
การวิจัยของโรงเรียน   
2.  โรงเรียน  มีผลงานวิจัยใน 3.  ข้ันตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล  
ช้ันเรียน 3.1 ตรวจสอบติดตามการท าวิจัยในช้ันเรียน ก.พ.63 
3.  ผลงานวิจัยของโรงเรียน ร้อยละ 80  3.2 ปรับปรุงแก้ไขงานวิจัยท่ียังไม่สมบูรณ์ ก.พ.63 
ได้รับการเผยแพร่อย่างเป็นระบบ  3.3 ประเมินผลการท าวิจัย มี.ค.63 
4.ครูร้อยละ 80 น าผลการศึกษาวิจัยมา   
พัฒนาการเรียนรู ้ 4. ข้ันสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา  
  4.1 สรุปผลงานวิจัยภาพรวม มี.ค.63 
เคร่ืองมือการติดตาม/ประเมินผล  4.2 จัดท ารายงานผลการวิจัย มี.ค.63 
1. แบบบันทึกผลงานวิจัยของครู  4.3 น าผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนา มี.ค.63 
2. แบบสรุปผลงานการวิจัยของครู ในปีการศึกษาต่อไป  
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4.6.4 แบบแสดงประมาณค่าใช้จ่าย งาน/กิจกรรม 
4.6.4.1  งาน/กิจกรรม  ส ารวจความพึงพอใจในการบริหาร 
            แผนงานตามมาตรฐานที่ 1 2   3  4  5  

                      หน่วยงาน  วิจัยและพัฒนา       ฝ่าย วิชาการ 

รายการ งบประมาณ ปี 2562 
ประเภท

งบประมาณ 

รายรับ (ท่ีมาของงบประมาณ)  พัฒนา 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

1.จากโรงเรียน 2,000 
รวม 1,000 

รายจ่าย  
1.ค่าวัสดุ   

- ค่ากระดาษ 1000 
- เทปผ้าติดสันปก 500 

2.ค่าใช้สอย  
- ค่าถ่ายเอกสาร 500 

3.ค่าตอบแทน  
4.ค่าพาหนะ  

รวม 2,000 
     สรุปประเภทงบประมาณ  

งบด าเนินการ   -    บาท  งบลงทุน  - บาท  งบพัฒนา   2,000    บาท 
              ลงช่ือ........................................................                ลงช่ือ....................................... ................... 

              (นางพัฒนา   โปร่งมะณี)                                               (นางจริน  นิยมจ้อย) 
                                   ผู้เสนองาน                                ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายมาตรฐานคุณภาพ 
                                   

  ผู้อนุมัติ  ลงช่ือ........................................................ 
         (เซอร์มาร์กาเร็ต  รัตนาวงศ์ไชยา)  

                                                            ผู้จัดการ/ ผู้อ านวยการ                          
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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 
ประเภท

งบประมาณ 

รายรับ (ท่ีมาของงบประมาณ)  พัฒนา 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

1.จากโรงเรียน 2,000 
รวม 1,000 

รายจ่าย  
1.ค่าวัสดุ   

- ค่ากระดาษ 1000 
- เทปผ้าติดสันปก 500 

2.ค่าใช้สอย  
- ค่าถ่ายเอกสาร 500 

3.ค่าตอบแทน  
4.ค่าพาหนะ  

รวม 2,000 
     สรุปประเภทงบประมาณ  

งบด าเนินการ   -    บาท  งบลงทุน  - บาท  งบพัฒนา   2,000    บาท 
               
ลงช่ือ........................................................                ลงช่ือ....................................... ................... 

              (นางพัฒนา   โปร่งมะณี)                                               (นางจริน  นิยมจ้อย) 
                                   ผู้เสนองาน                                ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายมาตรฐานคุณภาพ 
                                   

  ผู้อนุมัติ  ลงช่ือ.................. ....................................... 
         (เซอร์มาร์กาเร็ต  รัตนาวงศ์ไชยา)  

                                                             ผู้จัดการ/ผู้อ านวยการ                          
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4.7  ฝ่ายบริหารทั่วไป 

 
ที่ 

 
แผนงานหน่วยงาน 

แผนงาน
ตาม

มาตรฐาน 
ผู้รบัผิดชอบ 

สรุป
รายจ่าย 

สรุปรายรับ 

จากโรงเรียน จากที่อื่น รวม 

1 หน่วยงานอาคารสถานที่ และ
สิ่งแวดล้อม 11 

นางปานทิพย์ 
ใจเอ้ือย 

    

 1)กิจกรรมป้องกันอัคคภีัย  11 นายนิวัตร  
ค าม ี

3,000 3,000 
 

3,000 

 2)โครงการโรงเรียนสะอาด พลาสติกลด งดท้ิง
ขยะ 
-กิจกรรมห้องเรียนสะอาด สวย ด้วยมือเรา 
-กิจกรรมพลาสติกลด งดทิ้งขยะ 

11 

นางปานทิพย์ 
ใจเอ้ือย 

13,000 
 
 

22,000 

13,000 
 
 

22,000 

 13,000 
 
 

22,000 
 3)โครงการเปลี่ยน เครื่องปรับอากาศ อายุ

การใช้งานเกิน 10 ปี ท่ีท างานไม่สมบูรณ์ 
11 นางปานทิพย์  

ใจเอ้ือย 
567,600 567,600 

 
567,600 

                                รวม                                                                                                                                                                   605,600 605,600  605,600 
2 หน่วยงานโภชนาการ 

11 
นางจันทนา   

 
    

 1) งานโภชนาการ(ตรวจสุขภาพผู้ประกอบ
และผู้สัมผัสอาหาร) 11  

5,000 5,000  5,000 

 รวม   5,000 5,000  5,000 
3 หน่วยงานอนามัย 

11 
นางสาวบานชื่น 

อินทิสาร 
    

 1)กิจกรรมป้องกัน ส่งเสริมดูแลรักษา
สุขภาพ 

11 นางสาวบานชื่น 
อินทิสาร 

13,500 13,500  13,500 

 รวม   13,500 13,500  13,500 
4 หน่วยงานเทคโนโลยแีละโสตทัศนูปกรณ์ 11 นายชาญสกล 

ทรัพย์มีชัย 
    

 1)งานจัดระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ 11 นายชาญสกล 
ทรัพย์มีชัย 

7,000 7,000  7,000 

 รวม   7,000 7,000  7,000 
5 หน่วยงานครุภัณฑ์ 11 นายวัลลภ      
 1)งานทะเบียนครุภณัฑ ์ 11 นายวัลลภ  

แร่จั่น 
5,000 5,000  5,000 

 รวม   5,000 5,000  5,000 

 รวมทั้งสิ้น   638,100 636,100  636,100 
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                                                               ลงชื่อ...................................................ผู้รบัรอง 

                                                  (นางปานทพิย์  ใจเอือ้ย) 
                                                  ผู้ช่วยผูอ้ านวยการฝ่ายบริหารทั่วไป 

 
 

                                        ลงชื่อ ........................................................ 
                                                         (เซอร์มาร์กาเร็ต  รัตนาวงศ์ไชยา) 

                                                                   ผู้จัดการ / ผู้อ านวยการ 
 

ตารางที่ 4.7.2  สรุปรายรับ-รายจ่ายตามหน่วยงาน (งาน/กิจกรรม/โครงการ) ปีการศึกษา 2562 ของฝ่ายบริหารท่ัวไป 
4.7.2.1  หน่วยงานอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดล้อม 

สรุปประเภทงบประมาณ 

 งบด าเนินการ   3,000      บาท                 งบลงทุน     -      บาท         งบพัฒนา 602,600 บาท 

 ลงชื่อ  ..............................................           ลงชื่อ.................................................... 
          (นางปานทพิย์  ใจเอือ้ย)                                (นางปานทพิย์  ใจเอือ้ย) 
      ผูเ้สนองาน                         ผู้ช่วยผูอ้ านวยการฝ่ายบรหิารทั่วไป 
 

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

         (เซอร์มารก์าเรต็  รตันาวงศ์ไชยา) 
     ผู้จัดการ/ ผู้อ านวยการ 

 
ที่ 

 
งาน/กิจกรรม/โครงการ 

แผนงาน
ตาม
มาตรฐาน 

สรุปรายรับ 
สรุป
รายจ่าย 

ประเภท
งบประมาณ 

จากโรงเรียน จากที่อื่น รวม 

 1)กิจกรรมป้องกันอัคคีภัย และ
การดูแลความมั่นคงปลอดภัยของ
ผู้ใช้อาคารสถานท่ีต่างๆภายใน
โรงเรียน 

11 

3,000  3,000 3,000 

 
ด าเนินการ 

 2)โครงการโรงเรียนสะอาด 
พลาสติกลด งดท้ิงขยะ 
-กิจกรรมห้องเรียนสะอาด สวย 
ด้วยมือเรา 
-กิจกรรมพลาสติกลด งดท้ิงขยะ 

11 
 
 

13,000 
 

22,000 

 

 
 

13,000 
 

22,000 

 
 

13,000 
 

22,000 

 
 

พัฒนา 

 3)โครงการซ่อมแซม ปรับ ปรุง 
บ ารุง รักษา และปรับเปลี่ยน
เครื่องปรับ อากาศ 

11 
567,600  567,600 567,600 

 
พัฒนา 

                                                                            รวม 605,600  605,600 605,600  
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ตารางที่ 4.7.2  สรุปรายรับ-รายจ่ายตามหน่วยงาน (งาน/กิจกรรม/โครงการ) ปกีารศกึษา 2562 
ของฝ่ายบริหารทั่วไป 

4.7.2.2  หน่วยงานโภชนาการ 

 
สรุปประเภทงบประมาณ 
 
 งบด าเนินการ   5,000      บาท         งบลงทุน     -      บาท งบพัฒนา        -      บาท 
 
 ลงชื่อ   ..............................................    ลงชื่อ  .................................................... 
         (นางปานทพิย์  ใจเอือ้ย)                         (นางปานทพิย์  ใจเอื้อย) 
        ผูเ้สนองาน                    ผู้ช่วยผูอ้ านวยการฝ่ายบริหารทั่วไป 

 
 
 

                                          ผูอ้นุมัต ิ ลงชื่อ    .................................................... 
                                                                    (เซอร์มาร์กาเรต็  รตันาวงศ์ไชยา) 
                                                                           ผู้จัดการ/ ผูอ้ านวยการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ที่ 

 
งาน/กิจกรรม/โครงการ 

แผนงาน
ตาม

มาตรฐาน 

สรุปรายรับ สรุป
รายจ่าย 

ประเภท
งบประมาณ จากโรงเรียน จากที่อื่น รวม 

 1) งานโภชนาการ (ตรวจสุชภาพ
ผู้ประกอบและผูส้ัมผัสอาหาร) 

11 5,000 
 

5,000 5,000 ด าเนินการ 

รวม 5,000  5,000 5,000  
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ตารางที่ 4.7.2  สรุปรายรับ-รายจ่ายตามหน่วยงาน (งาน/กิจกรรม/โครงการ) ปกีารศกึษา 2562 
ของฝ่ายบริหารทั่วไป 

4.7.2.3  หน่วยงานอนามัย 

 
 
สรุปประเภทงบประมาณ 
 
 งบด าเนนิการ   13,500   บาท     งบลงทนุ     -      บาท     งบพัฒนา     -     บาท 
 
 ลงชื่อ..............................................    ลงชื่อ.................................................... 
        (นางสาวบานชื่น  อินทิสาร)                        ( นางปานทพิย์  ใจเอื้อย) 
      ผูเ้สนองาน                ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทั่วไป 

 
 
 

                                          ผูอ้นุมัต ิ ลงชื่อ    ....................................................... 
                                                      (เซอร์มาร์กาเรต็  รตันาวงศ์ไชยา) 

                                                                       ผู้จัดการ/ผู้อ านวยการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ที่ 

 
งาน/กิจกรรม/โครงการ 

แผนงาน
ตาม

มาตรฐาน 

สรุปรายรับ สรุป
รายจ่าย 

ประเภท
งบประมาณ จากโรงเรียน จากที่อื่น รวม 

 1)กิจกรรมป้องกัน ส่งเสริมดูแล
รักษาสุขภาพ 

11 13,500 
 

13,500 13,500 ด าเนินการ 

รวม 13,500  13,500 13,500  
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ตารางที่ 4.7.2  สรุปรายรับ-รายจ่ายตามหน่วยงาน (งาน/กิจกรรม/โครงการ) ปกีารศกึษา 2562 
ของฝ่ายบริหารทั่วไป 

4.7.2.4  หน่วยงานเทคโนโลยี  และโสตทศันปูกรณ์ 

 
 
สรุปประเภทงบประมาณ 
 
 งบด าเนินการ   -      บาท                     งบลงทุน     -      บาท งบพัฒนา   7,000     บาท 
 
 ลงชื่อ..............................................    ลงชื่อ.................................................... 
        (นายชาญสกล  ทรพัย์มีชัย)                         (นางปานทพิย์  ใจเอื้อย) 
      ผูเ้สนองาน                 ผู้ช่วยผูอ้ านวยการฝ่ายบริหารทั่วไป 

 
 
 

ผู้อนุมัต ิลงชื่อ  ...................................................... 
                 (เซอร์มารก์าเรต็  รัตนาวงศ์ไชยา) 

                                                                              ผู้จัดการ/ ผูอ้ านวยการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ท่ี 

 
งาน/กิจกรรม/โครงการ 

แผนงาน
ตาม

มาตรฐาน 

สรุปรายรับ สรุป
รายจ่าย 

ประเภท
งบประมาณ จากโรงเรียน จากที่อื่น รวม 

 1)งานจัดระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศ 

11 7,000  7,000 7,000 พัฒนา 

รวม 7,000  7,000 7,000  
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ตารางที่ 4.7.2  สรุปรายรับ-รายจ่ายตามหน่วยงาน (งาน/กิจกรรม/โครงการ) ปกีารศกึษา 2562 
ของฝ่ายบริหารทั่วไป 

4.7.2.5  หน่วยงานครุภณัฑ ์

 
 
สรุปประเภทงบประมาณ 
 
 งบด าเนินการ   5,000      บาท   งบลงทุน     -      บาท  งบพัฒนา   -   บาท 
 
 ลงชื่อ..............................................    ลงชื่อ.................................................... 
         ( นายวัลลภ  แร่จ่ัน)                        ( นางปานทพิย์  ใจเอื้อย) 
      ผูเ้สนองาน                  ผู้ช่วยผูอ้ านวยการฝ่ายบริหารทั่วไป 

 
 
 

ผู้อนุมัต ิลงชื่อ  ....................................................... 
                  (เซอร์มารก์าเร็ต  รัตนาวงศ์ไชยา) 

                                                                               ผู้จัดการ/ ผูอ้ านวยการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ที่ 

 
งาน/กิจกรรม/โครงการ 

แผนงาน
ตาม

มาตรฐาน 

สรุปรายรับ สรุป
รายจ่าย 

ประเภท
งบประมาณ จากโรงเรียน จากที่อื่น รวม 

 1)งานทะเบียนครุภัณฑ์ 11 5,000  5,000 5,000 ด าเนินการ 
รวม 5,000  5,000 5,000  
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ล าดับที่ 1  แผนงานหน่วยงาน แผนงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
แผนงานตามโครงสร้าง  ฝ่ายบริหารทั่วไป 
แผนงานตามมาตรฐานด้าน  1  คุณภาพผู้เรียน / เด็ก        2  กระบวนการบริหารและจัดการ  

 3  สังคมแห่งการเรียนรู้            4  อัตลักษณ์   5 มาตรการส่งเสริม  
ผู้รบัผิดชอบ  นางปานทิพย์   ใจเอ้ือย 
ตอบสนอง    พันธกิจท่ี   1  ยุทธศาสตร์ท่ี  11  กลยุทธ์ท่ี  11.1  ,  11.2   
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษา 1 คุณภาพผู้เรียน  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
   3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ/การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
ตอบสนอง    พันธกิจท่ี  1  ยุทธศาสตร์ท่ี  11  กลยุทธ์ท่ี 11.1  ,11.2  
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษา EDBA :  มาตรฐานท่ี  11      ตัวบ่งช้ี/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          
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษาโรงเรียน : มาตรฐานที่  -    ตัวบ่งชี/้เกณฑ์ หลกัที ่-    
 

 วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา 
(วัน/เดอืน/ปี) 

วัตถุประสงค์ 1. ข้ันวางแผน  
1เพื่อให้มีการจัดท าแผนผังอาคาร สถานท่ี  1. ก าหนดขอบข่ายของแผนงาน เม.ย. 62 
ห้องเรียน  ห้องประกอบการต่างๆ 2. น าเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ พ.ค. 62 
2. เพื่อพัฒนา ดูแล  ปรับปรุง บ ารุง  รักษา     3. ประชุมคณะกรรมการมอบหมายหน้าท่ี พ.ค. 62 
ซ่อมแซมครุภัณฑ์  เทคโนโลยี  โสตทัศนูปกรณ์   รับผิดชอบ  
ห้องเรียน  ห้องประกอบการ  อาคารสถานท่ี   
แหล่งเรียนรู้  ระบบสาธารณูปโภค  และ  2. ข้ันด าเนินการ (ภาระงานประจ า/ภาระ  
สภาพแวดล้อมต่างๆภายในโรงเรียนให้เป็น งานร่วม/โครงการ)  

ระเบียบเรียบร้อย  สวยงาม  สะอาด ปลอดภัย 2.1 ภาระงานประจ า  
พร้อมใช้งาน และเอ้ือต่อการเรียนการสอน 2.1.1.จัดท าแผนผังอาคาร สถานท่ี ห้องเรียน พ.ค.62 
3.เพื่อให้บริการ การใช้อาคารสถานท่ี ในการ ห้องประกอบการต่างๆ  

จัดกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  จากหน่วยงาน 2.1.2. พัฒนา ดูแล  ปรับปรุง บ ารุง  รักษา     ตลอดปีการศึกษา 
ภายใน และภายนอกโรงเรียน ซ่อมแซม ครุภัณฑ์  เทคโนโลยี  โสตทัศนูปกรณ์    
4.เพื่อจัดกิจกรรมป้องกันอัคคีภัย   ห้องเรียน  ห้องประกอบการ  อาคารสถานท่ี  

5. เพื่อติดตาม  ประเมินผลความพึงพอใจ   แหล่งเรียนรู้  ระบบสาธารณูปโภค  และ  
และน าข้อมูลมาพัฒนา  ปรับปรุง สภาพแวดล้อมต่างๆภายในโรงเรียน    
6.เพื่อให้ห้องเรียนห้องปฏิบัติการ  อาคารเรียน ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย  สวยงาม  สะอาด  
มั่นคงสะอาด  และปลอดภัย  มีสิ่งอ านวยความ ปลอดภัย  พร้อมใช้งาน  และเอ้ือต่อ  
สะดวกพอเพียง  อยู่ในสภาพใช้การได้ดี การเรียนการสอน  
สภาพแวดล้อมร่มร่ืนเหมาะสมแก่การเรียนรู้ 2.1.3.บริการ  การใช้อาคารสถานท่ี ในการจดั ตลอดปีการศึกษา 
(ตบช. 11.1) กิจกรรมต่างๆในโรงเรียน  จากหน่วยงาน  
เป้าหมายเชิงปริมาณ ภายใน และภายนอกโรงเรียน  
1. มีการจัดท าแผนผังอาคารจ านวน 3 อาคาร 2.1.4.จัดกิจกรรมป้องกันอัคคีภัย   ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
ห้องเรียนจ านวน 38 ห้อง ห้องประกอบการ 2.1.5. ติดตาม  ประเมินผลความพึงพอใจ  และ ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
จ านวน 41 ห้อง น าข้อมูลมาพัฒนา  ปรับปรุง  
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2. มีการพัฒนา ดูแล  ปรับปรุง บ ารุง  รักษา       

ซ่อมแซม ครุภัณฑ์  เทคโนโลยี โสตทัศนูปกรณ์   2.2 ภาระงานตาม ตบช.  
ในห้องเรียน 38 ห้อง ห้องประกอบการ  41  2.2.1.ห้องเรียนห้องปฏิบัติการ  อาคารเรียนมั่นคง ตลอดปีการศึกษา 
ห้องแหล่งเรียนรู้  สาธารณูปโภค  สะอาด  และปลอดภัย  มีสิ่งอ านวยความ  

สภาพแวดล้อมต่างๆภายในโรงเรียน  ให้เป็น สะดวกพอเพียง  อยู่ในสภาพใช้การได้ดี  
ระเบียบเรียบร้อย  สวยงาม  สะอาด ปลอดภัย สภาพแวดล้อมร่มร่ืนเหมาะสมแก่การเรียนรู้  
พร้อมใช้งาน และเอ้ือต่อการเรียนการสอน (ตบช.  11.1)  
3.มีการบริการ การใช้อาคารสถานท่ี จ านวน 3    1)ห้องเรียนห้องปฏิบัติการห้องน้ าโรงอาหาร                                                                                                             
อาคาร ในการจัดกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน   หอประชุมครบทุกแห่งสะอาดเป็นระเบียบเรียบ  
ท้ังภายใน และภายนอกโรงเรียน ร้อยสวยงามมีความมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัย  
4. จัดกิจกรรมป้องกันอัคคีภัยภาคเรียนละ 1 (ประเด็น11.1.1)  
ครั้ง     2)สิ่งอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้พอเพียง  
5. ติดตาม  ประเมินผลความพึงพอใจภาคเรียน กับจ านวนผู้เรียนและอยู่ในสภาพใช้การได้ดีทุก  
ละ 1   ครั้งและน าข้อมูลมาพัฒนา  ปรับปรุง ครั้ง (ประเด็น11.1.2)  
6.ห้องเรียนห้องปฏิบัติการทุกห้อง  อาคาร   3)สภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน  
เรียนจ านวน 3 อาคาร มั่นคง สะอาด และ ภายในสถานศึกษาท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ครบทุกกลุ่ม  
ปลอดภัย  มีสิ่งอ านวยความสะดวกพอเพียง   สาระการเรียนรู้(ประเด็น11.1.3)  
อยู่ในสภาพใช้การได้ดี สภาพแวดล้อมร่มร่ืน   
เหมาะสมแก่การเรียนรู้ 2.3 ภาระงานร่วม  
 2.3.1.มีการสร้างและพัฒนาเทคโนโลยี  แหล่ง ตลอดปีการศึกษา 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ เรียนรู้ภานในสถานศึกษา  และใช้ประโยชน์  
1.มีการจัดท าแผนผังอาคาร สถานท่ี  จากแหล่งเรียนรู้ ท้ังภายใน และภายนอกสถาน  
ห้องเรียน  ห้องประกอบการต่างๆอย่างมี ศึกษา(ตบช.11.2)  
คุณภาพ   1)มีข้ันตอนการด าเนินงานสร้างสร้างและพัฒนา  
2. มีการพัฒนา ดูแล  ปรับปรุง บ ารุง  รักษา     แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาโดยศึกษาวิเคราะห์  
ซ่อมแซมครุภัณฑ์  เทคโนโลยี  โสตทัศนูปกรณ์   ข้อมูลสารสนเทศแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา  
ห้องเรียน  ห้องประกอบการ  อาคารสถานท่ี จัดท าแผนพัฒนาและด าเนินการตามข้ันตอนตาม  
แหล่งเรียนรู้  ระบบสาธารณูปโภค   ท่ีก าหนด(ประเด็น 11.2.1)  
และสภาพแวดล้อมต่างๆภายในโรงเรียน ให้   2) การด าเนินการก ากับติดตามและประเมินผล  
เป็นระเบียบ เรียบร้อย  สวยงาม  สะอาด การด าเนินงานในข้อ 1 และน าผลไปปรับปรุง  
ปลอดภัยพร้อมใช้งาน และเอ้ือต่อการเรียน ไปพัฒนาและต่อเน่ือง(ประเด็น 11.2.2)  
การสอนอย่างมีคุณภาพ   2.3.2.จัดโครงการ/กิจกรรมท่ีส่งเสริมสุขภาพ  
3.มีการบริการ การใช้อาคารสถานท่ี ในการ อนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน(ตบช.11.3)  
จัดกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  จากหน่วยงาน   1)แผนงานโครงการกิจกรรมท่ีพัฒนาอาคาร  
ภายใน และภายนอกโรงเรียนอย่างมีคุณภาพ สถานท่ีถูกสุขลักษณะและปลอดภัยของผู้เรียน  
4.มีการจัดกิจกรรมป้องกันอัคคีภัย          (ประเด็น11.3.1)  
ภายในโรงเรียน   2)การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง  ชุมชน  ผู้บริหาร  
5. ติดตาม  ประเมินผลความพึงพอใจ   สถานศึกษา  คณะครู  ผู้เรียนในการด าเนินงาน  



411 
 

 
แผนปฏิบัตกิารปกีารศึกษา  2563   โรงเรียนซางตาครู้สศกึษา 

 

 วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา 
(วัน/เดอืน/ปี) 

และน าข้อมูลมาพัฒนา  ปรับปรุงอย่างมี (ประเด็น11.3.6)  
คุณภาพ   
6.ห้องเรียนห้องปฏิบัติการ  อาคารเรียน 2.4 โครงการ  
มั่นคงสะอาด  และปลอดภัย  มีสิ่งอ านวยความ 2.4.1. โครงการพลาสติกลด  งดท้ิงขยะ ตลอดปีการศึกษา 
สะดวกพอเพียง  อยู่ในสภาพใช้การได้ดี 2.4.2. โครงการเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศมีอายุ พ.ค. 62 
สภาพแวดล้อมร่มร่ืนเหมาะสมแก่การเรียนรู้ การใช้งานเกิน 10 ปี ท่ีท างานไม่สมบูรณ์  
อย่างมีคุณภาพ 2.5ภาระงานตามมาตรฐานสากล  
 -  
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 3. ข้ันตรวจสอบ / ติดตาม / ประเมินผล ตลอดปีการศึกษา 
1.มีการจัดท าแผนผังอาคาร สถานท่ี  3.1จัดท าเครื่องมือประเมินต่างๆ  
ห้องเรียน  ห้องประกอบการต่างๆอย่างมี 3.2 ตรวจสอบติดตามการด าเนินงานตามแผนงาน  
คุณภาพร้อยละ 90 โครงการ/กิจกรรม  
2.มีการพัฒนา ดูแล  ปรับปรุง บ ารุง  รักษา     3.3 ประเมินผล  
ซ่อมแซมครุภัณฑ์  เทคโนโลยี  โสตทัศนูปกรณ์     
ห้องเรียน  ห้องประกอบการ  อาคารสถานท่ี 4. ข้ันสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา มี.ค. 63 
แหล่งเรียนรู้  ระบบสาธารณูปโภคและ  4.1 สรุปผลการประเมินแผนงาน /โครงการ  
สภาพแวดล้อมต่างๆภายในโรงเรียน ให้เป็น 4.2 รายงานผลการประเมินแผนงาน/โครงการ   
ระเบียบเรียบร้อย  สวยงาม สะอาด ปลอดภัย   4.3 น าผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนา  
พร้อมใช้งาน และเอ้ือต่อการเรียนการสอน ในปีการศึกษาต่อไป  
อย่างมีคุณภาพร้อยละ 90   
3.มีการบริการ การใช้อาคารสถานท่ี ในการ   
จัดกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  จากหน่วยงาน   
ภายใน และภายนอกโรงเรียนอย่างมีคุณภาพ   
ร้อยละ 90   
4.จัดกิจกรรมป้องกันอัคคีภัย  ภายในโรงเรียน   
อย่างมีคุณภาพร้อยละ 90   
5. ติดตาม  ประเมินผลความพึงพอใจ     
และน าข้อมูลมาพัฒนา  ปรับปรุงอย่างมี   
คุณภาพร้อยละ 90   
6.ห้องเรียนห้องปฏิบัติการ  อาคารเรียน   
มั่นคงสะอาด  และปลอดภัย  มีสิ่งอ านวยความ   
สะดวกพอเพียง  อยู่ในสภาพใช้การได้ดี   
สภาพแวดล้อมร่มร่ืนเหมาะสมแก่การเรียนรู้   
อย่างมีคุณภาพร้อยละ 90   
   
เครื่องมือการติดตาม / ประเมินผล   
1.แบบติดตาม  ประเมินผลความพึงพอใจ     
2.แบบประเมินโครงการ / กิจกรรม   
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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 

รายรับ   

   1.จากโรงเรียน 3,000 
   2. อื่นๆ - 

รวม 3,000 
รายจ่าย  
   1.ค่าวัสดุ   
   2.ค่าใช้สอย  

- ป้ายเตือนต่างๆ  500 
- ค่าน้ าด่ืม และของว่างวิทยากร 500 

   3.ค่าตอบแทน  
- ค่าวิทยากรให้ความรู้ 2,000 

  4.ค่าพาหนะ - 
รวม 3,000 

            
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 

 
 
 
 
 
 

ลงช่ือ  ..........................................................                ลงช่ือ .......................................................... 
                  ( นายนิวัตร  ค ามี )                                ( นางปานทิพย์  ใจเอ้ือย)                                        
                       ผู้เสนองาน                                              ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริหารท่ัวไป 

 
                       ผู้อนุมัติ 
 

ลงช่ือ    .......................................................................... 
          (เซอร์มาร์กาเร็ต   รัตนาวงศ์ไชยา)  

                                                      ผู้จัดการ/ผูอ้ านวยการ 
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แผนงานตามโครงสร้าง  ฝ่ายบริหารท่ัวไป 
แผนงานตามมาตรฐานด้าน  1 คุณภาพผู้เรียน/เด็ก          2   กระบวนการบริหารและการจัดการ  
                                            3  สังคมแห่งการเรียนรู้         4  อัตลักษณ์   5  มาตรการส่งเสริม 
ชื่อโครงการ  โรงเรียนสะอาด   พลาสติกลด    งดท้ิงขยะ 
ลักษณะโครงการ        ประจ า    ต่อเน่ือง    ใหม่  
หน่วยงาน                       งานอาคารสถานที่  และสิ่งแวดล้อม 
ผู้รบัผิดชอบ  นางปานทิพย์  ใจเอ้ือย 
ตอบสนอง                         พันธกิจท่ี  1  ยุทธศาสตร์ท่ี     11    กลยุทธ์ท่ี   11.1 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษา สพฐ.   1  คุณภาพของผู้เรียน/เด็ก   2  กระบวนการบริหารและการจัดการ   
                    3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ/การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ   
ตอบสนองมาตรฐานฝ่ายการศกึษาฯ( EDBA)  มาตรฐานท่ี   11   ตัวบ่งช้ี ทางตรง  11.1  ทางอ้อม  11.3 
                             ประเด็นพิจารณาท่ี ทางตรง 11.1.1ทางอ้อม11.3.6  
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษาโรงเรียน มาตรฐานท่ี.........................................ตัวบ่งช้ี............................................ 
 
1. หลักการและเหตผุล 

ประเทศไทยก าลังประสบวิกฤตขยะพลาสติกที่มีจ านวนมหาศาลจนเป็นปัญหาใหญ่ท าลายสิ่งแวดล้อมท าให้เกิด 
ผลเสียแก่ระบบนิเวศเป็นอย่างมาก  ซึ่งปัญหาต่างๆเหล่าน้ีเกิดจากน้ ามือ”มนุษย์”ท้ังสิ้น 
 โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา  เล็งเห็นถึงความส าคัญของสิ่งแวดล้อม  จึงได้จัดให้มีโครงการโรงเรียนสะอาด พลาสติกลด  
 งดท้ิงขยะ เป็นการช่วยลดวิกฤตขยะ  โดยเฉพาะขยะพลาสติก  เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการรักษ์สิ่งแวดล้อม  
 โดยการเริ่มปลูกฝังจากโรงเรียน  ไปสู่บ้าน  ชุมชน  และประเทศชาติต่อไป   
2.วัตถุประสงค์    

2.1  เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับการแยกขยะ  การใช้ประโยชน์จากขยะ  และปัญหาต่างๆเกี่ยวกับขยะ 
อย่างถูกต้อง  ถูกสุขลักษณะ 
2.2  เพื่อปลูกจิตส านึก  และรณรงค์ให้นักเรียนเกิดความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม  อันเป็นบ้านของมนุษย์ทุกคน 

 2.3  เพื่อช่วยลดปัญหาขยะพลาสติก  รวมไปถึงหลอดพลาสติก  ท่ีส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม 
 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  ท่ีส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม 
 3.1.4 นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนา  รักษาสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้สวยงาม  สะอาด  น่าอยู่   
 3.2 เชงิคุณภาพ 

3.2.1  นักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับการแยกขยะ  การใช้ประโยชน์จากขยะ  และปัญหาต่างๆเกี่ยวกับขยะ 
อย่างถูกต้อง  ถูกสุขลักษณะ 
3.2.2  นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม  อันเป็นบ้านของมนุษย์ทุกคน 

 3.2.3  นักเรียนมีส่วนในการช่วยลดขยะพลาสติก  รวมไปถึงหลอดพลาสติก  ท่ีส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม 
       3.2.4 นักเรียนมีส่วนร่วมในการพัฒนา  รักษาสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้สวย  สะอาด  น่าอยู่  
 3.3 ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
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3.3..1  นักเรียนทุกคนได้รับความรู้เกี่ยวกับการแยกขยะ  การใช้ประโยชน์จากขยะ  และปัญหาต่างๆเกี่ยวกับขยะ 
อย่างถูกต้อง  ถูกสุขลักษณะ 
3.3.2  นักเรียนทุกคนมีจิตส านึก  ในการร่วมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม  อันเป็นบ้านของมนุษย์ทุกคน 

 3.3.3  นักเรียนทุกคนมีส่วนในการช่วยลดขยะพลาสติก  รวมไปถึงหลอดพลาสติก  ท่ีส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม 
      3.3..4  นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้สวย  สะอาด  น่าอยู่  
4. ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 
โครงการโรงเรยีนสะอาด  พลาสตกิลด งดทิง้ขยะ 

ขั้นตอนการ/วิธกีารก ากับ ตดิตาม 
วิธีการประเมินผล 

ระยะเวลา หน่วยงานรบัผิดชอบ 

1.  กิจกรรมห้องเรียนสะอาด สวย ด้วยมือเรา  งานอาคารสถานท่ี 
   1. ขั้นเตรียมการ  และสิ่งแวดล้อม 
       1.1  แต่งต้ังคณะกรรมการ เม.ย. 62  
       1.2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการด าเนินงาน พ.ค.  62  
       1.3 เสนอโครงการเพื่อการอนุมัติ พ.ค.  62  
   2. ขั้นด าเนินการ/กิจกรรมที่จัด   
       2.1 ประชาสัมพันธ์  ช้ีแจง  ขอบข่ายกิจกรรม   พ.ค.  62  
และข้ันตอนการด าเนินกิจกรรม   
       2.2 ด าเนินกิจกรรม พ.ค.  62  
             2.2.1 รณรงค์ให้นักเรียนทุกคนร่วมรักษาความ   
สะอาด    และร่วมจัดบรรยากาศ  สภาพแวดล้อมภายใน   
ห้องเรียน และบริเวณนอกห้องเรียนของตน  ให้สะอาด     
สวยงาม น่าอยู่  เอื้อต่อการเรียนการสอน   
            2.2.2 คณะกรรมการนักเรียนแต่ละสายช้ันตรวจ มิ.ย.  62  
ประเมินห้องเรียนในสายช้ัน  สัปดาห์ละ 1 ครั้งเพื่อ   
รายงานคุณครูหัวหน้าสายช้ัน  และคุณครูประจ าช้ัน   
เพื่อปรับปรุง  พัฒนา  แก้ไข   
            2.2.3 คณะกรรมการตรวจประเมินห้องเรียน   มิ.ย. 62  
ตรวจห้องเรียน เดือนละ หน่ึงครั้ง   เพื่อมอบธง   
ห้องเรียนท่ีผ่านเกณฑ์การประเมิน   
           2.2.4 สรุปผลการประเมิน มอบธงผ่านเกณฑ์ เดือนละครั้ง  
           2.2.5 สรุปผลการประเมิน เพื่อมอบรางวัลสายช้ันดีเด่น เทอมละครั้ง  
3. ขั้นติดตามและประเมินผล   
   3.1 แบบประเมินความพึงพอใจ ก.พ. 63  
   3.2 แบบประเมินห้องเรียน เดือนละครั้ง  
   3.3 สังเกตสภาพจริง ตลอดปี  
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2.  กิจกรรมพลาสติกลด  งดทิ้งขยะ    

ขั้นตอนการ/วิธกีารก ากับ ตดิตาม 
วิธีการประเมินผล 

ระยะเวลา หน่วยงานรบัผิดชอบ 

   1. ขั้นเตรียมการ   
        1.1  แต่งต้ังคณะกรรมการ เม.ย. 62  
        1.2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการด าเนินกิจกรรม พ.ค.  62  
ร่วมกัน   
        1.3 เสนอโครงการเพื่อการอนุมัติ พ.ค.  62  
        1.4จัดเตรียมสื่อต่างๆที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์  พ.ค.  62  
เกี่ยวกับการลดใช้พลาสติก   และการใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก   
เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม  และสื่อการรณรงค์ร่วมรักษาสิง่แวดล้อม   
   2. ขั้นด าเนินการ/กิจกรรมที่จัด   
         2.1 ประชาสัมพันธ์  ช้ีแจง  ลักษณะของกิจกรรม  พ.ค.  62  
พลาสติกลด  งดท้ิงขยะ  และข้ันตอนการด าเนินกิจกรรม   
         2.2 ด าเนินกิจกรรม   
               2.2.1  ใช้สื่อ  และการประชาสัมพันธ์    รณรงค์เพื่อ พ.ค.  62  
ปลูกจิตส านึกให้นักเรียนเห็นความส าคัญของการร่วมรักษา   
สิ่งแวดล้อม  (การลดพลาสติกโดยเฉพาะหลอด  , การงดท้ิงขยะ   
ลงพื้นให้ท้ิงลงถังทุกครั้ง  ,  รู้จักการแยกขยะ  และการใช้   
ประโยชน์จากขยะ)   
               2.2.2  นักเรียนและบุคลากรทุกคนในโรงเรียนร่วม   พ.ค.  62  
กิจกรรมการรักษาความสะอาดภายในบริเวณโรงเรียน โดยงด   
ท้ิงขยะลงพื้น   ให้ท้ิงขยะลงถัง  และลดการใช้พลาสติก   
( โดยเฉพาะหลอด)   
               2.2.3  นักเรียนน าสิ่งท่ีได้รับจากกิจกรรมไปปฏิบัติสู่ มิ.ย.  62  
บ้าน  ชุมชน  และประเทศชาติต่อไป   
              2.2.4   ประกาศช่ืนชมนักเรียนตัวอย่างท่ีท าความดี    
 และมีจิตสาธารณะ   ในการลดพลาสติก  และร่วมรกัษาความ   
สะอาด  รักษาสิ่งแวดล้อมภายในและภายนอกโรงเรียน   
             2.2.5 ประกวดคลิปวีดีโอ   ในหัวข้อ ก.ค. 62  
“รักษ์โลกเลิกพลาสติก”   
             2.2.6 ประกาศผลการประกวดคลิปวีดีโอ ส.ค. 62  
             2.2.7 น าคลิปวีดีโอท่ีชนะการประกวดเผยแพร่ ส.ค. 62  
   3. ขั้นตดิตามและประเมินผล   
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ขั้นตอนการ/วิธกีารก ากับ ตดิตาม 
วิธีการประเมินผล 

ระยะเวลา หน่วยงานรบัผิดชอบ 

             3.1 แบบประเมินความพึงพอใจ ก.พ..  63  
             3.2 ตรวจสอบ / ติดตามผลการด าเนินกิจกรรม เดือนละ1ครั้ง  
             3.3 สังเกตสภาพจริง ตลอดปี  

 
5. สถานที่ด าเนนิงาน      โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 
6. ระยะเวลาในการด าเนินงาน  พฤษภาคม  2562  ถึง  กุมภาพันธ์  2563 
7. งบประมาณ   
โครงการโรงเรยีนสะอาด  พลาสตกิลด  งดทิง้ขยะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.

กิจกรรมพลาสตกิลด  งดทิ้งขยะ 

รายการ งบประมาณปี 2562 

1.กิจกรรมห้องเรียนสะอาด  สวย  ด้วยมือเรา  
รายรับ  
- จากโรงเรียน 13,000 
- อื่น ๆ - 

รวม  
รายจ่าย  
1. ค่าวัสดุ   

ค่าธงส าหรับห้องท่ีผ่านเกณฑ ์ 30  x  100 3,000 
ค่าอุปกรณ์เกี่ยวกับการท าความสะอาด 8,000 

2. ค่าใช้สอย  
ค่าเอกสารสิ่งพิมพ์ต่างๆ 2,000 

3. ค่าพาหนะ  
รวม 13,000 

รายการ งบประมาณปี 2562 

รายรับ  
- จากโรงเรียน 22,000 
- อื่น ๆ - 

รวม  
รายจ่าย  
1. ค่าวัสดุ   
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8. 

เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 
 8.1.  แบบประเมินความพึงพอใจ 
 8.2.  แบบบันทึกการตรวจสอบ ติดตาม การด าเนินกิจกรรม 
9. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

9.1  นักเรียนรู้วิธีการแยกขยะ การใช้ประโยชน์จากขยะ  และปัญหาต่างๆเกี่ยวกับขยะอย่างถูกต้อง  ถูกสุขลักษณะ 
9.2  นักเรียนมีจิตส านึก  ในการรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม  อันเป็นบ้านของมนุษย์ทุกคน 

 9.3  ปัญหาขยะพลาสติก  รวมไปถึงหลอดพลาสติก  ในโรงเรียนลดลง   
 9.4  สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนสวยงาม  สะอาด  น่าอยู่   
10. ปัญหา/อปุสรรค แนวทางแก้ไข 

 
 
 

ผู้เสนอโครงการ   
      

ลงช่ือ ……………………………………                                                    
      (นางปานทิพย์    ใจเอ้ือย) 

ผู้พิจารณาโครงการ  
 

ลงช่ือ ………………………………………                                                    
       (นางปานทิพย์  ใจเอ้ือย) 

 
 
 

 
 

      ผู้จัดการ/ผู้อ านวยการ 

 

 
    
- 

รายการ งบประมาณปี 2562 
                 ค่าถังขยะ  4,500 
                 ค่าอุปกรณ์ท าความสะอาด 4,500 

ค่าวัสดุอุปกรณ์สาธิตท าถุงผ้า 3,000 
ค่าวัสดุอุปกรณ์เผยแพร่การรณรงค์ 2,000 

2. ค่าใช้สอย  
ค่าสื่อ สิ่งพิมพ์ เพื่อเผยแพร ่ 2,000 

3. ค่าตอบแทน  
     ค่าวิทยากร  , ค่าของท่ีระลึกส าหรับวิทยากร 5,000 

4. ค่าพาหนะ  
รวม 22,000 

ผู้อนุมัติโครงการ 

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

(เซอร์มาร์กาเร็ต    รัตนาวงศ์ไชยา) 
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แผนงานตามโครงสร้าง  ฝ่ายบริหารท่ัวไป 
แผนงานตามมาตรฐานด้าน  1 คุณภาพผู้เรียน/เด็ก          2   กระบวนการบริหารและการจัดการ  
                                            3  สังคมแห่งการเรียนรู้         4  อัตลักษณ์   5  มาตรการส่งเสริม 
ชื่อโครงการ   โครงการเปลี่ยนเครือ่งปรบัอากาศมีอายกุารใช้งานเกิน 10 ปี ทีท่ างานไม่สมบูรณ์ 

ลักษณะโครงการ        ประจ า    ต่อเน่ือง    ใหม่  
หน่วยงาน                       งานอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อม 
ผู้รบัผิดชอบ  นางปานทิพย์  ใจเอ้ือย 
ตอบสนอง                         พันธกิจท่ี  1  ยุทธศาสตร์ท่ี     11    กลยุทธ์ท่ี   11.1 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษา สพฐ.   1  คุณภาพของผู้เรียน/เด็ก   2  กระบวนการบริหารและการจัดการ   
                    3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ/การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ   
ตอบสนองมาตรฐานฝ่ายการศกึษาฯ( EDBA)  มาตรฐานท่ี   11   ตัวบ่งช้ี ทางตรง  11.1  ทางอ้อม  11.3 
                             ประเด็นพิจารณาท่ี ทางตรง 11.1.1  ทางอ้อม11.3.6  
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษาโรงเรียน มาตรฐานท่ี.........................................ตัวบ่งช้ี............................................ 
 
1. หลักการและเหตผุล 
 ในปีการศึกษา 2561 โรงเรียนซางตาครู้สศึกษาได้ด าเนินการพัฒนา  ปรับปรุง  ซ่อมแซม  และบ ารุงรักษา  ห้องน้ า 
ห้องส้วมอาคารอังแซลม์  ครุภัณฑ์  โสตทัศนูปกรณ์  เทคโนโลยี  ในห้องเรียนห้องประกอบการ  สิ่งอ านวยความสะดวก 
ในการเรียนรู้  ครบครัน  ให้สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามมั่นคงแข็งแรงปลอดภัย  อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ดี   
เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 ในปีการศึกษา 2562   ฝ่ายบริหารท่ัวไป  จะด าเนินการพัฒนา  ซ่อมแซม  ปรับปรุง บ ารุงรักษา เครื่องปรับอากาศ 
ในห้องเรียน  และห้องประกอบการ  ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ และปลอดภัย  เน่ืองจากเครื่องปรับอากาศ 
บางเครื่องมีอายุการใช้งานเป็นเวลานาน  และบางเครื่องอุปกรณ์(ฟิลเตอร์)มีการช ารุด  ซึ่งเป็นผลท าให้อายุการ 
ใช้งานของเครื่องปรับอากาศลดลง และเป็นต้นเหตุของการเกิดโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจข้ึนได้   
2.วัตถุประสงค ์

2.1  เพื่อเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศเก่าอายุการท างานเกิน 10 ปี ท่ีมีการท างานไม่สมบูรณ์  เป็นเครื่องปรับอากาศใหม่ 
2.2 เพื่อปรับปรุงอุปกรณ์บางส่วนในเครื่องปรับอากาศ  ให้อายุการใช้งานของเครื่องปรับอากาศเพิ่มข้ึน  และเกิดความ 
ปลอดภัยแก่สุขภาพอนามัย 

           2.3เพื่อเป็นการพัฒนาอาคารสถานท่ี สภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ ในห้องเรียน ห้องประกอบการให้เอื้อต่อการเรียน 
          การสอน  อย่างถูกสุขลักษณะและปลอดภัย  

3. เป้าหมาย      
  3.1 เชิงปริมาณ 

 3.1.1  เพื่อเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศเก่าที่มีการท างานไม่สมบูรณ์จ านวน  16  เครื่อง เป็นเครื่องปรับอากาศใหม่   
(ห้องประชุมช้ันห้า 3 เครื่อง) (ห้องสมุด 4 เครื่อง)(ห้องประชุมช้ันหน่ึง 1 เครื่อง)  

   (ห้องเรียนช้ันป.ห้าทับสาม 2 เครื่อง) (ห้องเรียนดนตรีสากลอาคารกางเขน 2 เครื่อง) (ห้องเรียนวงสตริง 2 เครื่อง)   
(ห้องโสตทัศนูปกรณ์ 2 เครื่อง) 
3.1.2  เครื่องปรับอากาศจ านวน 65   เครื่อง  ได้รับการปรับปรุงอุปกรณ์(ฟิลเตอร์)ในเครื่องปรับอากาศ  ให้อายุ 
การใช้งานของเครื่องปรับอากาศเพิ่มข้ึน  และเกิดความปลอดภัยแก่สุขภาพอนามัย 

 3.1.3 อาคารสถานท่ี สภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ ในห้องเรียน ห้องประกอบการ  ทุกแห่ง ได้รับการพัฒนา  ให้ 
           เอ้ือต่อการเรียนการสอน  อย่างถูกสุขลักษณะและปลอดภัย  
 3.2 เชิงคุณภาพ 
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3.2.1  เครื่องปรับอากาศเก่าอายุการท างานเกิน 10 ปี ท่ีมีการท างานไม่สมบูรณ์ทุกเครื่อง  ได้รับการเปลี่ยนใหม่อย่าง 
มีคุณภาพ   
3.2.2  อุปกรณ์บางส่วนในเครื่องปรับอากาศทีมีการช ารุดทุกเครื่องได้รับการปรับปรุง  ให้อายุการใช้งานของเครื่อง 
ปรับอากาศเพิ่มข้ึน  และเกิดความปลอดภัยแก่สุขภาพอนามัย 

 3.2.3   อาคารสถานท่ี สภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ ในห้องเรียน ห้องประกอบการทุกแห่ง ได้รับการพัฒนาให้ 
เอ้ือต่อการเรียนการสอน  อย่างถูกสุขลักษณะและปลอดภัย  
 3.3 ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

3.3.1  เครื่องปรับอากาศเก่าอายุการท างานเกิน 10 ปี ท่ีมีการท างานไม่สมบูรณ์  ได้รับการเปลี่ยนใหม่อย่างมีคุณภาพ 
3.3.2  อุปกรณ์บางส่วนในเครื่องปรับอากาศทีมีการช ารุด(ฟิลเตอร์)ได้รับการปรับปรุง  เพื่อให้อายุการใช้งานของเครื่องปรับ

อากาศเพิ่มข้ึน  และเกิดความปลอดภัยแก่สุขภาพอนามัย   
          3.3.3 อาคารสถานท่ี สภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ ในห้องเรียน ห้องประกอบการ ได้รับการพัฒนาให้เอื้อต่อการเรียนการสอน   
อย่างถูกสุขลักษณะและปลอดภัย  
4. ข้ันตอนและวิธีการด าเนินงาน 
โครงการเปลี่ยนเครือ่งปรบัอากาศมีอายกุารใช้งานเกิน 10 ปี ทีท่ างานไม่สมบูรณ์ 

ขั้นตอนการ/วิธกีารก ากับ ตดิตาม 
วิธีการประเมินผล 

ระยะเวลา หน่วยงานรบัผิดชอบ 

   1. ขั้นเตรียมการ  งานอาคารสถานท่ี 
       1.1  ก าหนดข้ันตอนการพัฒนา  ปรับปรุง  ปรับเปลี่ยน เม.ย. 62 และสิ่งแวดล้อม 
       1.2 น าเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ พ.ค.  62  
       1.3 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินกิจกรรม พ.ค.  62  
   2. ขั้นด าเนินการ/กิจกรรมที่จัด   
       2.1 ด าเนินการเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศ พ.ค.  62  
              2.1.1 เปลี่ยนเครื่องปรับอากาศเก่าอายุการใช้งานเกิน 10    
ปี ท่ีท างานไม่สมบูรณ์  เป็นเครื่องปรับอากาศใหม่   
              2.1.2 ซ่อมแซม  ปรับปรุง  เครื่องปรับอากาศ   
ท่ีช ารุดให้อยู่ในสภาพใช้งานได้อย่างสมบูรณ์     
              2.1.3 บ ารุงรักษา  เครื่องปรับอากาศห้องเรียน  ห้อง พ.ค.  62  
ประกอบการให้ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้อย่างสมบูรณ์    
และปลอดภัยแก่สุขภาพอนามัย   
3. ขั้นติดตามและประเมินผล   
3.1  แบบประเมินความพึงพอใจ ก.พ. 63  
3.2 แบบส ารวจติดตามการใช้เครื่องปรับอากาศ   
3.3 สังเกตสภาพจริง ตลอดปี  

5. สถานที่ด าเนนิงาน      โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 
6. ระยะเวลาในการด าเนินงาน  พฤษภาคม  2562  ถึง  กุมภาพันธ์  2563 
7. งบประมาณ 
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โครงการเปลี่ยนเครือ่งปรบัอากาศมีอายกุารใช้งานเกิน 10 ปี ทีท่ างานไม่สมบูรณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. เคร่ืองมือการติดตามและประเมินผล 

 8.1.  แบบประเมินความพึงพอใจ 

 8.2.  แบบบันทึกการตรวจสอบ ติดตาม การด าเนินโครงการ 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

9.1  เครื่องปรับอากาศเก่าที่มีการท างานไม่สมบูรณ์  ได้รับการเปลี่ยนใหม่อย่างมีคุณภาพ   
9.2 อุปกรณ์บางส่วนในเครื่องปรับอากาศทีมีการช ารุด(ฟิลเตอร์)ได้รับการปรับปรุง  เพื่อให้อายุการใช้งานของ 
เครื่องปรับอากาศเพิ่มข้ึน  และเกิดความปลอดภัยแก่สุขภาพอนามัย 

 9.3 อาคารสถานท่ี สภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ ในห้องเรียน ห้องประกอบการ ได้รับการพัฒนาให้เอื้อต่อ 
การเรียนการสอน  อย่างถูกสุขลักษณะและปลอดภัย  
10. ปัญหา/อปุสรรค แนวทางแก้ไข 
 

ผู้เสนอโครงการ   
      

ลงช่ือ ……………………………………                                               
(นางปานทิพย์    ใจเอ้ือย) 

ผู้พิจารณาโครงการ  
 

ลงช่ือ ………………………………………                                                    
       (นางปานทิพย์  ใจเอ้ือย) 

 
 
 
 
 
 

รายการ งบประมาณปี 2562 

รายรับ  
- จากโรงเรียน 567,600 
- อื่น ๆ - 
รวม 567,600 
รายจ่าย  
1. ค่าวัสดุ   
           - ค่าเครื่องปรับอากาศ ใหม่    36,000   BTU     14 x 31,500 441,000 
           - ค่าเครื่องปรับอากาศใหม่    12,500   BTU      2 x 11,000 22,000 
           - ค่าฟิลเตอร์เครื่องปรับอากาศ           ( 65x6) x 140 54,600 
2. ค่าตอบแทน  
            - ค่าติดต้ัง                            16 x 3,000   48,000 
3. ค่าพาหนะ 2,000 
                                                   รวม 567,600 

ผู้อนุมัติโครงการ 

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

(เซอร์มาร์กาเร็ต    รัตนาวงศ์ไชยา) 

ผู้จัดการ/ผู้อ านวยการ 
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ล าดับที่   2   แผนงานหน่วยงาน  แผนงานโภชนาการ 
แผนงานตามโครงสร้าง            ฝ่ายบริหารทั่วไป 
แผนงานตามมาตรฐานด้าน  1 คุณภาพผู้เรียน 2 การจัดการศึกษา  3 สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้   
     4  อัตลักษณ์ (จิตตาภิบาล) 5 มาตรการส่งเสริม 
ผู้รบัผิดชอบ   นางจันทนา  หวังสมนึก 
ตอบสนอง   พันธกิจท่ี   -     ยุทธศาสตร์ท่ี   -    กลยุทธ์ท่ี    - 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษา 1 คุณภาพผู้เรียน  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
     3 กระบวนการจัดการเรียนการสอน  4ระบบการประกันคุณภาพภายใน 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษา EDBA :  มาตรฐานท่ี 11 ตัวบ่งช้ี/เกณฑ์ หลักที่ 11.1 ร่วม 11.3 
ประเด็นการพิจารณา/เกณฑ์ย่อยท่ี  หลัก       11.1.1   ร่วม  11.3.2 – 11.3.6   
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษาโรงเรียน : มาตรฐานท่ี      ตัวบ่งช้ีหลักที่        ร่วม   -   เกณฑ์ท่ี.............. 

 วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดอืน/ปี) 
1.เพื่อให้บริการเกี่ยวกับงานโภชนาการ  1. ขั้นวางแผน  
2.เพื่อจัดซื้อวัตถุดิบท่ีสะอาดปลอดภัย   1.เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ เม.ย. 62 
ในการประกอบอาหาร 2. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน  
3.เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับโภชนาการ  แก่   3. ประชุมช้ีแจงคณะกรรมการด าเนินงาน  
นักเรียนบุคลากร  และผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง ท่ีรับผิดชอบกิจกรรมในโครงการ    
4.เพื่อบริการอาหารหน่วยงานท่ีขอ   
5.เพื่อให้ห้องเรียนห้องปฏิบัติการ  อาคารเรียน 2. ขั้นด าเนินการ   (ภาระงานประจ า/ภาระ ตลอดปีการศึกษา 
มั่นคงสะอาด  และปลอดภัย  มีสิ่งอ านวยความ งานร่วม/โครงการ)  
สะดวกพอเพียง  อยู่ในสภาพใช้การได้ดี 2.1 ภาระงานประจ า  
สภาพแวดล้อมร่มร่ืนเหมาะสมแก่การเรียนรู้      2.1.1.งานโภชนาการ  ตลอดปีการศึกษา 
(ตบช. 11.1) 1)ควบคุมดูแลโรงอาหารและครัวให้อยู่ในสภาพ  
 ท่ีสะอาดถูกสุขลักษณะ  
 2)จัดจุดบริการสถานท่ีน่ัง  โต๊ะอาหาร  
เป้าหมายเชิงปริมาณ และสถานท่ีจ าหน่ายอาหาร  เครื่องด่ืมให้สะอาด  
1.นักเรียนจ านวน 1,300  คน พอเพียงต่อความต้องการ  
2.ครู และบุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง 150  คน 3)บริการอาหารและเครื่องด่ืม  แก่  
 บุคลากร  ครู และนักเรียน   ท่ีสะอาดถูก  
เป้าหมายเชิงคณุภาพ สุขลักษณะ  
1.มีการบริการด้านโภชนาการท่ีมีคุณภาพ 4)จัดเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบ งานต่างๆ  
2.มีการจัดซื้อวัตถุดิบท่ีสะอาดปลอดภัย   5) ตรวจสารปนเป้ือนในอาหาร และตรวจสุขภาพ  
เช่ือถือได้   ในการประกอบอาหารอย่างมี ผู้ประกอบ และผู้สัมผัสอาหาร  
คุณภาพ 6)ท าบัญชีเบิก-จ่าย และส่งมอบหลักฐานการซื้อ  

3.มีการให้ความรู้เกี่ยวกับโภชนาการ  แก่   แก่ฝ่ายธุรการ การเงิน  
นักเรียนบุคลากร  และผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง       2.1.2.จัดซ้ือวัตถุดิบที่สะอาด  ปลอดภัย    
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 วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดอืน/ปี) 
4.มีการบริการอาหารกับหน่วยงานท่ีขอ ในการประกอบอาหาร ตลอดปีการศึกษา 
5.ห้องเรียนห้องปฏิบัติการ  อาคารเรียน 1)ส ารวจและจัดซื้อวัตถุดิบในการประกอบ  
มั่นคงสะอาด  และปลอดภัย  มีสิ่งอ านวยความ อาหารท้ังของแห้งและของสดจากแหล่งท่ี  
สะดวกพอเพียง  อยู่ในสภาพใช้การได้ดี เช่ือถือได้      
สภาพแวดล้อมร่มร่ืนเหมาะสมแก่การเรียนรู้ 2)ควบคุม  ดูแล  วัตถุดิบ  ให้สะอาดถูก  
อย่างมีคุณภาพ สุขลักษณะและหลักโภชนาการ  
 3)รับการตรวจติดตามวัตถุดิบจากหน่วยงาน  
ตัวชี้วัดความส าเร็จ ภายในและภายนอก  
1.มีการบริการเกี่ยวกับโภชนาการอย่างมี        2.1.3.ให้ความรู้เกี่ยวกบัโภชนาการ  แก่    
คุณภาพร้อยละ 90 นักเรียนบคุลากร  และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  
2.มีการจัดซื้อวัตถุดิบท่ีสะอาดปลอดภัย   1)ให้ความรู้เกี่ยวกับโภขนาการ ตลอดปีการศึกษา 
เช่ือถือได้   ในการประกอบอาหารอย่างมี 2)เชิญเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขให้ความรู้เกี่ยวกับหลัก  
คุณภาพร้อยละ 90 โภชนาการ และสุขอนามัย  
3.มีการให้ความรู้เกี่ยวกับโภชนาการ  แก่          2.1.4)บริการอาหารกับหน่วยงานท่ีขอ  
นักเรียนบุคลากร  และผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง 2.2  ภาระงานตาม ตบช.  
ร้อยละ90 2.2.1.ห้องเรียนห้องปฏิบัติการ  อาคารเรียนมั่นคง  
4.มีการบริการอาหารกับหน่วยงานท่ีขอ  สะอาด  และปลอดภัย  มีสิ่งอ านวยความ  
ท่ีได้รับการอนุมัติแล้ว สะดวกพอเพียง  อยู่ในสภาพใช้การได้ดี  
5.ห้องเรียนห้องปฏิบัติการ  อาคารเรียน สภาพแวดล้อมร่มร่ืนเหมาะสมแก่การเรียนรู้  
มั่นคงสะอาด  และปลอดภัย  มีสิ่งอ านวยความ (ตบช.  11.1)  
สะดวกพอเพียง  อยู่ในสภาพใช้การได้ดี   1)ห้องเรียนห้องปฏิบัติการห้องน้ าโรงอาหาร                                                                                                             
สภาพแวดล้อมร่มร่ืนเหมาะสมแก่การเรียนรู้ หอประชุมครบทุกแห่งสะอาดเป็นระเบียบเรียบ  
อย่างมีคุณภาพร้อยละ 90 ร้อยสวยงามมีความมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัย  
 (ประเด็น11.1.1)  
เครื่องมือการติดตาม/ประเมินผล   
1. แบบส ารวจวัตถุดิบ 2.3 ภาระงานร่วม ตลอดปีการศึกษา 
2. แบบส ารวจพื้นท่ีให้บริการ 2.2.1จัดโครงการ/กิจกรรมท่ีส่งเสริมสุขภาพ  
3.แบบประเมินความพึงพอใจ อนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน(ตบช.11.3)  
 1)แผนงานโครงการท่ีส่งเสริมสุขอนามัย  
 (ประเด็น11.3.2)  
 2)การด าเนินงานตามแผนงานโครงการท่ี  
 ส่งเสริมสุขอนามัย(ประเด็น11.3.3)  
 3)ประเมินโครงการ กิจกรรม และผลการ  
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 วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดอืน/ปี) 
 ด าเนินงาน(ประเด็น11.3.4)  
 4)การน าผลการประเมินไปเป็นข้อมูลในการ  
 ปรับปรุงพัฒนาโครงการ/กิจกรรม  
 (ประเด็น 11.3.5) ตลอดปีการศึกษา 
 5)การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน ผู้  
 บริหารสถานศึกษา คณะครูผู้เรียนในการ  
 ด าเนินงาน(11.3.6)  
   
 2.4 โครงการ   
 -  
   
 2.5 ภาระงานตามมาตรฐานสากล  
 -  
 3.  ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล ภาคเรียนละ1 ครั้ง 
 1)แบบส ารวจวัตถุดิบ  
 2)แบบส ารวจความต้องการ  
 3)แบบประเมินความพึงพอใจ  
   

 4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรบัปรุง/พฒันา มี.ค. 63 
 1. ค่าเฉลี่ยจากแบบตรวจสอบวัตถุดิบ  
 2. ค่าเฉลี่ยจากแบบส ารวจสถานท่ี  
 3. สรุปจากแบบประเมินความพึงพอใจของ  
 ผู้รับบริการ  

4.7.3  แบบแสดงประมาณค่าใช้จ่าย งาน/กิจกรรม 
4.7.3.1   งานโภชนาการ (ตรวจสุขภาพผูป้ระกอบ และผู้สัมผัสอาหาร ) 

แผนงานตามมาตรฐานที่ 1   2   3   4   5  
หน่วยงาน  โภชนาการ   ฝ่าย บริหารทั่วไป 
 

รายการ งบประมาณ ปี 2562 

รายรับ (ท่ีมาของงบประมาณ)  
   1.จากโรงเรียน 5,000 

รวม  



424 
 

 
แผนปฏิบัตกิารปกีารศึกษา  2563   โรงเรียนซางตาครู้สศกึษา 

 

รายการ งบประมาณ ปี 2562 

รายจ่าย  
   2.ค่าใช้สอย  
- ค่าตรวจสุขภาพผู้ประกอบ และผูส้ัมผัสอาหาร  5,000 
   3.ค่าตอบแทน - 
   4.ค่าพาหนะ - 

รวม 5,000 
 
                  ลงช่ือ .............................................. 
                          (นางจันทนา   หวังสมนึก) 
                                   ผู้เสนองาน 

                 ลงช่ือ .............................................  
                           (นางปานทิพย์    ใจเอ้ือย) 
                  ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริหารท่ัวไป 
 

                                                                    ผู้อนุมัติ               
  
                                        ลงช่ือ   .............................................................. 
                                                  (เซอร์มาร์กาเร็ต   รัตนาวงศ์ไชยา) 
                                                         ผู้จัดการ/ผูอ้ านวยการ 
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ล าดับที่ 3  แผนงานหน่วยงาน แผนงานอนามัย 
แผนงานตามโครงสร้าง  ฝ่ายบริหารทั่วไป 
แผนงานตามมาตรฐานด้าน  1  คุณภาพผู้เรียน / เด็ก        2  กระบวนการบริหารและจัดการ  

 3  สังคมแห่งการเรียนรู้            4  อัตลักษณ์   5 มาตรการส่งเสริม 
ผู้รบัผิดชอบ  นางสาวบานช่ืน  อินทิสาร 
ตอบสนอง    พันธกิจท่ี   1  ยุทธศาสตร์ท่ี  11  กลยุทธ์ท่ี    11.1   
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษา 1 คุณภาพผู้เรียน  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
  3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ/การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
ตอบสนอง    พันธกิจท่ี  1  ยุทธศาสตร์ท่ี  11  กลยุทธ์ท่ี 11.1  
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษา EDBA :  มาตรฐานท่ี  11      ตัวบ่งช้ี/เกณฑ์ หลักที่    11.3 ,    ร่วม 11.1 
ประเด็นการพิจารณา หลัก  11.3.  (1-6)  , ร่วม  11.1.1 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษาโรงเรียน : มาตรฐานที่  -    ตัวบ่งชี/้เกณฑ์ หลกัที ่-    

 วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดอืน/ปี) 
วัตถุประสงค์ 1. ขั้นวางแผน  

1.เพื่อให้บริการห้องพยาบาล 1.เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ พ.ค.62 
2.เพื่อบริการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้นแก่นักเรียน 2. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน  
ครู  และบุคลากรภายในโรงเรียน 3. ประชุมช้ีแจงคณะกรรมการ  
3.เพื่อจัดการป้องกัน ส่งเสริมสุขภาพ ดูแล ด าเนินงานท่ี รับผิดชอบกิจกรรมในแผนงาน  
รักษาสุขภาพ   
4.เพื่อติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าท่ี 2. ขั้นด าเนินการ (ภาระงานประจ า/ภาระ  
สาธารณสุข  โรงพยาบาล หน่วยงานท่ี งานร่วม/โครงการ)  
เกี่ยวข้อง  มาให้ความรู้และจัดกิจกรรม 2.1 ภาระงานประจ า ตลอดปีการศึกษา 
5.จัดโครงการ/กิจกรรมท่ีส่งเสริมสุขภาพ 2.1.1.การให้บริการห้องพยาบาล  
อนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน 2.2.2.บริการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้นแก่นักเรียน  

(ตบช.11.3) ครู  และบุคลากรภายในโรงเรียน  
 2.2.3.จัดการป้องกัน ส่งเสริมสุขภาพ ดูแล  
เป้าหมายเชิงปริมาณ รักษาสุขภาพ  
1.วางแผนการให้บริการห้องพยาบาลแก่ 2.2.4.ติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าท่ี  
นักเรียน ครู บุคลากรในโรงเรียนทุกคน สาธารณสุข  โรงพยาบาล หน่วยงานท่ีเกี่ยว  
2.บริการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้นแก่นักเรียน ข้อง  มาให้ความรู้และจัดกิจกรรม  
ครู  และบุคลากรทุกคนภายในโรงเรียน   
3.จัดการป้องกัน ส่งเสริมสุขภาพ ดูแล 2.2  ภาระงานตาม ตบช. ตลอดปีการศึกษา 
รักษาสุขภาพนักเรียน ครู บุคลากรในโรงเรียน 2.2.1จัดโครงการ/กิจกรรมท่ีส่งเสริมสุขภาพ  
ทุกคน อนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน(ตบช.11.3)  
4.ติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าท่ี 1)แผนงานโครงการกิจกรรมท่ีพัฒนาอาคาร  
สาธารณสุข  โรงพยาบาล หน่วยงานท่ี สถานท่ีถูกสุขลักษณะและปลอดภัยของผู้เรียน  
เกี่ยวข้อง  มาให้ความรู้และจัดกิจกรรม (ประเด็น11.3.1)  



426 
 

 
แผนปฏิบัตกิารปกีารศึกษา  2563   โรงเรียนซางตาครู้สศกึษา 

 

 วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดอืน/ปี) 
แก่นักเรียน ครู บุคลากรในโรงเรียน 2)แผนงานโครงการท่ีส่งเสริมสุขอนามัย  
ทุกคน (ประเด็น11.3.2)  
5.จัดโครงการ/กิจกรรมท่ีส่งเสริมสุขภาพ 3)การด าเนินงานตามแผนงานโครงการท่ี  
อนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียนทุกคน ส่งเสริมสุขอนามัย(ประเด็น11.3.3)  
(ตบช.11.3) 4)ประเมินโครงการ กิจกรรม และผลการ  
 ด าเนินงาน(ประเด็น11.3.4)  
เป้าหมายเชิงคณุภาพ 5)การน าผลการประเมินไปเป็นข้อมูลในการ  
1.วางแผนการให้บริการห้องพยาบาลแก่ ปรับปรุงพัฒนาโครงการ/กิจกรรม  
นักเรียน ครู บุคลากรในโรงเรียนทุกคนอย่างมี (ประเด็น 11.3.5)  
คุณภาพ 6)การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน ผู้  
2.บริการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้นแก่นักเรียน บริหารสถานศึกษา คณะครูผู้เรียนในการ  
ครู  และบุคลากรทุกคนภายในโรงเรียน ด าเนินงาน(11.3.6)  
อย่างมีคุณภาพ   
3.จัดการป้องกัน ส่งเสริมสุขภาพ ดูแล 2.3  ภาระงานร่วม  
รักษาสุขภาพนักเรียน ครู บุคลากรในโรงเรียน -  
ทุกคนอย่างมีคุณภาพ 2.5ภาระงานตามมาตรฐานสากล  
4.ติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าท่ี -  
สาธารณสุข  โรงพยาบาล หน่วยงานท่ี 3. ขั้นตรวจสอบ / ติดตาม / ประเมินผล ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
เกี่ยวข้อง  มาให้ความรู้และจัดกิจกรรม 3.1จัดท าเครื่องมือประเมินต่างๆ  
แก่นักเรียน ครู บุคลากรในโรงเรียน 3.2 ตรวจสอบติดตามการด าเนินงานตามแผนงาน  
ทุกคนอย่างมีคุณภาพ 3.3 ประเมินผล  
5.จัดโครงการ/กิจกรรมท่ีส่งเสริมสุขภาพ   
อนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียนทุกคน 4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรบัปรุง/พฒันา มี.ค. 63 
อย่างมีคุณภาพ(ตบช.11.3) 4.1 สรุปผลการประเมินแผนงาน /โครงการ  
 4.2 รายงานผลการประเมินแผนงาน/โครงการ   
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 4.3 น าผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนา  
1.วางแผนการให้บริการห้องพยาบาลแก่ ในปีการศึกษาต่อไป    
นักเรียน ครู บุคลากรในโรงเรียนทุกคนอย่างมี   
คุณภาพร้อยละ 90   
2.บริการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้นแก่นักเรียน   
ครู  และบุคลากรทุกคนภายในโรงเรียน   
อย่างมีคุณภาพร้อยละ 90   
3.จัดการป้องกัน ส่งเสริมสุขภาพ ดูแล   
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 วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดอืน/ปี) 
รักษาสุขภาพนักเรียน ครู บุคลากรในโรงเรียน   
ทุกคนอย่างมีคุณภาพร้อยละ 90   
4.ติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าท่ี   
สาธารณสุข  โรงพยาบาล หน่วยงานท่ี   
เกี่ยวข้อง  มาให้ความรู้และจัดกิจกรรม   
แก่นักเรียน ครู บุคลากรในโรงเรียน   
ทุกคนอย่างมีคุณภาพร้อยละ 90   
5.จัดโครงการ/กิจกรรมท่ีส่งเสริมสุขภาพ   
อนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียนทุกคน   
อย่างมีคุณภาพร้อยละ 90(ตบช.11.3)   
   
เครื่องมือการติดตาม/ประเมินผล   
1.แบบส ารวจ   

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 งบประมาณ ปี 2562 

รายรับ   

   1.จากโรงเรียน 13,500 
   2. อื่นๆ  

รวม 13,500 
รายจ่าย  
   1.ค่าวัสดุ   

- เอกสารประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ต่างๆ 1,500 
- อุปกรณ์สาธิตการล้างมือ แปรงฟันท่ึถูกต้อง 1,000 

   2.ค่าใช้สอย  
- ค่าอาหารรับรองเจ้าหน้าท่ี 2,000 
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รายการ งบประมาณ ปี 2562 

- ค่ายา 5,000 
   3.ค่าตอบแทน  

- ค่าวิทยากร 4,000 
  4.ค่าพาหนะ - 

รวม 13,500 
            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลงช่ือ  ..........................................................                ลงช่ือ .......................................................... 
             (นางสาวบานช่ืน  อินทิสาร)                      (นางปานทิพย์  ใจเอ้ือย)                               
                        ผู้เสนองาน                                              ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริหารท่ัวไป 

 
                       ผู้อนุมัติ 
 

ลงช่ือ    .......................................................................... 
          (เซอร์มาร์กาเร็ต   รัตนาวงศ์ไชยา)  

                                                       ผู้จัดการ/ผูอ้ านวยการ 
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ล าดับที่ 4  แผนงานหน่วยงาน แผนงานเทคโนโลยีและโสตทศันูปกรณ ์
แผนงานตามโครงสร้าง  ฝ่ายบริหารทั่วไป 
แผนงานตามมาตรฐานด้าน  1  คุณภาพผู้เรียน / เด็ก        2  กระบวนการบริหารและจัดการ  

 3  สังคมแห่งการเรียนรู้            4  อัตลักษณ์   5 มาตรการส่งเสริม 
ผู้รบัผิดชอบ  นายชาญสกล  ทรัพย์มีชัย 
ตอบสนอง    พันธกิจท่ี   1  ยุทธศาสตร์ท่ี  11  กลยุทธ์ท่ี  11.2   
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษา 1 คุณภาพผู้เรียน  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
  3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ/การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
ตอบสนอง    พันธกิจท่ี 1  ยุทธศาสตร์ท่ี  11  กลยุทธ์ท่ี  11.2 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษา EDBA :  มาตรฐานท่ี  11      ตัวบ่งช้ี/เกณฑ์ หลักที่     11.2  ร่วม 11.1 
ประเด็นการพิจารณา หลัก  11.2.1  ,11.2.2   ร่วม  11.1.2  ,11.1.3        
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษาโรงเรียน : มาตรฐานที่  -    ตัวบ่งชี/้เกณฑ์ หลกัที ่-    
 

 วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดอืน/ปี) 
วัตถุประสงค ์ 1.ขั้นวางแผน  เม.ย. 61 
1.เพื่อจัดระบบฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีเป็น 1.1 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการ  

ปัจจุบัน (Reguler  Data  Monitoring) 1.2 ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ  
2. เพื่อส ารวจอุปกรณ์เทคโนโลยี  และ 1.3 ประชุมช้ีแจงกับหน่วยงานต่างๆ  
โสตทัศนูปกรณ์  เพื่อพัฒนา บ ารุง รักษา    

และซ่อมแซม ให้อยู่ในสถาพใช้งานได้ดี 2. ขั้นด าเนินการ (ภาระงานประจ า/ภาระงาน พ.ค. 61 

3.เพื่อให้บริการ  และอ านวยความสะดวก  ร่วม/โครงการ)  

เกี่ยวกับงานเทคโนโลยี  และโสตทัศนูปกรณ์   2.1 ภาระงานประจ า ตลอดปีการศึกษา 

เพื่อการศึกษา และกิจกรรมต่างๆ 2.1.1จัดระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ  

4.เพื่อประสานกับงานครุภัณฑ์เพื่อจัดท า 2.1.2 ส ารวจอุปกรณ์เทคโนโลยี  และ  

ทะเบียนครุภัณฑ์ โสตทัศนูปกรณ์  เพื่อพัฒนา บ ารุง รักษา และ  
5.เพื่อประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ ซ่อมแซม ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี  
6.เพื่อให้มีการสร้างและพัฒนาเทคโนโลยีแหล่ง 2.1.3ให้บริการ  และอ านวยความสะดวก   
เรียนรู้ภานในสถานศึกษา  และใช้ประโยชน์ เกี่ยวกับงานเทคโนโลยี  และโสตทัศนูปกรณ์    
จากแหล่งเรียนรู้ ท้ังภายใน และภายนอกสถาน เพื่อการศึกษา และกิจกรรมต่างๆ  
ศึกษา 2.1.4ประสานกับงานครุภณัฑเ์พื่อจดัท าทะเบียน  
 ครุภัณฑ์  
เป้าหมายเชิงปริมาณ 2.1.5ประเมินความพงึพอใจในการให้บริการ  
1.จัดระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเป็นปัจจุบัน 2.2 ภาระงานตาม ตบช  
   อย่างต่อเน่ือง 2.2.1.มีการสร้างและพัฒนาเทคโนโลยี  แหล่ง  
2. มีการส ารวจอุปกรณ์เทคโนโลยี  และ เรียนรู้ภานในสถานศึกษา  และใช้ประโยชน์  
โสตทัศนูปกรณ์  เพื่อพัฒนา บ ารุง รักษา  จากแหล่งเรียนรู้ ท้ังภายใน และภายนอกสถาน  
และซ่อมแซม ให้อยู่ในสถาพใช้งานได้ดีอย่าง ศึกษา(ตบช.11.2)  
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 วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดอืน/ปี) 
น้อยภาคเรียนละ1 ครั้ง   1)มีข้ันตอนการด าเนินงานสร้างสร้างและพัฒนา  
3.มีการให้บริการ  และอ านวยความสะดวก  แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาโดยศึกษาวิเคราะห์  
เกี่ยวกับงานเทคโนโลยี  และโสตทัศนูปกรณ์   ข้อมูลสารสนเทศแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา  
เพื่อการศึกษา และกิจกรรมต่างๆตลอดป ี จัดท าแผนพัฒนาและด าเนินการตามข้ันตอนตาม  
การศึกษา  ท่ีก าหนด(ประเด็น 11.2.1)  
4.มีการประสานกับงานครุภัณฑ์เพื่อจัดท า   2) การด าเนินการก ากับติดตามและประเมินผล  
ทะเบียนครุภัณฑ์ภาคเรียนละ 1 ครั้ง การด าเนินงานในข้อ 1 และน าผลไปปรับปรุง  
5.มีประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ พัฒนาอย่างต่อเน่ือง (ประเด็น 11.2.2)  
เกี่ยวกับเทคโนโลยีและโสตทัศนูปกรณ์   
ภาคเรียนละ1 ครั้ง 2.3 ภาระงานร่วม  ตลอดปีการศึกษา 

6.มีการสร้างและพัฒนาเทคโนโลยี  แหล่ง 2.3.1.ห้องเรียนห้องปฏิบัติการ  อาคารเรียนมั่นคง  
เรียนรู้ภานในสถานศึกษา  และใช้ประโยชน์ สะอาด  และปลอดภัย  มีสิ่งอ านวยความ  
จากแหล่งเรียนรู้ ท้ังภายใน และภายนอกสถาน สะดวกพอเพียง  อยู่ในสภาพใช้การได้ดี  
ศึกษาอย่างต่อเน่ือง สภาพแวดล้อมร่มร่ืนเหมาะสมแก่การเรียนรู้  
 (ตบช.  11.1)  
เป้าหมายเชิงคณุภาพ   1)สิ่งอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้พอเพียง  
1.มีการจัดระบบฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีเป็น กับจ านวนผู้เรียนและอยู่ในสภาพใช้การได้ดีทุก  
ปัจจุบัน อย่างมีคุณภาพ ครั้ง (ประเด็น11.1.2)  
2. มีการส ารวจอุปกรณ์เทคโนโลยี  และ   2)สภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน  
โสตทัศนูปกรณ์  เพื่อพัฒนา บ ารุง รักษา  ภายในสถานศึกษาท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ครบทุกกลุ่ม  
และซ่อมแซม ให้อยู่ในสถาพใช้งานได้ดี สาระการเรียนรู้(ประเด็น11.1.3)  
อย่างมีคุณภาพ   
3.เพื่อให้บริการ  และอ านวยความสะดวก 2.4 โครงการ  
เกี่ยวกับงานเทคโนโลยี  และโสตทัศนูปกรณ์   -  
เพื่อการศึกษา และกิจกรรมต่างๆอย่างม ี   
คุณภาพ 2.5ภาระงานตามมาตรฐานสากล  
4.มีประสานกับงานครุภัณฑ์เพื่อจัดท า -  
ทะเบียนครุภัณฑ์อย่างมีคุณภาพ 3. ขั้นตรวจสอบ / ติดตาม / ประเมินผล ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
5.เพื่อประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ 3.1จัดท าเครื่องมือประเมินต่างๆ  
อย่างมีคุณภาพ 3.2 ตรวจสอบติดตามการด าเนินงานตามแผนงาน  
6.มีการสร้างและพัฒนาเทคโนโลยี  แหล่ง โครงการ/กิจกรรม  
เรียนรู้ภานในสถานศึกษา  และใช้ประโยชน์ 3.3 ประเมินผล  

จากแหล่งเรียนรู้ ท้ังภายใน และภายนอกสถาน   
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 วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดอืน/ปี) 
ศึกษาอย่างมีคุณภาพ 4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา มี.ค. 63 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 4.1 สรุปผลการประเมินแผนงานโครงการ  
1.มีการจัดระบบฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีเป็น 4.2 รายงานผลการประเมินแผนงานโครงการ   

ปัจจุบัน อย่างมีคุณภาพร้อยละ 90 4.3 น าผลการประเมินมาปรับปรงุและพัฒนา  
2. มีการส ารวจอุปกรณ์เทคโนโลยี  และ ในปีการศึกษาต่อไป  
โสตทัศนูปกรณ์  เพื่อพัฒนา บ ารุง รักษา    
และซ่อมแซม ให้อยู่ในสถาพใช้งานได้ดี   
อย่างมีคุณภาพร้อยละ 90   
3.เพื่อให้บริการ  และอ านวยความสะดวก   
เกี่ยวกับงานเทคโนโลยี  และโสตทัศนูปกรณ์     
เพื่อการศึกษา และกิจกรรมต่างๆอย่างม ี   
คุณภาพร้อยละ 90   
4.มีประสานกับงานครุภัณฑ์เพื่อจัดท า   
ทะเบียนครุภัณฑ์อย่างมีคุณภาพร้อยละ 90   
5.เพื่อประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ   
อย่างมีคุณภาพร้อยละ 90   
6.มีการสร้างและพัฒนาเทคโนโลยี  แหล่ง   
เรียนรู้ภานในสถานศึกษา  และใช้ประโยชน์   
จากแหล่งเรียนรู้ ท้ังภายใน และภายนอกสถาน   
ศึกษาอย่างมีคุณภาพร้อยละ 90   
เครื่องมือการติดตาม / ประเมินผล   
1.แบบติดตาม  ประเมินผลความพึงพอใจ     
2.แบบประเมินโครงการ / กิจกรรม   
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ลงช่ือ  ..........................................................                ลงช่ือ .......................................................... 
              (นายชาญสกล  ทรัพย์มีชัย)                     (นางปานทิพย์  ใจเอ้ือย) 
                       ผู้เสนองาน                                            ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริหารท่ัวไป 

                       ผู้อนุมัติ 
 

ลงช่ือ    ..........................................................................  
          (เซอร์มาร์กาเร็ต   รัตนาวงศ์ไชยา)  

                                                     ผู้จัดการ/ ผูอ้ านวยการ 
 

ชาญสกล    ทรัพย์มีชัย 
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      4.7.3 แบบแสดงงบประมาณค่าใช้จ่าย  
   4.7.3.1   งานจัดระบบฐานขอ้มูลสารสนเทศ 
   แผนงานตามมาตรฐานที่ 1   2    3   4   5  

             หน่วยงาน                  งานเทคโนโลยแีละโสตทศันปูกรณ์     ฝ่ายบริหารทั่วไป 

รายการ งบประมาณ ปี 2562 

รายรับ   

   1.จากโรงเรียน 7,000 
   2. อื่นๆ  

รวม 7,000 
รายจ่าย  
   1.ค่าวัสดุ   

- ค่าฮาร์ดดีส(ตัวส ารองข้อมูล) 7,000 
   2.ค่าใช้สอย  

-   
   3.ค่าตอบแทน  

-   
  4.ค่าพาหนะ - 

รวม 7,000 
            

 
 
 
 
 
 
 

ลงช่ือ  ..........................................................                ลงช่ือ .......................................................... 
             (นายชาญสกล  ทรัพย์มีชัย)                      (นางปานทิพย์  ใจเอ้ือย)                               
                        ผู้เสนองาน                                              ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริหารท่ัวไป 

 
                       ผู้อนุมัติ 
 

ลงช่ือ    .......................................................................... 
          (เซอร์มาร์กาเร็ต   รัตนาวงศ์ไชยา)  

                                                       ผู้จัดการ/ผูอ้ านวยการ 
 

ชาญสกล    ทรัพย์มีชัย 
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ล าดับที่ 5  แผนงานหน่วยงาน งานครุภณัฑ ์
แผนงานตามโครงสร้าง  ฝ่ายบริหารทั่วไป 
แผนงานตามมาตรฐานด้าน  1  คุณภาพผู้เรียน / เด็ก        2  กระบวนการบริหารและจัดการ  

 3  สังคมแห่งการเรียนรู้            4  อัตลักษณ์   5 มาตรการส่งเสริม 
ผู้รบัผิดชอบ  นายวัลลภ   แร่จั่น 
ตอบสนอง    พันธกิจท่ี   1  ยุทธศาสตร์ท่ี  11  กลยุทธ์ท่ี  11.1  11.2   
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษา 1 คุณภาพผู้เรียน  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
  3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ/การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
ตอบสนอง    พันธกิจท่ี -  ยุทธศาสตร์ท่ี  5  กลยุทธ์ท่ี  5.1 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษา EDBA :  มาตรฐานท่ี  11      ตัวบ่งช้ี/เกณฑ์ หลักที่    11.1  ร่วม - 
ประเด็นการพิจารณา หลัก  11.1.2 ร่วม  -   
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษาโรงเรียน : มาตรฐานที่  -    ตัวบ่งชี/้เกณฑ์ หลกัที ่-    
 

 วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา 
(วัน/เดอืน/ปี) 

วัตถุประสงค์ 1. ข้ันวางแผน เม.ย. 62 
1.เพื่อส ารวจครุภัณฑ์ภายในโรงเรียน  แล้ว 1.1 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน  

น าผลการส ารวจไปพัฒนา ปรับปรุง   1.2.ศึกษาข้อมูลย้อนหลัง  
บ ารุงรักษา  ซ่อมแซม ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้ 1.3.เสนอผู้บริหารอนุมัติ พ.ค. 62 
งาน  และเอ้ือต่อการเรียนการสอน   
2. เพื่อจัดท าทะเบียนครุภัณฑ์ 2. ข้ันด าเนินการ (ภาระงานประจ า/ภาระ พ.ค. 62 
3. เพื่อควบคุมดูแลการใช้งานครุภัณฑ์ต่างๆอย่าง งานร่วม/โครงการ)  
คุ้มค่าและถูกวิธี  และส ารวจความพึงพอใจ 2.1 ภาระงานประจ า  
4.เพื่อให้ห้องเรียนห้องปฏิบัติการ  อาคารเรียน 2.1.1.ส ารวจครุภัณฑ์ภายในโรงเรียน  เพื่อ  
มั่นคงสะอาด  และปลอดภัย  มีสิ่งอ านวยความ พัฒนา ปรับปรุง  บ ารุงรักษา  ซ่อมแซม  
สะดวกพอเพียง  อยู่ในสภาพใช้การได้ดี ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน  และเอ้ือ  
สภาพแวดล้อมร่มร่ืนเหมาะสมแก่การเรียนรู้ ต่อการเรียนการสอน  
(ตบช. 11.1) 2.1.2 จัดท าทะเบียนครุภัณฑ์  
 2.1.3. ควบคุมดูแลการใช้งานครุภัณฑ์ต่างๆอย่าง  
เป้าหมายเชิงปริมาณ คุ้มค่าและถูกวิธี  และส ารวจความพึงพอใจ  
1. ส ารวจครุภัณฑ์ภายในโรงเรียนทุกประเภท     
แล้วน าผลการส ารวจไปพัฒนา ปรับปรุง   2.2 ภาระงานตาม ตบช. ตลอดปีการศึกษา 
บ ารุงรักษา  ซ่อมแซม ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้ 2.2.1.ห้องเรียนห้องปฏิบัติการ  อาคารเรียนมั่นคง  
งาน  และเอ้ือต่อการเรียนการสอน สะอาด  และปลอดภัย  มีสิ่งอ านวยความ  
2. จัดท าทะเบียนครุภัณฑ์ทุกประเภท สะดวกพอเพียง  อยู่ในสภาพใช้การได้ดี  
3. ควบคุมดูแลการใช้งานครุภัณฑ์ต่างๆทุก สภาพแวดล้อมร่มร่ืนเหมาะสมแก่การเรียนรู้  
ประเภทอย่างคุ้มค่าและถูกวิธี  และส ารวจ (ตบช.  11.1)  
ความพึงพอใจ   1)สิ่งอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้พอเพียง  
4.ห้องเรียนห้องปฏิบัติการทุกห้อง  อาคาร กับจ านวนผู้เรียนและอยู่ในสภาพใช้การได้ดีทุก  
เรียนจ านวน 3 อาคาร มั่นคง สะอาด และ ครั้ง (ประเด็น11.1.2)  
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 วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา 
(วัน/เดอืน/ปี) 

ปลอดภัย  มีสิ่งอ านวยความสะดวกพอเพียง     
อยู่ในสภาพใช้การได้ดี สภาพแวดล้อมร่มร่ืน 2.3 ภาระงานร่วม  
เหมาะสมแก่การเรียนรู้ -  
 2.4 โครงการ  
เป้าหมายเชิงคณุภาพ -  
1.มีการส ารวจครุภัณฑ์ภายในโรงเรียน  เพื่อ 2.5ภาระงานตามมาตรฐานสากล  
พัฒนา ปรับปรุง  บ ารุงรักษา  ซ่อมแซม ให้อยู่ใน -  
สภาพพร้อมใช้งาน  และเอ้ือต่อการเรียนการสอน 3. ข้ันตรวจสอบ / ติดตาม / ประเมินผล ตลอดปีการศึกษา 
อย่างมีคุณภาพ 3.1 ตรวจสอบติดตามการด าเนินงานตามแผนงาน  
2. มีการจัดท าทะเบียนครุภัณฑ์อย่างมีคุณภาพ 3.2 ปรับปรุงแก้ไข การด าเนินงานท่ียังไม่สมบูรณ์  
3. มีการควบคุมดูแลการใช้งานครุภัณฑ์ต่างๆ 3.3 สรุปผลการประเมินผล  
อย่างคุ้มค่าและถูกวิธีอย่างมีคุณภาพ  และมีการ   
ส ารวจความพึงพอใจ 4. ข้ันสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา มี.ค. 63 
4.ห้องเรียนห้องปฏิบัติการ  อาคารเรียน 4.1 สรุปผลการประเมินแผนงาน /โครงการ  
มั่นคงสะอาด  และปลอดภัย  มีสิ่งอ านวยความ 4.2 รายงานผลการประเมินแผนงาน/โครงการ   
สะดวกพอเพียง  อยู่ในสภาพใช้การได้ดี 4.3 น าผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนา  
สภาพแวดล้อมร่มร่ืนเหมาะสมแก่การเรียนรู้ ในปีการศึกษาต่อไป  
อย่างมีคุณภาพ   
   
ตัวชี้วัดวามส าเร็จ   
1.มีการส ารวจครุภัณฑ์ภายในโรงเรียน  เพื่อ   
พัฒนา ปรับปรุง  บ ารุงรักษา  ซ่อมแซม ให้อยู่ใน   
สภาพพร้อมใช้งาน  และเอ้ือต่อการเรียนการสอน   
อย่างมีคุณภาพร้อยละ 90   
2. มีการจัดท าทะเบียนครุภัณฑ์อย่างมีคุณภาพ   
ร้อยละ 90   
3. มีการควบคุมดูแลการใช้งานครุภัณฑ์ต่างๆ   
อย่างคุ้มค่าและถูกวิธีอย่างมีคุณภาพ  และมีการ   
ส ารวจความพึงพอใจร้อยละ 90   
4.ห้องเรียนห้องปฏิบัติการ  อาคารเรียน   
มั่นคงสะอาด  และปลอดภัย  มีสิ่งอ านวยความ   
สะดวกพอเพียง  อยู่ในสภาพใช้การได้ดี   
สภาพแวดล้อมร่มร่ืนเหมาะสมแก่การเรียนรู้   
อย่างมีคุณภาพร้อยละ 90   
   
เครื่องมือตดิตามประเมินผล   
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 วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา 
(วัน/เดอืน/ปี) 

3.1 แบบส ารวจ   
3.2 สอบถาม / สังเกตสภาพจริง   
3.3 แบบประเมินความพึงพอใจ   
   
 
      4.7.3 แบบแสดงงบประมาณค่าใช้จ่าย  

   4.7.3.1   งานทะเบียนครุภัณฑ์ 
   แผนงานตามมาตรฐานที่ 1   2    3   4   5  

             หน่วยงาน                  งานครุภณัฑ์      ฝ่ายบริหารทั่วไป 

รายการ งบประมาณ ปี 2562 

รายรับ   

   1.จากโรงเรียน 5,000 
รวม 5,000 

รายจ่าย  
   1.ค่าวัสดุ   

- เอกสารส ารวจท าทะเบียน 1,000 
- สต๊ิกเกอร์ และอุปกรณ์ติดสต๊ิกเกอร์ 2,000 
- ปากกาสลกั 1,000 

   2.ค่าใช้สอย  
- ค่าเอกสาร 1,000 

   3.ค่าตอบแทน - 
  4.ค่าพาหนะ - 

รวม 5,000 
            

ลงช่ือ  ..........................................................                ลงช่ือ .......................................................... 
               (นายวัลลภ   แร่จั่น)                                (นางปานทิพย์  ใจเอ้ือย)                                  
                        ผู้เสนองาน                                              ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริหารท่ัวไป 

 
                       ผู้อนุมัติ 
 

ลงช่ือ    .......................................................................... 
          (เซอร์มาร์กาเร็ต   รัตนาวงศ์ไชยา)  

                                                           ผู้จัดการ/ผูอ้ านวยการ 
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4.8  ฝ่ายปฐมวัย 
 

ท่ี หน่วยงาน / งาน / โครงการ 
แผนงาน 

ตาม 
มาตรฐาน 

ผู้รับผิดชอบ สรุปรายจ่าย 
ท่ีมาของงบประมาณ 

จากท่ีอื่น 
จาก

โรงเรียน 
รวม 

1 หน่วยงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  4 ครูปัทมกร       

  1 ) โครงการเด็กดีมีคุณธรรม          

  - กิจกรรมวันส าคัญ   ครูปัทมกร 3,000 -  3,000 3,000 

  - กิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม   ครูปัทมกร 1,000  - 1,000 1,000 

  - กิจกรรมจิตสาธารณะ   ครูปัทมกร 1,000  - 1,000 1,000 

  - กิจกรรมเด็กดี ซ.ศ.   ครูปัทมกร 12,000  - 12,000 12,000 

2 หน่วยงานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 2  ครูสุชาดา       

  1 ) โครงการพัฒนาหลักสูตรปฐมวัย           

  - กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร    ครูสุชาดา 6,000  -  6,000  6,000  

 3 หน่วยงานพัฒนาและการจัดการเรียนการสอน  2         

  
- กิจกรรมการจัดท าแผนการจัด

ประสบการณ์การเรียนรู้ 
   ครูสุชาดา 2,000   - 2,000 2,000 

 4 
หน่วยงานส่งเสริมให้มีการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การจัดการเรียนรู้ 

2   ครูนันท์มนัส     

  1 ) งานวิจัยในช้ันเรียน      1,500  - 1,500 1,500 

 5  หน่วยงานนิเทศการเรียนรู้ในสถานศึกษา 2  ครูพีรดา        

 1) โครงการนิเทศแลกเปลี่ยนเรียนรู้           

 - กิจกรรมนิเทศภายในสถานศึกษา    ครูพีรดา  1,500  - 1,500 1,500 

 - กิจกรรมนิเทศแบบกัลยาณมิตร  ครูพีรดา 7,000 - 7,000 7,000 

6 หน่วยงานประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย  2  ครูบุษกร       

 1) งานประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย     10,000   - 10,000  10,000  

7 หน่วยงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  1 ครูชนิดา        

 1) โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลศิ           

 - 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 
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ท่ี หน่วยงาน / งาน / โครงการ 
แผนงาน 

ตาม 
มาตรฐาน 

ผู้รับผิดชอบ สรุปรายจ่าย 
ท่ีมาของงบประมาณ 

จากท่ีอื่น 
จาก

โรงเรียน 
รวม 

8 หน่วยงานสวัสดิภาพเด็ก 1 ครูนิชนันท์     

 1) งานสวัสดิภาพเด็ก   7,500 - 7,500 7,500 

9 
หน่วยงานพัฒนาความสัมพันธ์กับชุมชนและ
ผู้ปกครอง 

3 ครูพีรดา     

 1) งานพัฒนาความสัมพันธ์กับชุมชนและผู้ปกครอง   2,000 - 2,000 2,000 

10 หน่วยงานบริหารท่ัวไป 2 ครูชนิดา     

 1) งานจัดท าแผนปฏิบัติการปฐมวัย   5,000 - 5,000 5,000 

11 หน่วยงานพัฒนาบุคลากร 2 ครูบุษกร     

 1) โครงการพัฒนาครูปฐมวัย       

 - กิจกรรมพัฒนาศักยภาพครูปฐมวยั   50,000 - 50,000 50,000 

12 หน่วยงานจัดบรรยากาศส่งเสริมการเรียนการสอน 3 ครูปิยะดา     

 1) โครงการสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี       

 - กิจกรรมสื่อเพื่อการศึกษา  ครูปิยะดา 100,000 - 100,000 100,000 

 - กิจกรรมหนูน้อย RECYCLE  ครูพีรดา 1,000 - 1,000 1,000 

 - กิจกรรมจัดบรรยากาศช้ันเรียน  ครูชนิดา 30,000 - 30,000 30,000 

 - กิจกรรมสร้างสื่อนวัตกรรมด้วย IPAD  ครูชนิดา 10,000 - 10,000 10,000 

13 
หน่วยงานพัฒนาระบบประกันคุณภาพใน
สถานศึกษา 

2 ครูปิยะดา     

 
1) งานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพใน
สถานศึกษา 

 ครูปิยะดา 5,000 - 5,000 5,000 

 2) งานสารสนเทศ  ครูปิยะดา 2,000 - 2,000 2,000 

  รวม      478,050 138,150 339,900  478,050 
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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 

รายรับ (ที่มาของงบประมาณ) 
สรุปรายจ่าย 

ประเภท
งบประมาณ จากที่อื่น 

จาก
โรงเรียน 

รวม 

1 โครงการเด็กดีมีคุณธรรม 4      งบพัฒนา 

 -  กิจกรรมวันส าคัญ  -  3,000  3,000  3,000    

 - กิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม  -   1,000 1,000  1,000   

 -  กิจกรรมจิตสาธารณะ  -   1,000 1,000  1,000   

 -  กิจกรรมเด็กดี ซ.ศ.   12,000 12,000 12,000   

            

        

  รวม   17,000 17,000 17,000  

 

สรุปประเภทงบประมาณ  

งบด าเนินการ ............-...........บาท     งบลงทุน .............-............. บาท        งบพัฒนา   17,000    บาท 

 

             ลงช่ือ ..... ......................................... 
( นางสาวปัทมกร  รัตนกสิกร ) 

ผู้เสนองาน 

                        ลงช่ือ .......................................... 
                                 ( นางสาวชนิดา    ณ นคร ) 

                                       ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่าย
ปฐมวัย 

 
                                                                                 ผู้อนุมัติ     
 
 
                                                          ลงช่ือ .......... ................................... 

    ( เซอร์มาร์กาเร็ต  รัตนาวงศ์ไชยา )  
   ผู้อ านวยการ 
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4.8.2.2   หน่วยงาน งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
 

ที่ งาน / กิจกรรม / โครงการ 
แผนงาน 

ตาม 
มาตรฐาน 

รายรับ (ที่มาของงบประมาณ) 
สรุปรายจ่าย 

ประเภท
งบประมาณ จากที่อื่น 

จาก
โรงเรียน 

รวม 

1 โครงการพัฒนาหลักสูตรปฐมวัย 2      งบพัฒนา 
 - กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร   - 6,000  6,000  6,000    

        

             
             

        

        
             

  รวม  - 6,000 6,000 6,000  

 

สรุปประเภทงบประมาณ  

งบด าเนินการ ...........-............บาท          งบลงทุน ............-.............. บาท      งบพัฒนา ... 6,000....... บาท 

 

     ลงช่ือ ....... ....................................... 
              ( นางสุชาดา  น้อยสอาด ) 
                      ผู้เสนองาน  

                    ลงช่ือ . ....... .................................. 
                                  ( นางสาวชนิดา  ณ  นคร ) 
                                  ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายปฐมวัย 

 
ผู้เสนองาน 

ลงช่ือ .......................................... 
( ...............................................) 
ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายปฐมวัย 

 
ผู้อนุมัติ 

 
        

ลงช่ือ........................................................ 
          (เซอร์มาร์กาเร็ต  รัตนาวงศ์ไชยา) 

              ผู้อ านวยการ 

  
                                                                               ผู้อนุมัติ    
 
                                                               ลงช่ือ ............................................. 

    ( ...........................................) 
ผู้อ านวยการ 
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4.8.2.3   หน่วยงานพัฒนาและการจัดการเรียนการสอน 

ที่ งาน / กิจกรรม / โครงการ 
แผนงาน 

ตาม 
มาตรฐาน 

รายรับ (ที่มาของงบประมาณ) 
สรุปรายจ่าย 

ประเภท
งบประมาณ จากที่อื่น 

จาก
โรงเรียน 

รวม 

1 โครงการพัฒนาหลักสูตรปฐมวัย 2      งบพัฒนา 

 
- กิจกรรมการจัดท าแผนการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ 

 -  2,000  2,000  2,000   

             

             

        

             

         

 รวม  - 2,000 2,000 2,000   

 

สรุปประเภทงบประมาณ  

งบด าเนินการ ..........-.............บาท  งบลงทุน ..............-............ บาท  งบพัฒนา   2,000   บาท 

 

     ลงช่ือ .............................................. 
              ( นางสุชาดา  น้อยสอาด ) 
                      ผู้เสนองาน  

                      ลงช่ือ . ....... .................................. 
                                 ( นางสาวชนิดา  ณ  นคร )  
                             ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายปฐมวัย 

 
ผู้เสนองาน 

ลงช่ือ .......................................... 
( ...............................................) 
ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายปฐมวัย 

 
ผู้อนุมัติ 

 
        

ลงช่ือ........................................................ 
          (เซอร์มาร์กาเร็ต  รัตนาวงศ์ไชยา) 

              ผู้อ านวยการ 

  
                                                                               ผู้อนุมัติ    
 
                                                               ลงช่ือ ............................................. 

    ( ...........................................) 
ผู้อ านวยการ 
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4.8.2.4   หน่วยงานส่งเสริมให้มีการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ 

ที่ งาน / กิจกรรม / โครงการ 
แผนงาน 

ตาม 
มาตรฐาน 

รายรับ (ที่มาของงบประมาณ) 
สรุปรายจ่าย 

ประเภท
งบประมาณ จากที่อื่น 

จาก
โรงเรียน 

รวม 

1 งานวิจัยในช้ันเรียน 2 - 1,500 1,500 1,500 งบด าเนินการ 

        

             

             

        

             

         

 รวม  - 1,500 1,500 1,500   

 

สรุปประเภทงบประมาณ  

งบด าเนินการ  1,500   บาท  งบลงทุน ..............-............ บาท  งบพัฒนา ..........-.............บาท 

 

             ลงช่ือ ..... ......................................... 
( นางสาวนันท์มนัส  แขกรัมย์ ) 

ผู้เสนองาน 

                        ลงช่ือ .......................................... 
                                 ( นางสาวชนิดา    ณ นคร ) 

                              ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายปฐมวัย 
 
                                                                      ผู้อนุมัติ     
 
 
                                                    ลงช่ือ .......... ................................... 

    ( เซอร์มาร์กาเร็ต  รัตนาวงศ์ไชยา )  
   ผู้อ านวยการ 
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4.8.2.5   หน่วยงานนิเทศการเรียนรู้ในสถานศึกษา 

ที่ งาน / กิจกรรม / โครงการ 
แผนงาน 

ตาม 
มาตรฐาน 

รายรับ (ที่มาของงบประมาณ) 
สรุปรายจ่าย 

ประเภท
งบประมาณ จากที่อื่น 

จาก
โรงเรียน 

รวม 

1  โครงการนิเทศแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 2     งบพัฒนา 

 - กิจกรรมนิเทศภายในสถานศึกษา  - 1,500 1,500 1,500  

  - กิจกรรมนิเทศแบบกัลยาณมิตร   - 7,000  7,000   7,000    

             

        

             

         

 รวม  - 8,500 8,500 8,500   

 

สรุปประเภทงบประมาณ  

งบด าเนินการ ..........-.............บาท  งบลงทุน ..............-............ บาท  งบพัฒนา   8,500   บาท 

 

             ลงช่ือ ..... ......................................... 
( นางสาวพีรดา   ชัยวราสวัสด์ิ ) 

ผู้เสนองาน 

                        ลงช่ือ .......................................... 
                                 ( นางสาวชนิดา    ณ นคร ) 

                             ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายปฐมวัย 
 
                                                                        ผู้อนุมัติ     
 
 
                                                          ลงช่ือ .......... ................................... 

    ( เซอร์มาร์กาเร็ต  รัตนาวงศ์ไชยา )  
   ผู้อ านวยการ 
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4.8.2.6   หน่วยงานประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย 

ที่ งาน / กิจกรรม / โครงการ 
แผนงาน 

ตาม 
มาตรฐาน 

รายรับ (ที่มาของงบประมาณ) 
สรุปรายจ่าย 

ประเภท
งบประมาณ จากที่อื่น 

จาก
โรงเรียน 

รวม 

1  งานประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย 2 - 10,000 10,000 10,000 งบด าเนินการ 

        

             

             

        

             

         

 รวม  - 10,000 10,000 10,000   

 

สรุปประเภทงบประมาณ  

งบด าเนินการ  10,000  บาท      งบลงทุน ..............-............ บาท    งบพัฒนา ..........-............บาท 

 
              
        ลงช่ือ ..... ......................................... 

( นางสาวบุษกร  เละประยูร ) 
ผู้เสนองาน 

                       
                  ลงช่ือ .......................................... 

                                 ( นางสาวชนิดา    ณ นคร ) 
                               ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายปฐมวัย 

 
                                                                       ผู้อนุมัติ     
 
 
                                                ลงช่ือ .......... ...................................  

    ( เซอร์มาร์กาเร็ต  รัตนาวงศ์ไชยา )  
   ผู้อ านวยการ 
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4.8.2.7   หน่วยงาน กิจกรรมพัฒนาเด็ก 

ที่ งาน / กิจกรรม / โครงการ 
แผนงาน 

ตาม 
มาตรฐาน 

รายรับ (ที่มาของงบประมาณ) 
สรุป

รายจ่าย 
ประเภท

งบประมาณ จากที่อื่น 
จาก

โรงเรียน 
รวม 

1 
 โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนสู่ความ
เป็นเลิศ 

 1         งบพัฒนา 

  - กิจกรรมรักการอ่าน      2,000  2,000  2,000   

  - กิจกรรมวันวิชาการ      3,000  3,000  3,000   

  - กิจกรรมกีฬาสี      5,000  5,000  5,000   

  - กิจกรรมบัณฑิตน้อย    82,800  -  82,800  82,800   

2 โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย      15,000  15,000  15,000  

3 โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง  55,350 47,150 102,500 102,500  

4 โครงการค่ายบูรณาการ   10,250 10,250 10,250  

  รวม   138,150 82,400 220,550 220,550   

 

สรุปประเภทงบประมาณ  

งบด าเนินการ ..........-.............บาท  งบลงทุน ..............-............ บาท  งบพัฒนา   220,550   บาท 

 
ลงช่ือ .............................................. 

      ( นางสาวชนิดา   ณ นคร) 
ผู้เสนองาน 

 
ลงช่ือ .......................................... 
       ( นางสาวชนิดา   ณ นคร ) 

        ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายปฐมวัย 
 
                                                                             ผู้อนุมัติ   
 
                                                    ลงช่ือ ............................................. 

          ( เซอร์มาการ์เร็ต    รัตนาวงศ์ไชยา) 
          ผู้อ านวยการ 
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4.8.2.8   หน่วยงาน สวัสดิภาพเด็ก 

ที่ งาน / กิจกรรม / โครงการ 
แผนงาน 

ตาม 
มาตรฐาน 

รายรับ (ที่มาของงบประมาณ) 
สรุปรายจ่าย 

ประเภท
งบประมาณ จากที่อื่น 

จาก
โรงเรียน 

รวม 

1  งาน สวัสดิภาพเด็ก 1   -  7,500 7,500 7,500   งบด าเนินการ 

        

        

        

        

        

        

        

 รวม   -  7,500 7,500 7,500   

 
 

สรุปประเภทงบประมาณ  

งบด าเนินการ     7,500        บาท    งบลงทุน ..............-............ บาท     งบพัฒนา   ..........-.............บาท 

 
ลงช่ือ .............................................. 

( นางสาวนิชนันท์  ชุมพล ) 
ผู้เสนองาน 

 
ลงช่ือ .......................................... 

( นางสาวชนิดา    ณ นคร ) 
ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายปฐมวัย 

 
                                                                               ผู้อนุมัติ    
 
                                                               ลงช่ือ ............................................. 

                          ( เซอร์มาร์กาเร็ต     รัตนาวงศ์ไชยา ) 
                   ผู้อ านวยการ 
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4.8.2.9  หน่วยงานพัฒนาความสัมพันธ์กับชุมชนและผู้ปกครอง 

ที่ งาน / กิจกรรม / โครงการ 
แผนงาน 

ตาม 
มาตรฐาน 

รายรับ (ที่มาของงบประมาณ) 
สรุป

รายจ่าย 
ประเภท

งบประมาณ จากที่อื่น 
จาก

โรงเรียน 
รวม 

1 
งานพัฒนาความสัมพันธ์กับชุมชนและ
ผู้ปกครอง 

2 - 2,000 2,000 2,000  งบด าเนินการ 

        

        

        

        

        

        

        

 รวม  - 2,000 2,000 2,000  

 
สรุปประเภทงบประมาณ  

งบด าเนินการ      2,000        บาท     งบลงทุน   ……….-…………     บาท   งบพัฒนา……….-…………บาท 

 

             ลงช่ือ ..... ......................................... 
( นางสาวพีรดา   ชัยวราสวัสด์ิ ) 

ผู้เสนองาน 

                        ลงช่ือ .......................................... 
                                 ( นางสาวชนิดา    ณ นคร ) 

                              ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายปฐมวัย 
 
                                                                           ผู้อนุมัติ     
 
 
                                                          ลงช่ือ .......... ................................... 

    ( เซอร์มาร์กาเร็ต  รัตนาวงศ์ไชยา )  
   ผู้อ านวยการ 

 
 
 
 
4.8.2.10   หน่วยงาน บริหารทั่วไป 
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ที่ งาน / กิจกรรม / โครงการ 
แผนงาน 

ตาม 
มาตรฐาน 

รายรับ (ที่มาของงบประมาณ) 
สรุปรายจ่าย 

ประเภท
งบประมาณ จากที่อื่น 

จาก
โรงเรียน 

รวม 

1 งานงานจัดท าแผนปฏิบัติการปฐมวัย 2 - 5,000 5,000 5,000  งบด าเนินการ 

        

        

        

        

        

        

        

 รวม  - 5,000 5,000 5,000  

 

สรุปประเภทงบประมาณ  

         งบด าเนินการ      5,000        บาท     งบลงทุน   ……….-…………     บาท   งบพัฒนา……….-…………บาท 

 
ลงช่ือ .............................................. 

( นางสาวชนิดา   ณ  นคร) 
ผู้เสนองาน 

 
ลงช่ือ .......................................... 

( นางสาวชนิดา    ณ นคร ) 
ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายปฐมวัย 

 
                                                                               ผู้อนุมัติ    
 
                                                               ลงช่ือ ............................................. 

                           ( เซอร์มาร์กาเร็ต     รัตนาวงศ์ไชยา ) 
                           ผู้อ านวยการ 

 

 

 

 

 

 



449 
 

 
แผนปฏิบัตกิารปกีารศึกษา  2563   โรงเรียนซางตาครู้สศกึษา 

 

 
4.8.2.11   หน่วยงานงานพัฒนาบุคลากร 

ที่ งาน / กิจกรรม / โครงการ 
แผนงาน 

ตาม 
มาตรฐาน 

รายรับ (ที่มาของงบประมาณ) 
สรุป

รายจ่าย 
ประเภท

งบประมาณ จากที่อื่น 
จาก

โรงเรียน 
รวม 

1 โครงการพัฒนาครูปฐมวัย 2      งบพัฒนา 
 -  กิจกรรมพัฒนาศักยภาพครูปฐมวยั   - 50,000  50,000  50,000    

        

        
               

               

               
  รวม  - 50,000  50,000  50,000    

 

สรุปประเภทงบประมาณ  

งบด าเนินการ ...........-............บาท    งบลงทุน ............-.............. บาท     งบพัฒนา .... 50,000....... บาท 

 
ลงช่ือ .............................................. 
( นางสาวบุษกร     เละประยูร ) 

ผู้เสนองาน 

 
ลงช่ือ .......................................... 

( นางสาวชนิดา    ณ นคร ) 
ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายปฐมวัย 

 
                                                                       ผู้อนุมัติ    
 
                                                     ลงช่ือ ............................................. 

              ( เซอร์มาร์กาเร็ต     รัตนาวงศ์ไชยา ) 
    ผู้อ านวยการ 
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4.8.2.12   หน่วยงาน จัดบรรยากาศส่งเสริมการเรียนการสอน 

ที่ งาน / กิจกรรม / โครงการ 
แผนงาน 

ตาม 
มาตรฐาน 

รายรับ (ที่มาของงบประมาณ) 
สรุปรายจ่าย 

ประเภท
งบประมาณ จากที่อื่น 

จาก
โรงเรียน 

รวม 

1  โครงการสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี 3          งบพัฒนา 

  - กิจกรรมสื่อเพ่ือการศึกษา     100,000  100,000  100,000   

  - กิจกรรมหนูน้อย RECYCLE     1,000  1,000  1,000   

  - กิจกรรมจัดบรรยากาศช้ันเรียน     30,000  30,000  30,000   

 - กิจกรรมสร้างสื่อนวัตกรรมด้วย IPAD   10,000 10,000 10,000  

        

        

        

  รวม    141,000 141,000 141,000   

 

สรุปประเภทงบประมาณ  

งบด าเนินการ .............-..........บาท    งบลงทุน   …….-………..  บาท         งบพัฒนา   141,000   บาท 

 
ลงช่ือ .............................................. 
      ( นางสาวปิยะดา  คล้อยเขษม) 

ผู้เสนองาน 

 
ลงช่ือ .......................................... 
       ( นางสาวชนิดา   ณ นคร ) 

        ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายปฐมวัย 
 
                                                                                     ผู้อนุมัติ    
 
                                                               ลงช่ือ ............................................. 

          ( เซอร์มาร์กาเร็ต    รัตนาวงศ์ไชยา) 
          ผู้อ านวยการ 
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4.8.2.13   หน่วยงาน  งานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพในสถานศึกษา 

ที่ งาน / กิจกรรม / โครงการ 
แผนงาน 

ตาม 
มาตรฐาน 

รายรับ (ที่มาของงบประมาณ) 
สรุปรายจ่าย 

ประเภท
งบประมาณ จากที่อื่น 

จาก
โรงเรียน 

รวม 

1 
 งานพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพในสถานศึกษา 

  - 5,000   5,000   5,000  งบด าเนินการ 

2  งานสารสนเทศ   - 2,000  2,000   2,000    

               

               

               

               

  รวม    - 7,000   7,000   7,000    

 

สรุปประเภทงบประมาณ  

งบด าเนินการ      7,000        บาท    งบลงทุน  ……  -  …….   บาท งบพัฒนา ……….-………. บาท  

 
ลงช่ือ .............................................. 
      ( นางสาวปิยะดา   คล้อยเขษม) 

ผู้เสนองาน 

 
ลงช่ือ .......................................... 
       ( นางสาวชนิดา   ณ นคร ) 

        ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายปฐมวัย 
 
                                                                              ผู้อนุมัติ    
 
                                                  ลงช่ือ ............................................. 

          ( เซอร์มาร์กาเร็ต    รัตนาวงศ์ไชยา) 
          ผู้อ านวยการ 
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ล าดับที่   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  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ/การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ   
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา EDBA :  มาตรฐานท่ี 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 มาตรฐานท่ี  -       ตัวบ่งชี้   -       เกณฑ์ท่ี - 
  

 วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 

วัตถุประสงค์ 1. ขั้นวางแผน  
1.เพื่อให้ครูส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 1.1 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานตาม พฤษภาคม 2562 

และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ให้เด็กเป็นคนดีมี กิจกรรมของผู้รับผิดชอบ  

มารยาทงามมีจิตพิสัยท่ีสมวัย 1.2 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน พฤษภาคม 2562 

2.เพื่อให้ครูส่งเสริมให้มีการอบรมคุณธรรม 1.3 ประชุมชี้แจงการด าเนินงานแก่ผู้ท่ี พฤษภาคม 2562 

จริยธรรมเป็นไปในทิศทางเดียวกัน   เกี่ยวข้อง  

3.เพื่อให้ครูทราบพฤติกรรมเด็กเป็นรายบุคคล 1.4 จัดท าเอกสารและตารางเวลาและ มิถุนายน 2562 

4.เพื่อให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมกับสถานศึกษา เนื้อหาการอบรม  
ในการเสริมสร้างพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม   
และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ให้เป็นไปในทิศทาง 2. ขั้นด าเนินการ  พฤษภาคม 2562 - 

เดียวกัน 2.1 ภาระงานประจ า กุมภาพันธ์ 2563 
5.เพื่อส่งเสริมมีสุขภาพจิตท่ีดีและมีความสุข 1. งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  
(2.1)           1.1   แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน  

6.เพื่อให้เด็กมีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจ           ตามแผนงาน  
ท่ีดีงาม ( 2.3 )          1.2   ด าเนินการตามโครงการ/กิจกรรม  
7.เพื่อให้เด็กมีทักษะชีวิตและปฎิบัติตนตาม          1.3  จัดรูปแบบกิจกรรมและจัดท าเอกสาร  

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (3.1)          1.4  ประชาสัมพนัธ์กับเด็กและผู้ปกครอง  
8.เพื่ออยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และ          ให้ได้รับทราบ  
ปฎิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมในระบอบ           1.5  จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัด  

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น           กิจกรรม  
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 วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
ประมุข  (3.3 )          1.6  น าเด็กๆเข้าร่วมกิจกรรม  
   2.  ครูส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม  

เป้าหมายเชิงปริมาณ ท่ีพึงประสงค์ให้เด็กเป็นคนดีมีมารยาทงามมี  
1.เด็กระดับปฐมวัยจ านวน 207  คน จิตพิสัยท่ีสมวัย  
2.ครูระดับปฐมวัยจ านวน 8 คน   3 .ครูส่งเสริมให้มีการอบรมคุณธรรมจริยธรรม  

 เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  
เป้าหมายเชิงคุณภาพ  4.  ให้ครูทราบพฤติกรรมเด็กเป็นรายบุคคล  
1.ครูส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม  5.  ให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมกับสถานศึกษาใน  

ท่ีพึงประสงค์ให้เด็กเป็นคนดีมีมารยาทงามมี การเสริมสร้าง พัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม   
จิตพิสัยท่ีสมวัย และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ให้เป็นไปในทิศทาง  
2.ครูส่งเสริมให้มีการอบรมคุณธรรมจริยธรรม เดียวกัน  

เป็นไปในทิศทางเดียวกัน   
3.ครูทราบพฤติกรรมเด็กเป็นรายบุคคล 2.2  ภาระงานตามตัวบ่งชี้ (หลัก)  
4.ผู้ปกครองมีส่วนร่วมกับสถานศึกษาใน 1. มีสุขภาพจิตท่ีดีและมีความสุข (2.1)  
การเสริมสร้าง พัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม  1) ร้อยละของเด็กที่แสดงออกทางอารมณ์  

และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ให้เป็นไปในทิศทาง ได้อย่างเหมาะสม 2.1 (1 )  
เดียวกัน 2) ร้อยละของเด็กที่มีความรู้สึกที่ดีต่อ  
5.เด็กระดับปฐมวัยทุกคนมีสุขภาพจิตท่ีดี ตนเองและผู้อื่น 2.1 ( 2 )  

และมีความสุข 2. มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจ  
6.เด็กระดับปฐมวัยมีคุณธรรม จริยธรรม ท่ีดีงาม ( 2.3 )  
และมีจิตใจท่ีดีงาม 1) ร้อยละของเด็กที่มีความซื่อสัตย์สุจริต  

7.เด็กระดับปฐมวัยทุกคนมีทักษะชีวิตและ 2.3 ( 1 )  
ปฎิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2) ร้อยละของเด็กที่มีความเมตตากรุณา  
8.เด็กระดับปฐมวัยทุกคนอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ มีน้ าใจและช่วยเหลือแบ่งปัน 2.3 (2 )  

อย่างมีความสุขและปฎิบัติตนเป็นสมาชิก 3) ร้อยละของเด็กที่มีความเห็นอกเห็นใจ  
ท่ีดีของสังคมในระบอบประชาธิปไตยอันมี ผู้อื่น 2.3 (3 )  
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 3.  มีทักษะชีวิตและปฎิบัติตนตาม  

 หลักเศรษฐกิจพอเพียง(3.1)  
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 1) ร้อยละของเด็กที่ช่วยเหลือตนเองใน  
1.ครูร้อยละ 92 ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม การปฎิบัติกิจวัตรประจ าวัน 3.1 (1)  

และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ให้เด็กเป็นคนดีมี 2) ร้อยละของเด็กที่มีวินัยในตนเอง  
มารยาทงามมีจิตพิสัยท่ีสมวัย 3.1 (2)  
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 วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
2.ครูร้อยละ 92 ส่งเสริมให้มีการอบรม 3) ร้อยละของเด็กที่ประหยัดและพอเพียง  
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 3.1 ( 3)  

3.ครูร้อยละ 92 ทราบพฤติกรรมเด็กเป็น 4.  อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และ  
รายบุคคล ปฎิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมในระบอบ  
4.สถานศึกษาร้อยละ 92มีการส่งเสริมสร้าง  ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น  

พัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึง ประมุข  (3.3 )  
ประสงค์ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 1) ร้อยละของเด็กที่ยอมรับความเหมือน  
5.เด็กร้อยละ 92 มีสุขภาพจิตท่ีดีและ และความแตกต่างระหว่างบุคคล 3.3 (1)  

มีความสุข 2) ร้อยละของเด็กที่มีปฎิสัมพันธ์ท่ีดีกับ  
6. เด็กร้อยละ 92 มีคุณธรรม จริยธรรม และ  ผู้อื่น 3.3 (2)  
มีจิตใจท่ีดีงาม 3) ร้อยละของเด็กที่ปฎิบัติการเบื้องต้นใน  

7.เด็กร้อยละ 92 มีทักษะชีวิตและปฎิบัติตน การเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 3.3 ( 3 )   
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
8. เด็กร้อยละ 92 อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี 2.4  โครงการ พฤษภาคม 2562 – 
ความสุขและปฎิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของ 1. โครงการเด็กดีมีคุณธรรม กุมภาพันธ์ 2563 

สังคมในระบอบประชาธิปไตยอันมี    
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข   
 2.5 ภาระงานตามมาตรฐานสากล  

เครื่องมือการติดตาม/ประเมินผล                             -      
1.แบบประเมินโครงการเด็กดีมีคุณธรรม   
2.แบบสรุปผลการด าเนินงานโครงการเด็ก 3.  ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล มกราคม 2563 

ดีมีคุณธรรม 3.1 ติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงานตาม  
 แผน  
 3.2 ปรับปรุงแก้ไข การด าเนินงานท่ียัง  

 ไม่สมบูรณ์ ให้ดีข้ึน  
 3.3 ประเมินผลการด าเนินงานตามแผน  
   

 4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา กุมภาพันธ์ 2563 
 4.1 สรุปผลการด าเนินงานตามแผนงาน/  
 โครงการ  

 4.2 จัดท ารายงานผลการด าเนินงานแก่  
 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  
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 วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
 4.3 น าผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไขและ  
 พัฒนาในปีการศึกษาต่อไป  
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แผนงานตามโครงสร้าง    ฝ่ายปฐมวัย 
แผนงานตามมาตรฐานด้าน  1  คุณภาพผู้เรียน/เด็ก     2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
                                                      3 สังคมแห่งการเรียนรู้     4 อัตลักษณ์  5 มาตรการส่งเสริม 
ชื่อโครงการ   เด็กดีมีคุณธรรม 
ลักษณะโครงการ  ประจ า ต่อเนื่อง    ใหม่  
หน่วยงาน                              งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวปัทมกร  รัตนกสิกร 
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา 1 คุณภาพผู้เรียน/เด็ก  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนเนน้ผู้เรียนเป็นส าคัญ/การจัดประสบการณที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ   
ตอบสนอง                                    พันธกิจข้อ  5,7  ยุทธศาสตร์ข้อ  6,8   กลยุทธ์ข้อ  6.1,8.1,8.2 
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา EDBA   มาตรฐานท่ี 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   มาตรฐานท่ี    -        ตัวบ่งชี้    -       เกณฑ์ท่ี      - 
 

 
1. หลักการและเหตุผล 
               การจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย นอกจากจะมุ่งปลูกฝังและพัฒนาการเด็กทางด้านสติปัญญาของ
เด็กแล้ว  เด็กยังต้องมีพัฒนาการท้ัง 4ด้าน ท่ีเหมาะสมและเป็นไปตามวัยท้ังทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา  
ซึ่งจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีสถานศึกษาจะต้องส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กมีความโดดเด่นทางด้านคุณธรรม  จริยธรรม และพร้อมท่ีจะ
เป็นพลเมืองดีของสังคมโลกได้   ทางฝ่ายปฐมวัยเห็นความส าคัญในเรื่องดังกล่าว จึงได้จัดท าโครงการ เด็กดีมีคุณธ รรม ให้กับ
เด็กปฐมวัย เพื่อปลูกฝังให้เด็กเป็นผู้ท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม ใฝ่ดี ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนา มีวินัย รับผิดชอบ 
เชื่อฟังค าสั่งสอนของพ่อแม่ ครูอาจารย์และสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
2.วัตถุประสงค์  
          1. เพื่อให้ครูส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ให้เด็กเป็นคนดีมีมารยาทงามมีจิตพิสัย 
              ท่ีสมวัย               
          2. เพื่อให้ครูส่งเสริมให้มีการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
          3. เพื่อให้ครูทราบพฤติกรรมเด็กเป็นรายบุคคล 
          4. เพื่อให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมกับสถานศึกษาในการเสริมสร้างพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึง 

    ประสงค์ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน    
5.เพื่อส่งเสริมมีสุขภาพจิตท่ีดีและมีความสุข (2.1) 
6.เพื่อให้เด็กมีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจท่ีดีงาม ( 2.3 ) 
7.เพื่อให้เด็กมีทักษะชีวิตและปฎิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง(3.1) 
8.เพื่ออยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และปฎิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมในระบอบ  
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  (3.3 ) 
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3. เป้าหมาย      
  3.1 เชิงปริมาณ                
             เด็กระดับชั้นอนุบาล 1 – 3  จ านวน  207 คน 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
  1. ครูส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ให้เด็กเป็นคนดีมีมารยาทงามมีจิตพิสัยท่ีสมวัย 
             2. ครูส่งเสริมให้มีการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
             3. ครูทราบพฤติกรรมเด็กเป็นรายบุคคล 
             4. ผู้ปกครองมีส่วนร่วมกับสถานศึกษาในการเสริมสร้าง พัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึง    

    ประสงค์ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
5. เด็กมีสุขภาพจิตท่ีดีและมีความสุข 
6. เด็กมีคุณธรรม จริยธรรม และ มีจิตใจท่ีดีงาม 
7. เด็กมีทักษะชีวิตและปฎิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
8. เด็กอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและปฎิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมในระบอบ     
    ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  

 3.3 ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
       1. ครูร้อยละ 92 ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ให้เด็กเป็นคนดีมีมารยาทงามมี 
                จิตพิสัยท่ีสมวัย 
            2. ครูร้อยละ 92 ส่งเสริมให้มีการอบรมเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
            3. ครูร้อยละ 92 ทราบพฤติกรรมเด็กเป็นรายบุคคล 
            4. สถานศึกษาร้อยละ 92 มีการส่งเสริมสรา้งพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ให้              
                เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
           5. เด็กร้อยละ 92 มีสุขภาพจิตท่ีดีและมีความสุข 
           6. เด็กร้อยละ 92 มีคุณธรรม จริยธรรม และ มีจิตใจท่ีดีงาม 
           7. เด็กร้อยละ 92 มีทักษะชีวิตและปฎิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
           8. เด็กร้อยละ 92 อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและปฎิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมในระบอบ     
              ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
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4. ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน   
โครงการเด็กดีมีคุณธรรม 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียมการ   
1.1   แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน พฤษภาคม 2562 นางสาวปัทมกร  รัตนกสิกร 
1.2   ประชุมชี้แจงวางแผน   

   
2. ข้ันด าเนินการ/กิจกรรมท่ีจัด   
2.1  จัดท าค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ มิถุนายน 2562 นางสาวปัทมกร  รัตนกสิกร 

2.2  ก าหนดด าเนินงานตาราง   
2.3  ประชาสัมพันธ์/แจกจดหมายเชิญ   
2.4  ฝึกซ้อมเด็กในการเข้าร่วมกิจกรรม   

2.5 จัดกิจกรรมตามโครงการ   
    - กิจกรรมวันส าคัญ กรกฎาคม 2562 นางสาวปัทมกร  รัตนกสิกร 
   -  กิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม มิถุนายน 2562 นางสาวปัทมกร  รัตนกสิกร 

   -  กิจกรรมจิตสาธารณะ มิถุนายน 2562 นางสาวปัทมกร  รัตนกสิกร 

   -  กิจกรรมเด็กดี ซ.ศ. กรกฎาคม 2562 นางสาวปัทมกร  รัตนกสิกร 

   

3. ข้ันติดตามและประเมินผล กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวปัทมกร  รัตนกสิกร 
3.1  จัดท าแบบประเมินโครงการ/กิจกรรม   
3.2  แบบประเมินความพึงพอใจ   

3.3  ใบงาน/ผลงาน   
3.4  ภาพถ่ายกิจกรรม   
3.5  สรุปและประเมินผล   

   
 
5. สถานที่ด าเนินงาน  โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 
6. ระยะเวลาในการด าเนินงาน ระหว่างเดือนพฤษภาคม 2562 –  กุมภาพันธ์ 2563 
7. งบประมาณ 
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     7.1 งบประมาณกิจกรรมวันส าคัญ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
    7.2 งบประมาณกิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการ งบประมาณปี 2562 

รายรับ  
- จากโรงเรียน 3,000 

รวม 3,000 

รายจ่าย  
  ค่าวัสดุ  

1. ค่ากิจกรรมในวันส าคัญ 1,500 

 ค่าใช้สอย  
1. ค่าจัดท ารูปเล่ม 300 

 ค่าตอบแทน  

1. ปัจจัยถวายพระ 1,000 
ค่าพาหนะ  

1. ค่าเดินทาง 200 

รวม 3,000 

รายการ งบประมาณปี 2562 

รายรับ  
- จากโรงเรียน 1,000 

รวม 1,000 
รายจ่าย  
  ค่าวัสดุ  

1. ค่ากระดาษ 200 
 ค่าใช้สอย  

1.  ค่าจัดท ารูปเล่ม 200 

 ค่าตอบแทน  
1. ค่าของรางวัล 500 

ค่าพาหนะ  

1. ค่าเดินทาง 100 
รวม 1,000 
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    7.3 งบประมาณกิจกรรมจิตสาธารณะ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    7.4 งบประมาณกิจกรรมเด็กดี ซ.ศ. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รายการ งบประมาณปี 2562 

รายรับ  
- จากโรงเรียน 1,000 

รวม 1,000 

รายจ่าย  
  ค่าวัสดุ  

1. ค่าอุปกรณ์ส าหรับท าความสะอาด 200 

2. ค่าผ้า ปักผ้า 100 
 ค่าใช้สอย ค่าจัดท ารูปเล่ม 100 
 ค่าตอบแทน  ค่าของรางวัล 500 

ค่าพาหนะ 100 
รวม 1,000 

รายการ งบประมาณปี 2562 

รายรับ  

- จากโรงเรียน 12,000 
รวม 12,000 

รายจ่าย  

  ค่าวัสดุ  
1. ค่าเครื่องไทยทาน 2,200 
2. ค่าวัสดุการท ากิจกรรม 5,500 

3. ค่ากระดาษ A4 200 
 ค่าใช้สอย  ค่าจัดท ารูปเล่ม 100 
 ค่าตอบแทน ค่าปัจจัย 3,000 

ค่าพาหนะ  ค่าเดินทาง 1,000 
รวม 12,000 
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8. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 
1.แบบประเมินกิจกรรม โครงการเด็กดีมีคุณธรรม 
2.แบบสรุปผลการด าเนินงานกิจกรรม โครงการเด็กดีมีคุณธรรม 

 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

  เด็กปฐมวัยทุกคนเป็นผู้ท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม ใฝ่ดี ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาท่ีตนเองนับ
ถือ มีระเบียบวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟังค าสั่งสอนของพอ่แม่ ครูอาจารย์และสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข มีสุขภาพจิตท่ีดีและมีความสุขมีคุณธรรม จริยธรรม และ มีจิตใจท่ีดีงามมีทักษะชีวิตและปฎิบัติตนตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ร่วมกับผู้อืน่ได้อย่างมีความสุขและปฎิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

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

                    ผู้เสนอโครงการ   
      

           ..... ......................................... 
            ( นางสาวปัทมกร  รัตนกสิกร ) 

 

ผู้พิจารณาโครงการ  
 

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

 
 
 
 

ผู้อนุมัติโครงการ 

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

   ผู้อ านวยการ 
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ล าดับที่   2   แผนงานหน่วยงาน  งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
แผนงานตามโครงสร้าง    ฝ่ายปฐมวัย 
แผนงานตามมาตรฐานด้าน 1 คุณภาพผู้เรียน/เด็ก  2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

3 สังคมแห่งการเรียนรู้  4 อัตลักษณ์ 5 มาตรการส่งเสริม 
ผู้รับผิดชอบ   นางสชุาดา     น้อยสอาด 
ตอบสนอง   พันธกิจข้อ 1     ยุทธศาสตร์ข้อ 1 , 5     กลยุทธ์ข้อ 1.1 , 5.1 
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ.  1  คุณภาพผู้เรียน/เด็ก  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ/การจัดประสบการณ์ที่เนน้เด็กเป็นส าคัญ 
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา EDBA :  มาตรฐานท่ี 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  มาตรฐานท่ี      -           ตัวบ่งชี้   -            เกณฑ์ท่ี -  
  

 วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
วัตถุประสงค์ 1. ขั้นวางแผน  

1.เพื่อส่งเสริมให้ครูจัดท าหลักสูตรปฐมวัย 1.1 แต่งต้ังกรรมการด าเนินงาน เมษายน  2562 

ของสถานศึกษาอย่างชัดเจน 1.2 ประชุมคณะกรรมการด าเนนิงาน พฤษภาคม  2562 
2.เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดท า 1.3 ประชุมชี้แจงการด าเนินงานแก่ผู้ท่ี  
โครงสร้าง สาระหลักสูตรสถานศึกษาท่ี  เกี่ยวข้อง  

เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลง  และบริบท   

ของสถานศึกษา 2. ขั้นด าเนินการ  
3.เพื่อให้สถานศึกษาน าผลการวิเคราะห์ 2.1 ภาระงานประจ า  

หลักสูตรของสถานศึกษามาปรับปรุง 1.งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย พฤษภาคม  2562 
และพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการ     1.1) ศึกษาข้อมูลของหลักสูตรและจัดท า  
ของเด็กและสังคม      ตารางวิเคราะห์หลักสูตร  

4.เพื่อส่งเสริมให้ครูเข้าใจปรัชญา หลักการ      1.2) จัดท าก าหนดการสอนรายป ี  
และธรรมชาติของการจัดการศึกษา      1.3) ตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตร  
ปฐมวัยและสามารถน ามาประยุกต์ใช้ใน      1.4) น าหลักสูตรไปใช้  

การจัดประสบการณ์(5.1) 2.สถานศึกษาจัดท าโครงสร้าง สาระหลักสูตร พฤษภาคม  2562 
5.เพื่อให้ผู้บริหารเข้าใจปรัชญาและ สถานศึกษาท่ีเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลง    
หลักการจัดการศึกษาปฐมวัย (6.1) และบริบทของสถานศึกษา  

6.เพื่อให้ผู้บริหารสามารถให้ค าแนะน าให ้ 3.สถานศึกษาน าผลการวิเคราะห์หลักสูตร มิถุนายน  2562 
ค าปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การ สถานศึกษามาปรับปรุง และพัฒนาในการ  
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 วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
จัดการศึกษาปฐมวัยอย่างเต็มตาม จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับ  
ศักยภาพและเต็มเวลา (6.6) ความต้องการของเด็กและสังคม  

7.เพื่อให้สถานศึกษามีหลักสูตรการศึกษา 2.2  ภาระงานตามตัวบ่งชี้ (หลัก)  
ปฐมวัยของสถานศึกษาและน าสู ่ 1.ส่งเสริมให้ครูเข้าใจปรัชญา หลักการ  
การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ(7.1) และธรรมชาติของการจัดการศึกษา  

8.เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษามีระบบและ ปฐมวัยและสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการ  
กลไกให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝา่ยตระหนักและ จัดประสบการณ์ (5.1)  
เข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย(7.2)     1) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญา   

9.เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดกิจกรรม     หลักการ จุดหมาย และสาระการเรียนรู้ของ  
ท่ีเสริมสร้างความตระหนักรู้และความ     หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 5.1(1)  
เข้าใจหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย(7.3)    2) ความสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้และ  

10.เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนจัดโครงการและ      เชื่อมโยงสู่การจัดท าหน่วยการเรียนรู้การจัด  
กิจกรรมท่ีพัฒนาเด็กให้บรรลุตามเป้าหมาย     ประสบการณ์ การจัดกิจกรรมประจ าวัน และ  
ปรัชญาวิสัยทัศน์และจุดเน้นของการจัด     การประเมินพัฒนาการเด็ก 5.1(2)  
การศึกษาปฐมวัย (10.1) 2.ผู้บริหารเข้าใจปรัชญาและหลกัการจัด  

11.เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษามีผลการ การศึกษาปฐมวัย (6.1)  
ด าเนินงานท่ีบรรลุตามเป้าหมาย (10.2)    1) ผู้บริหารมีความรู้ความเข้าใจ สามารถ   
    อธิบาย ความหมายของปรัชญา แนวคิด  

เป้าหมายเชิงปริมาณ    หลักการและจุดหมายของการจัดการศึกษา  
1.แผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับ    ปฐมวัย6.1(1)  
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย จ านวน 8 เล่ม 3.ผู้บริหารสามารถให้ค าแนะน าให ้  

2.หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยจ านวน 8 เล่ม ค าปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การ  
 จัดการศึกษาปฐมวัยอย่างเต็มตาม  
 ศักยภาพและเต็มเวลา (6.6)  

เป้าหมายเชิงคุณภาพ      1) การให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการ   
1.ครูจัดท าหลักสูตรปฐมวัยของสถานศึกษา      และการเอาใจใส่การจัดการศึกษาเต็ม  
ได้อย่างชัดเจนมีประสิทธิภาพ      ศักยภาพ6.6(1)  

2.สถานศึกษาจัดท า โครงสร้างสาระหลักสูตร      2) การบริหารจัดการศึกษาเต็มเวลา 6.6(2)  
สถานศึกษาได้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลง   4.มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของ  
และบริบทของสถานศึกษา สถานศึกษาและน าสู่การปฏิบัติอย่างมี  

3.สถานศึกษามีการน าผลการวิเคราะห์ ประสิทธิภาพ (7.1)  
หลักสูตรของสถานศึกษามาปรับปรุง     1)คณะกรรมการจัดท าหลักสูตรการศึกษา   
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 วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
และพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการ ปฐมวัยของสถานศึกษา ประกอบด้วยผู้มีส่วน  
ของเด็กและสังคม เกี่ยวข้องหลายฝ่าย (เช่น คร ูผู้บริหาร  

4.ครูเข้าใจปรัชญา หลักการและธรรมชาติ สถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา  
ของการจัดการศึกษาปฐมวัยและสามารถ ผู้ปกครอง ผู้แทนชุมชน/ผู้ทรงคุณวุฒิ) และ  
น ามาประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์ หลักสูตรผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ  

ได้อย่างมีคุณภาพ สถานศึกษา 7.1(1)  
5.ครูจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ที ่      2) การน าผลการวิเคราะห์เด็ก บริบท สภาพ  
สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ปัญหา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน  

และจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีหลากหลาย มาใช้ในการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  
สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล ของสถานศึกษา 7.1(2)  
ด้านแผนและการจัดประสบการณ ์      3) ความสอดคล้องหรือสัมพันธ์กันของหัวข้อ   

6.ผู้บริหารเข้าใจปรัชญาและหลกัการจัด การ ส าคัญของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของ  

การศึกษาปฐมวัย  สถานศึกษา(เช่น วิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย  
7.ผู้บริหารมีความสามารถในการให้ค าแนะน า คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ สาระการเรียนรู้รายป ี  
ค าปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การ จัดประสบการณ ์การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้  

จัดการศึกษาปฐมวัยอย่างเต็มตามศักยภาพ สื่อและแหล่งการเรียนรู ้การประเมินพัฒนาการ  
และเต็มเวลา การบริหารจัดการหลักสูตร เป็นต้น) 7.1(3)  
8.สถานศึกษามีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย     4) การนิเทศ ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ หรือ  

ของสถานศึกษาและน าสู่การปฏิบัติอย่างม ี ประเมินผลการใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  
ประสิทธิภาพ ของสถานศึกษา และสรุปผลทุกภาคเรียนและ  
9.สถานศึกษามีระบบและกลไกให้ผู้มสี่วน ทุกปี 7.1(4)  

ร่วมทุกฝ่ายตระหนักและเข้าใจการจัดการ     5) น าผลการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ   
ศึกษาปฐมวัย ประเมินผลการใช้หลักสูตร และหรือผลการวิจัยท่ี  
10.สถานศึกษาจัดกิจกรรมท่ีเสริมสร้างความ เกี่ยวข้องมาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร  

ตระหนักรู้และความเข้าใจหลักการจัด การศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาทุกปี  
การศึกษาปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ การศึกษา 7.1(5)  
11.โรงเรียนจัดโครงการและ กิจกรรมท่ี 5.มีระบบและกลไกให้ผู้มีส่วน  

พัฒนาเด็กให้บรรลุตามเป้าหมาย ปรัชญา ร่วมทุกฝ่ายตระหนักและเข้าใจการจัด  
วิสัยทัศน์และจุดเน้นของการจัดการศึกษา การศึกษาปฐมวัย(7.2)  
ปฐมวัย     1)ระบบและกลไกให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเกิด  

    ความตระหนักการจัดการศึกษาปฐมวัย 7.2(1)  
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 6.จัดกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้และ  
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แผนปฏิบัตกิารปกีารศึกษา  2563   โรงเรียนซางตาครู้สศกึษา 

 

 วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
1.ครูร้อยละ 90 จัดท าหลักสูตรสถานศึกษา ความเข้าใจหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย (7.3)  
ปฐมวัยได้อย่างชัดเจน       1) การจัดกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้   

2.สถานศึกษาจัดท า โครงสร้างสาระหลักสูตร      และความเข้าใจหลักการจัดการศึกษา  
สถานศึกษาได้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลง        มีส่วนเกี่ยวข้อง 7.3(1)  
และบริบทของสถานศึกษา คิดเป็นร้อยละ 90 7.โรงเรียนมีการจัดโครงการ กิจกรรม ท่ี  

3.สถานศึกษามีการน าผลการวิเคราะห์ พัฒนาเด็กให้บรรลุตามเป้าหมาย ปรัชญา  
หลักสูตรของสถานศึกษามาปรับปรุง วิสัยทัศน์และจุดเน้นของการจัดการศึกษา  
และพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการ ปฐมวัย (10.1)  

ของเด็กและสังคม คิดเป็นร้อยละ 90     1) มีการก าหนดอัตลักษณ์ของเด็กที่เหมาะสม  
4.ครูร้อยละ 90เข้าใจปรัชญา หลักการและ      และปฏิบัติได้ 10.1(1)  
ธรรมชาติของการจัดการศึกษาปฐมวัย     2) มีการก าหนดตัวบ่งชี้และระดับความส าเร็จ  

และสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการจัด     ท่ีเหมาะสม 10.1(2)  
ประสบการณ์ได้    3) มีระบบและกลไกขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติท่ี  
5.ครูร้อยละ 90จัดท าแผนการจัด     ชัดเจนและต่อเนื่อง 10.1(3)  
ประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตร     4) มีส่วนร่วมของผู้เรียน ครู บุคลกร และ  

การศึกษาปฐมวัยและจัดประสบการณ ์      ผู้บริหารสถานศึกษา 10.1(4)  
การเรียนรู้ท่ีหลากหลายสอดคล้องกับ     5) มีผลการประเมินผลการจัดกจิกรรม   
ความแตกต่างระหว่างบุคคลด้านแผนและ     10.1(5)  

การจัดประสบการณ ์ 8.สถานศึกษามีผลการด าเนินงานท่ีบรรลุตาม  
6.ผู้บริหารเข้าใจปรัชญาและหลกัการจัด เป้าหมาย (10.2)  
การศึกษาปฐมวัย คิดเป็นร้อยละ 90      1) ผลการพัฒนาให้บรรลุปรัชญา ปณิธาน   

7.ผู้บริหารมีความสามารถในการให้ค าแนะน า     พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดต้ัง  
ค าปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัด     สถานศึกษาระดับปฐมวัย 10.2(1)  
การศึกษาปฐมวัยอย่างเต็มตามศักยภาพ 2.3  ภาระงานตามตัวบ่งชี้ (ร่วม)  

และเต็มเวลาคิดเป็นร้อยละ 90              -  
8.สถานศึกษามีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 2.4  โครงการ  
ของสถานศึกษาและน าสู่การปฏิบัติอย่างม ี 1.โครงการพัฒนาหลักสูตรปฐมวัย  

ประสิทธิภาพ คิดเป็นร้อยละ 90 - กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร  

9.สถานศึกษามีระบบและกลไกให้ผู้มสี่วน   
ร่วมทุกฝ่ายตระหนักและเข้าใจการจัดการ 3.  ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล  
ศึกษาปฐมวัย คิดเป็นร้อยละ 90 3.1 ตรวจสอบ ติดตามการน าหลักสูตรไปใช้ กันยายน 2562 

10.สถานศึกษาจัดกิจกรรมท่ีเสริมสร้างความ 3.2 ปรับปรุงแก้ไข และพัฒนาการใช้หลักสูตร พฤศจิกายน 2562 
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แผนปฏิบัตกิารปกีารศึกษา  2563   โรงเรียนซางตาครู้สศกึษา 

 

 วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
ตระหนักรู้และความเข้าใจหลักการจัด ให้สมบูรณ์  
การศึกษาปฐมวัย คิดเป็นร้อยละ 90 3.3 ประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา มีนาคม  2563 

11.โรงเรียนจัดโครงการและ กิจกรรมท่ี (ปฐมวัย)  
พัฒนาเด็กให้บรรลุตามเป้าหมาย ปรัชญา   
วิสัยทัศน์และจุดเน้นของการจัดการศึกษา   

ปฐมวัย คิดเป็นร้อยละ 90   
   
   

   
เครื่องมือการติดตาม/ประเมินผล 4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา  
1.แบบประเมินหลักสูตรสถานศึกษา(ปฐมวัย)  4.1 สรุปผลการด าเนินงานตามแผนงาน/ มีนาคม  2563 

2.แบบประเมินความพึงพอใจ โครงการ  
 4.2 จัดท ารายงานผลการด าเนินงานแก่  
 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  
 4.3 น าผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไขและ  

 พัฒนาในปีการศึกษาต่อไป  
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แผนปฏิบัตกิารปกีารศึกษา  2563   โรงเรียนซางตาครู้สศกึษา 

 

แผนงานตามโครงสร้าง    ฝ่ายปฐมวัย 
แผนงานตามมาตรฐานด้าน      1 คุณภาพผู้เรียน/เด็ก  2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

3 สังคมแห่งการเรียนรู้  4 อัตลักษณ์   5 มาตรการส่งเสริม 
ชื่อโครงการ   โครงการพัฒนาหลักสูตรปฐมวัย 
ลักษณะโครงการ    ประจ า   ต่อเนื่อง   ใหม ่ 
หน่วยงาน                             งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ   นางสชุาดา    น้อยสอาด 
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา 1  คุณภาพผู้เรียน/เด็ก  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ/การจัดประสบการณ์ที่เนน้เด็กเป็นส าคัญ 
ตอบสนอง                                    พันธกิจข้อ  1    ยุทธศาสตร์ข้อ  1 ,5   กลยุทธ์ข้อ 1.1, 5.1 
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา EDBA :  มาตรฐานท่ี 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  มาตรฐานท่ี      -           ตัวบ่งชี้   -            เกณฑ์ท่ี      -  
 
1. หลักการและเหตุผล 
                   หลักสูตรสถานศึกษาจัดเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งในการพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพ  ดังนั้นการ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา จึงเป็นวางแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่เด็ก ท าให้เด็กสามารถเรียนรู้ได้
ตลอดเวลา ซึ่งในปัจจุบันเป็นความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีสถานศึกษาจะต้องมีการพัฒนา “หลักสูตรสถานศึกษา”ให้
สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ได้แก่การเรียนรู้ภาษายุคดิจิตอลความสามารถในการสื่อสารและการมี
พัฒนาการท่ีสมวัยตรงตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของเด็ก คือ มีการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง การปฏิบัติจริง  
การสังเกต  การทดลอง การศึกษานอกสถานท่ี สามารถน าความรู้ท่ีได้ไปใช้ในการด าเนินชีวิตในปัจจุบัน ดังนั้น
โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา จึงตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยให้สอดคล้องกับ
หลักสูตรปฐมวัย พุทธศักราช 2560 จึงสนับสนุนให้บุคลากรระดับปฐมวัยทุกคน มีการพัฒนาหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัยให้ทันต่อยุคสมัยอยู่เสมอ 
   
2.วัตถุประสงค์  

1. เพื่อส่งเสริมให้ครูจัดท าหลักสูตรปฐมวัยของสถานศึกษาอย่างชัดเจน 
2. เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดท าโครงสร้าง สาระหลักสูตรสถานศึกษาท่ี เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลง
และบริบทของสถานศึกษา 
3. เพื่อให้สถานศึกษาน าผลการวิเคราะห์หลักสูตรของสถานศึกษามาปรับปรุงและพัฒนาใหส้อดคล้องกับ
ความต้องการของเด็กและสังคม 
4. เพื่อส่งเสริมให้ครูเข้าใจปรัชญา หลักการและธรรมชาติของการจัดการศึกษาปฐมวัยและสามารถน ามา 
ประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์ (5.1) 

             5. เพื่อให้ผู้บริหารเข้าใจปรัชญาและหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย (6.1) 
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             6. เพื่อให้ผู้บริหารสามารถให้ค าแนะน าใหค้ าปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษาปฐมวัย  
             อย่างเต็มตามศักยภาพและเต็มเวลา (6.6) 
            7. เพื่อให้สถานศึกษามีหลกัสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาและน าสู่การปฏิบัติอย่างมี ประสิทธิภาพ  
(7.1) 
            8. เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษามีระบบและกลไกให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายตระหนักและเข้าใจการจัดการศึกษา 
            ปฐมวัย(7.2) 
            9.เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมท่ีเสริมสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจหลักการจัด   
            การศึกษาปฐมวัย(7.3) 
           10. เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนจัดโครงการและ กิจกรรมท่ีพัฒนาเด็กให้บรรลุตามเป้าหมาย ปรัชญาวิสัยทัศน์ 
            และจุดเน้นของการจัดการศึกษาปฐมวัย (10.1). 
           11. เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษามีผลการด าเนินงานท่ีบรรลุตามเป้าหมาย (10.2) 
 
3. เป้าหมาย      
  3.1 เชิงปริมาณ                
              1. ครูระดับปฐมวัยจ านวน 8 คน 
              2. แผนการจัดประสบการณ์ทีส่อดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย จ านวน 8 เล่ม 
              3. หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยจ านวน 8 เล่ม  
       3.2 เชิงคุณภาพ 

1. ครูจัดท าหลักสูตรปฐมวัยของสถานศึกษาได้อย่างชัดเจนมีประสิทธิภาพ 
2. สถานศึกษาจัดท า โครงสร้างสาระหลักสูตรสถานศึกษา ได้เหมาะสมกับ การเปลี่ยนแปลง และบริบท 
ของสถานศึกษา 
3. สถานศึกษามีการน าผลการวิเคราะห์หลักสูตรของสถานศึกษามาปรับปรุงและพฒันาใหส้อดคล้องกับ 
ความต้องการของเด็กและสังคม 
4. ครูเข้าใจปรัชญา หลักการและธรรมชาติของการจดัการศึกษาปฐมวัยและสามารถน ามาประยุกต์ใช้ใน 
การจัดประสบการณ์ได้อย่างมีคุณภาพ 
5. ครูจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและจัดประสบการณ์การ 
เรียนรู้ท่ีหลากหลายสอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคลด้านแผนและการจัดประสบการณ์ 
6. ผู้บริหารเข้าใจปรัชญาและหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย 
7. ผู้บริหารมีความสามารถในการให้ค าแนะน าค าปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษา 
ปฐมวัยอย่างเต็มตามศักยภาพและเต็มเวลา 
8. สถานศึกษามีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาและน าสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ 
9. สถานศึกษามีระบบและกลไกให้ผู้มสี่วนร่วมทุกฝ่ายตระหนักและเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย 

           10. สถานศึกษาจัดกิจกรรมท่ีเสริมสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย 
  อย่างมีคุณภาพ 
           11. สถานศึกษาจัดโครงการและ กิจกรรมท่ีพัฒนาเด็กให้บรรลุตามเป้าหมาย ปรัชญาวสิัยทัศน์และจุดเนน้  
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             ของการจัดการศึกษาปฐมวัย. 
       3.3 ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

1. ครูร้อยละ 90 จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยได้อย่างชัดเจน 
2. สถานศึกษาจัดท า โครงสร้างสาระหลักสูตรสถานศึกษา ได้เหมาะสมกับ การเปลี่ยนแปลง และบริบท 
ของสถานศึกษา คิดเป็นร้อยละ 90 
3. สถานศึกษามีการน าผลการวิเคราะห์หลักสูตรของสถานศึกษามาปรับปรุงและพฒันาใหส้อดคล้องกับ 
ความต้องการของเด็กและสังคม คิดเป็นร้อยละ 90 
4. ครูร้อยละ 90 เข้าใจปรัชญา หลักการและธรรมชาติของการจัดการศึกษาปฐมวัยและสามารถน ามา 
ประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์ได้ 
5. ครูร้อยละ 90 จัดท าแผนการจัดประสบการณ์ท่ีสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและจัด 
ประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีหลากหลายสอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคลด้านแผนและการจัด 
ประสบการณ ์
6. ผู้บริหารเข้าใจปรัชญาและหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย คิดเป็นร้อยละ 90 
7. ผู้บริหารมีความสามารถในการให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษาปฐมวยั
อย่างเต็มตามศักยภาพและเต็มเวลา คิดเป็นร้อยละ 90 
8. สถานศึกษามีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาและน าสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ  
คิดเป็นร้อยละ 90 
9. สถานศึกษามีระบบและกลไกให้ผู้มสี่วนร่วมทุกฝ่ายตระหนักและเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย  
คิดเป็นร้อยละ 90 

           10. สถานศึกษาจัดกิจกรรมท่ีเสริมสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย 
  คิดเป็นร้อยละ 90 
           11. โรงเรียนจัดโครงการและ กิจกรรมท่ีพัฒนาเด็กให้บรรลุตามเป้าหมาย ปรัชญาวิสัยทัศน์และจดุเน้น 
            ของการจัดการศึกษาปฐมวัย คิดเป็นร้อยละ 90 
 
4. ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน   

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ   
1.1 แต่งต้ังกรรมการด าเนินงาน พฤษภาคม 2562 นางสชุาดา   น้อยสอาด 
1.2 ประชุมคณะกรรมการด าเนนิงาน   

1.3 ประชุมชี้แจงการด าเนินงานแก่ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง   
1.4 ศึกษาข้อมูลการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา   
   

2. ขั้นด าเนินการ/กิจกรรมที่จัด   
2.1 ด าเนินการตามโครงการ พฤษภาคม 2562 นางสชุาดา   น้อยสอาด 
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กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ศึกษาข้อมูลของหลักสูตรและจัดท าตาราง   

             วิเคราะห์หลักสูตร   

2. จัดท าก าหนดการสอนรายป ี   
3. ตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตร   
4. น าหลักสูตรไปใช้   

2.2  ก าหนดตารางการด าเนินงาน   
2.3  จัดกิจกรรมตามโครงการ   
- โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย มิถุนายน 2562 นางสชุาดา   น้อยสอาด 

3. ขั้นติดตามและประเมินผล   
3.1 แบบประเมินการใช้หลักสูตรสถานศึกษา มีนาคม 2563 นางสชุาดา   น้อยสอาด 
3.2 ตารางวิเคราะห์หลักสูตร   

3.3 ตารางก าหนดการสอนรายป ี   
3.4 ภาพถ่ายโครงการ   

5. สถานที่ด าเนินงาน โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 
6. ระยะเวลาในการด าเนินงาน  ระหว่างเดือน  พฤษภาคม 2562 – มีนาคม 2563  
7. งบประมาณ 
 7.1  งบประมาณกิจกรรมพัฒนาหลักสูตร 

รายการ งบประมาณปี 2562 

รายรับ  
- จากโรงเรียน 6,000 

รวม 6,000 

รายจ่าย  
1. ค่าวัสดุ  

1. กระดาษ A4 500 

2. ค่าใช้สอย  
1. ค่าจัดท ารูปเล่มหลักสูตร 500  

3. ค่าตอบแทน  

1. ค่าตอบแทนวิทยากรอบรม 4,000  
4. ค่าพาหนะ  

1. ค่ายานพาหนะเดินทาง  1,000 

รวม 6,000 
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8. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 
            1. แบบประเมินการใช้หลักสูตรปฐมวัย 
            2. แบบประเมินความพึงพอใจ 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
             ครูระดับปฐมวัยเข้าใจปรัชญา หลักการและธรรมชาติของการจัดการศึกษาปฐมวัยสามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์ ได้อย่างชัดเจน 
             ผู้บริหารเข้าใจปรัชญาและหลักการจัดการศึกษาปฐมวัยสามารถให้ค าแนะน า ให้ค าปรึกษาทางวิชาการและ 
เอาใจใส่การจัดการศึกษาปฐมวัยอย่างเต็มตามศักยภาพและเต็มเวลา      
            สถานศึกษามีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาท่ีน าสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ  มีจัดท า
โครงสร้าง สาระหลักสูตรท่ี เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงและบริบทของสถานศึกษา มีการน าผลการวิเคราะห์
หลักสูตรของสถานศึกษามาปรับปรุงและพัฒนาใหส้อดคล้องกับความต้องการของเด็กและสังคม มีการจัดกจิกรรมท่ี
พัฒนาเด็กให้บรรลุตามเป้าหมาย ปรัชญาวสิัยทัศน์และจุดเนน้ของการจัดการศึกษาปฐมวัยจนท าให้สถานศึกษามีผล
การด าเนินงานท่ีบรรลุตามเป้าหมาย 

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

ผู้เสนอโครงการ        
                                             

………………………………… 
( นางสุชาดา  น้อยสอาด) 

ผู้พิจารณาโครงการ  
 

                                         
(นางสาวชนิดา  ณ  นคร ) 

  
                                                                 ผู้อนุมัติ 

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

          (เซอร์มาร์กาเร็ต  รัตนาวงศ์ไชยา) 
              ผู้อ านวยการ 
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ล าดับที่   3   แผนงานหน่วยงาน  งานพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
แผนงานตามโครงสร้าง    ฝ่ายปฐมวัย 
แผนงานตามมาตรฐานด้าน 1 คุณภาพผู้เรียน/เด็ก  2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

3 สังคมแห่งการเรียนรู้  4 อัตลักษณ์ 5 มาตรการส่งเสริม 
ผู้รบัผิดชอบ   นางสุชาดา      น้อยสอาด 
ตอบสนอง   พันธกิจข้อ   1    ยุทธศาสตร์ข้อ  5   กลยุทธ์ข้อ  5.1 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษา สพฐ.  1   คุณภาพผู้เรียน/เด็ก  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ/การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษา EDBA :  มาตรฐานท่ี 5    ตัวบ่งช้ี/เกณฑ์ หลัก  5.2, 5.4, 5.5  ร่วม - 
ประเด็นการพิจารณา/เกณฑ์ย่อยท่ี หลัก 5.2.1 , 5.2.2 , 5.5.1 , 5.5.2 , 5.5.3 , 5.5.4    ร่วม – 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษาโรงเรียน: มาตรฐานท่ี.....-......ตัวบ่งช้ีหลักที่...-........ร่วม..-......เกณฑ์ท่ี..-............ 
 

 วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดอืน/ปี) 
วัตถุประสงค์ 1. ขั้นวางแผน  

1.เพื่อส่งเสริมให้ครูจัดท าก าหนดปฏิทินใน 1.1 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน พฤษภาคม  2562 
การจัดท าแผนการจัดประสบการณ์การ 1.2 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน  
เรียนรู้ 1.3 ประชุมช้ีแจงวางแผนการด าเนินงานแก่  
2.เพื่อให้ครูด าเนินการจัดประสบการณ์ ครูผู้เกี่ยวข้อง  
การเรียนรู้ 1.4 ศึกษาปัญหาและส ารวจความต้องการ  
3.เพื่อส่งเสริมให้ครูรวบรวมแผนการจัด 1.5 จัดท าเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับการ  
ประสบการณ์การเรียนรู้ ด าเนินงาน  
4.เพื่อส่งเสริมให้ครูสรุปผลการประเมิน   
คุณภาพแผนการจัดประสบการณก์าร 2. ขั้นด าเนินการ   
เรียนรู้ของครูปฐมวัย 2.1 ภาระงานประจ า  
5.เพื่อส่งเสริมให้ครูจัดท าแผนการจัด 1.ก าหนดปฏิทินในการจัดท าแผนการจัด  
ประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตร ประสบการณ์การเรียนรู้  
การศึกษาปฐมวัยและสามารถจัด 2.ด าเนินการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  
ประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 3.รวบรวมแผนการจดัประสบการณก์าร  
สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล เรียนรู้  
(5.2) 4. สรุปผลการประเมินคุณภาพแผนการจัด  
6.เพื่อส่งเสริมให้ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีท่ี ประสบการณ์การเรียนรู้ของครูปฐมวัย  
เหมาะสม สอดคล้องกับการเรียนรู้ของเด็ก   
(5.4)   
7.เพื่อส่งเสริมให้ครูใช้เครื่องมือในการวัด 2.2   ภาระงานตาม ตบช. (หลัก)  
และประเมินผลพัฒนาการของเด็กอย่าง 1.ครูจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ที่สอด มิถุนายน  2562 
หลากหลาย และสรุปรายงานผล คล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและ  
พัฒนาการของเด็กแก่ผู้ปกครอง(5.5) สามารถจัดประสบการณก์ารเรียนรู้ท่ี  
 หลากหลายสอดคล้องกับความแตกต่าง  
เป้าหมายเชิงปริมาณ ระหว่างบุคคล(5.2)  
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 วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดอืน/ปี) 
 1.ครูปฐมวัยจ านวน 6 คน  1)จัดท าแผนการจัดประสบการณ์การเด็ก  
2.แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ เรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับการเรียนรู้และ  
ระดับช้ันอนุบาล 1- 3 พัฒนาการเด็กตามวัยอย่างเหมาะสมตาม  
3.สื่อเทคโนโลยีท่ีใช้ในการจัดประสบการณ์ บริบทของท้องถ่ิน หมายถึงครูหรือผู้เลี้ยงดู  
การเรียนรู ้ จัดท าแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ี  
 สอดคล้องกับอายุความพร้อมพัฒนาการและ  
เป้าหมายเชิงคุณภาพ วิธีการเรียนรู้ของเด็กตามบริบทของสังคมและ  
1.ครูก าหนดปฏิทินในการจัดท าแผนการ วัฒนธรรมท้องถ่ินท่ีเด็กอาศัยอยู่บันทึกและ  
จัดประสบการณ์การเรียนรู้ได้อย่างมี ประเมินผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  
ประสิทธิภาพ ของเด็กอย่างสม่ าเสมอปรับปรุงแผนการจัด  
2.ครูด าเนินการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ประสบการณ์การเรียนรู้ให้สามารถใช้งานได้  
ได้อย่างมีคุณภาพ จริงและตอบสนองความต้องการของเด็กเป็น  
3.ครูมีประสิทธิภาพในการรวบรวม รายบุคคล(5.2.1)  
แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้   2)จัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีอย่างเต็ม   
4.ครูสรุปผลการประเมินคุณภาพแผนการ หลากหลายเพื่อให้เด็กมีโอกาสในการเรียนรู้  
จัดประสบการณ์การเรียนรู้ได้อย่างมี ศักยภาพ หมายถึงครูหรือผู้เลี้ยงดูเด็กเลือก  
ประสิทธิผล ประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเหมาะกับภูมิหลัง  
5.ครูมีแผนการจัดประสบการณ์ที่มี วัฒนธรรมท้องถ่ินความสนใจประสบการณ ์  
ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู้ให้กับเด็ก ความต้องการความสามารถและวิธีการเรียนรู้  
6.ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีท่ีมีคุณภาพ ของเด็กจัดกิจกรรมท่ีเด็กริเร่ิมและครูริเริ่มได้  
เหมาะสมและสอดคล้องกับการจัด อย่างสมดุลจัดกิจกรรมท่ีมีกติกาหรือข้ันตอน  
การเรียนรู้ของเด็ก และไม่มีกติกาหรือข้ันตอน (Structured and  
7.เครื่องมือในการวัดและประเมินผล unstructured) ได้อย่างสมดุล(5.2.2)  
พัฒนาการของเด็กมีประสิทธิภาพ 2.ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม  
และหลากหลาย  สอดคล้องกับการเรียนรู้ของเด็ก(5.4)  
 3.ครูใช้เครื่องมือในการวัดและประเมินผล  
ตัวชี้วัดความส าเร็จ พัฒนาการของเด็กอย่างหลากหลาย  
1.ครูร้อยละ 85 จัดท าก าหนดปฏิทินในการ และสรุปรายงานผลพัฒนาการของเด็กแก่  
จัดท าแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ผู้ปกครอง(5.5)  
2.ครูด าเนินการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  1)มีการวางแผนและจัดระบบการประเมิน  
ได้  คิดเป็นร้อยละ85 พัฒนาการเด็กที่สอดคล้องกับมาตรฐาน  
3.ครูร้อยละ 85สามารถรวบรวม คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ หมายถึงครูหรือผู้  
แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ได้ เลี้ยงดูเด็กมีการวางแผนและจัดระบบการ  
4.ครูร้อยละ 85สามารถสรุปผลการ ประเมินพัฒนาการเด็กซึ่งสอดคล้องกับ  
ประเมินคุณภาพแผนการจัด มาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามท่ี  
ประสบการณ์การเรียนรู้ได้ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพ.ศ.๒๕๖๐  
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 วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดอืน/ปี) 
5.ครูมีแผนการจัดประสบการณ์ที่ ก าหนดเลือกใช้เครื่องมือการประเมิน  
สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พัฒนาการเด็กซึ่งหลากหลายและเหมาะสม  
และสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ และมีการจดบันทึกไว้เป็นหลักฐานอย่าง  
ท่ีหลากหลายสอดคล้องกับความแตกต่าง ต่อเน่ือง(5.5.1)  
ระหว่างบุคคล คิดเป็นร้อยละ 85    2)ติดตาม บันทึก และประเมินพัฒนาการ  
6.ร้อยละ 85 ของครูใช้สื่อและเทคโนโลยีท่ี ของเด็กอย่างสม่ าเสมอต่อเน่ืองด้วยวิธีการท่ี  
เหมาะสม สอดคล้องกับการเรียนรู้ของเด็ก หลากหลายหมายถึงครูหรือผู้เลี้ยงดูเด็กใช้  
7.ร้อยละ 85 ของครูใช้เครื่องมือในการวัด วิธีการท่ีหลากหลายในการประเมิน  
และประเมินผลพัฒนาการของเด็กอย่าง พัฒนาการของเด็กเป็นรายบุคคลอย่าง  
หลากหลาย และสรุปรายงานผล เหมาะสมและครอบคลุมทุกด้านรวมท้ังมี  
พัฒนาการของเด็กแก่ผู้ปกครอง กระบวนการประเมินการเรียนรู้และ  
 พัฒนาการเด็กโดยใช้แหล่งข้อมูลหลายด้าน  
เครื่องมือการติดตาม/ประเมินผล และมีการจดบันทึกอย่างสม่ าเสมอทุกวัน  
1.แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ประเมินการเรียนรู้และพัฒนาการของเด็กเป็น  
2.แบบประเมินการใช้แผนการจัด กระบวนการต่อเน่ืองและเป็นส่วนหน่ึงของ  
ประสบการณ์การเรียนรู้ กิจกรรมปกติท่ีจัดให้เด็กในแต่ละวัน (5.5.2)  
3.แบบส ารวจความต้องการในการใช้สื่อ  3)น าผลการประเมินพัฒนาการเด็กทุกด้าน  
เทคโนโลยี ไปใช้เพื่อการพัฒนาเด็กและพัฒนาแนว  
4.แบบประเมินผลการใช้สื่อเทคโนโลยี ทางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ หมายถึง  
 ครูหรือผู้เลี้ยงดูเด็กแปลผลข้อมูลท่ีเก็บ  
 รวบรวมได้โดยอิงกรอบพัฒนาการตามวัย  
 และเป้าหมายของการจัดประสบการณ์ของ  
 สถานศึกษาน าผลการประเมินไปใช้ในการ  
 พัฒนาเด็กและการจัดประสบการณ์การ  
 เรียนรู้ให้แก่เด็ก (5.5.3)  
  4) เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการ  
 วางแผนน าผลประเมินไปพัฒนาเด็กหมายถึงครู  
 หรือผู้เลี้ยงดูเด็กเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้แจ้ง  
 ข้อมูลของเด็กเกี่ยวกับพฤติกรรมพัฒนาการ  
 การเรียนรู้หรือข้อห่วงใยจากผู้ปกครองมีการ  
 สนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลกับผู้ปกครองเกี่ยวกับ  
 การเรียนรู้และพัฒนาการของเด็กทั้งท่ีบ้านและ  
 สถานศึกษาสื่อสารกับผู้ปกครองเกี่ยวกับ  
 ความก้าวหน้าและแนวทางการส่งเสริม  
 พัฒนาการเด็กอย่างสม่ าเสมอ(5.5.4)  
 2.3  ภาระงานตามตัวบ่งช้ี (ร่วม)  
 -   
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 วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดอืน/ปี) 
 2.4  โครงการ  
 1.โครงการพัฒนาหลักสูตรปฐมวัย  
       -  กิจกรรมการจัดท าแผนการจัด  
          ประสบการณ์การเรียนรู้  
 2.5 ภาระงานตามมาตรฐานสากล  
 -   
   
 3.  ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล  
 3.1 ครูส่งแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ตลอดภาคเรียนท่ี1 
 ทุกสัปดาห์ ปีการศึกษา2562 
 3.2 ครูบันทึกหลังสอนแผนการจัดประสบ  
 การณ์การเรียนรู้ทุกสัปดาห์  
 3.3 ประสานงานกับหัวหน้างานนิเทศ  
 การจัดการเรียนการสอน  
 3.4  ปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงานตามแผน  
 3.5  ประเมินผลการใช้สื่อและเทคโนโลยีและ  
 การนิเทศ/การแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
 3.6  ติดตามตรวจสอบเครื่องมือการวัดและ  
 ประเมินผลพัฒนาการของเด็ก  
 3.7  ประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ  
   
   
 4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรบัปรุง/พฒันา  
 4.1  สรุปผลการติดตามการใช้แผนการจัด มีนาคม  2563 
 ประสบการณ์การจัดการเรียนรู้  
 4.2 ด าเนินการแจกแบบประเมินการใช้  
 แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  
 4.3 รวบรวมวิเคราะห์ผลการประเมินจาก  
 แบบประเมิน  
 4.4 สรุปและรายงานผลท่ีได้จากการประเมิน  
 4.5 น าเสนอผลการประเมินให้กับหัวหน้า  
 แผนกปฐมวัย และหัวหน้าฝ่ายวิชาการ  
 4.6 น าผลการประเมินมาใช้เพื่อปรับปรุงและ  
 แก้ไข  
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4.8.3 แบบแสดงประมาณค่าใช้จ่าย งาน/กิจกรรม 
4.8.3.1  งาน/กิจกรรม      กิจกรรมการจัดท าแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 

แผนงานตามมาตรฐานที่ 1   2    3   4   5  
หน่วยงาน  งานพัฒนาการจัดการเรียนการสอน    ฝ่ายปฐมวัย 

 

รายการ งบประมาณ ปี 2562 
ประเภท

งบประมาณ 

รายรับ(ท่ีมาของงบประมาณ)  งบพัฒนา 
1.จากโรงเรียน 2,000  
2.อืน ๆ   

รวม 2,000  
รายจ่าย   
1.ค่าวัสดุ    

- กระดาษ A 4 800  
-  หมึกพิมพ ์ 400  

2.ค่าใช้สอย   
- ค่าเย็บเล่ม 600  

3.ค่าตอบแทน   
4.ค่าพาหนะ   

- ค่ายานพาหนะเดินทาง 200  
   

รวม 2,000  
สรุปประเภทงบประมาณ  

งบด าเนินการ ............-...........บาท      งบลงทุน ..............-....... ..... บาท งบพัฒนา  2,000   บาท 

     ลงช่ือ ..... ......................................... 
              ( นางสุชาดา  น้อยสอาด ) 
                      ผู้เสนองาน  

          ลงช่ือ . ......................................... 
                   ( นางสาวชนิดา  ณ  นคร ) 
               ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายปฐมวัย 

ผู้เสนองาน                         ลงช่ือ .......................................... 
                         ( ...............................................) 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่าย .............................................. 
                                                                          ผู้อนุมัติ 

     ลงช่ือ........................................................ 
          (เซอร์มาร์กาเร็ต  รัตนาวงศ์ไชยา) 

                                                         ผู้จัดการ/ผู้อ านวยการ 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                                                                 ผู้อนุมัติ     

 

                                                          ลงช่ือ ...........................................    ...........................................) 

ผู้อ านวยการ 
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ล าดับที่  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 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ/การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ  
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา EDBA : มาตรฐานท่ี  5   ตัวบ่งชี้หลัก  5.4, 5.5   ร่วม  -    ประเด็นการพิจารณา
หลัก  5.4 (1-2), 5.5 (1-2)    ร่วม  - 
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน: มาตรฐานท่ี   -    ตัวบ่งชี้  -     เกณฑ์ท่ี  -  
 

 วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 

วัตถุประสงค์ 1. ขั้นวางแผน  
1.ครูมีความรู้  ความเข้าใจ กระบวนการ 1.1 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน พฤษภาคม 2562 
ท าวิจัยและสามารถน าไปแก้ปัญหาพฤติกรรม 1.2 ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์ของงาน  

เด็ก 1.3 ศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการ มิถุนายน 2562 
2.ครูสามารถท างานวิจัยในการพัฒนาเด็ก ของงานวิจัย  
ให้มีประสิทธิภาพ   

3.ครูมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับ 2. ขั้นด าเนินการ        
งานวิจัย 2.1 ภาระงานประจ า กรกฎาคม 2562 
4. เพื่อให้ครูใช้เครื่องมือวัดและประเมินผล   1. งานส่งเสริมให้มีการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ  

พัฒนาการของเด็กอย่างหลากหลายและสรุป การเรียนรู้  
รายงานผลพัฒนาการของเด็กแก่ผู้ปกครอง ก าหนดปฎิทินงานวิจัย  

(5.4)  1.1  จัดท าปฎิทินงานวจิัย  

5. เพื่อส่งเสริมให้ครูวิจัยและพัฒนาการ  -   ครูจัดท าวิจัยตามปฎิทิน  
จัดการเรียนรู้ท่ีตนรับผิดชอบและใชผ้ลในการ 1.2  ด าเนินงานวิจัย  

ปรับการจัดประสบการณ์ (5.5)   -   ครูด าเนินงานวิจัย  

   -   ติดตามงานวิจัย แก้ไข  

เป้าหมายเชิงปริมาณ 1.3  สรุปผลงานวิจัย  

1.ครูระดับปฐมวัยจ านวน  8 คน  -   ครูสรุปผลการด าเนินงานวิจัยของครู   
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 วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
2.งานวิจัยจ านวน 8 เรื่อง ตามปฎิทินงานวิจัย  

 1.4  รวบรวมงานวิจัย  

 2.ครูมีความรู้  ความเข้าใจ กระบวนการ  
 ท าวิจัยและสามารถน าไปแก้ปัญหาพฤติกรรม  
เป้าหมายเชิงคุณภาพ เด็ก  

1.ครูมีความรู้  ความเข้าใจ กระบวนการ   3.ครูสามารถท างานวิจัยในการพัฒนาเด็ก  
ท าวิจัยและสามารถน าไปแก้ปัญหาพฤติกรรม ให้มีประสิทธิภาพ  
เด็ก   4.ครูมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับ  
2.ครูท างานวิจัยในการพัฒนาเด็ก งานวิจัย  

ให้มีประสิทธิภาพ 2.2  ภาระงานตามตัวบ่งชี้  (หลัก)  
3.ครูมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับ   1. ใช้เครื่องมือวัดและประเมินพัฒนาการ  
งานวิจัย ของเด็กอย่างหลากหลายและสรุปรายงานผล  

4. ครใูช้เครื่องมือการวัดและประเมินผล พัฒนาการของเด็กแก่ผู้ปกครอง (5.4 )  

พัฒนาการของเด็กอย่างหลากหลายและสรุป        1)  การวัดและประเมินพัฒนาการเด็ก   
รายงานผลพัฒนาการของเด็กแก่ผู้ปกครอง             5.4 (1)  

5. ครูวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ท่ีตน       2)  การสรุปรายงานผลพฒันาการของเด็ก  
รับผิดชอบและใช้ผลในการปรับ            แก่พ่อแม่  ผู้ปกครอง 5.4 (2)  
การจัดประสบการณ ์   2. ครูวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ท่ีตน  

 รับผิดชอบและใช้ผลในการปรับการ  

 จัดประสบการณ์ (5.5)  
ตัวชี้วัดความส าเร็จ       1)  ครูท าการวิจัยและพัฒนาการจัดการ  

1.ครูร้อยละ 85 มีความรู้  ความเข้าใจ             เรียนรู้  5.5 (1 )  
กระบวนการท าวิจัยและสามารถน าไป        2) ครูน าผลการวิจัยไปใช้ในการจัด  
เแก้ปัญหาพฤติกรรมเด็ก           ประสบการณ์  5.5 ( 2 )  

2.ครูร้อยละ 85 สามารถท างานวิจัยในการ   
พัฒนาเด็กให้มีประสิทธิภาพ 2.3 ภาระงานตามตัวบ่งชี้  (ร่วม )  
3.ครูร้อยละ 85 มีการแลกเปลี่ยนความ           -  

คิดเห็นเกี่ยวกับงานวิจัย   
4. ครูร้อยละ 85 ใช้เครื่องมือการวัดและ 2.4  โครงการ ( เพื่อพัฒนา ปรับปรุง )  
ประเมินผลพัฒนาการของเด็กอย่างหลาก         -  

หลายและสรุปรายงานผลพัฒนาการของ   
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 วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
เด็กแก่ผู้ปกครอง        -  
5. ครูร้อยละ 85 มีวิจัยและพัฒนาการจัดการ   

เรียนรู้ท่ีตนรับผิดชอบและใช้ผลในการปรับ 3.  ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล ตุลาคม 2562 

การจัดประสบการณ์  3.1 ตรวจสอบติดตามด าเนินงานตามแผน  
 3.2 ปรับปรุงแก้ไขด าเนินงานท่ียังไม่สมบูรณ์  

   
   
เครื่องมือการติดตาม/ประเมินผล 4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา  

1.งานวิจัย 4.1 สรุปงานวิจัย กุมภาพันธ์ 2563 
2.แบบประเมินพัฒนาการผู้เรียน 4.2 จัดท ารายงานผลการวิจัย  
3.แบบบันทึกผลการท างานวจิัย 4.3 น าผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนา  
4.แบบบันทึกการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในปีการศึกษาต่อไป  

   
   
   

   
   
   

   
   
   

   



480 
 

 
แผนปฏิบัตกิารปกีารศึกษา  2563   โรงเรียนซางตาครู้สศกึษา 

 

4.8.3 แบบแสดงประมาณค่าใช้จ่าย งาน/กิจกรรม งานวิจัยในชั้นเรียน 
4.8.3.1  งาน/กิจกรรม   กิจกรรมวิจัยในชั้นเรียน 
 

แผนงานตามมาตรฐานที่ 1   2   3   4   5  
 หน่วยงาน  งานส่งเสริมให้มีการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้  ฝา่ยปฐมวัย 

รายการ งบประมาณ ปี 2562 

รายรับ  (ท่ีมาของงบประมาณ)  
    1.จากโรงเรียน 1,500 

รวม 1,500 

รายจ่าย  
   1.ค่าวัสดุ   

-  ค่ากระดาษ A4 300 

-  ค่ากระดาษปก 100 

-  ค่าหมึกพิมพ์  300 

-  ค่าส่ือ/หนังสือเพื่อจัดท างานวิจัย 300 

  2. ค่าใช้สอย  

- ค่าเข้าเล่ม 200 

             - ค่าถ่ายเอกสาร 100 

  3. ค่าตอบแทน - 
  4. ค่าพาหนะ  
            -  ค่ารถ 200 

รวม 1,500  
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ล าดับที่ 5    แผนงานหน่วยงาน  งานนิเทศการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา 
แผนงานตามโครงสร้าง   ฝ่ายปฐมวัย 
แผนงานตามมาตรฐานด้าน 1 คุณภาพผู้เรียน/เด็ก  2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

3 สังคมแห่งการเรียนรู้  4 อัตลักษณ์  5 มาตรการส่งเสริม 
ผู้รับผิดชอบ   นางสาวพีรดา   ชัยวราสวัสด์ิ 
ตอบสนอง   พันธกิจท่ี 3     ยุทธศาสตร์ท่ี  3    กลยุทธ์ท่ี 3.1 
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ.  1   คุณภาพผู้เรียน/เด็ก  2   กระบวนการบริหารและการจัดการ 
3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ/การจัดประสบการณ์ที่เนน้เด็กเป็นส าคัญ 
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา EDBA :  มาตรฐานท่ี  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: มาตรฐานท่ี   -    ตัวบ่งชี้หลักที่    -    ร่วม    -   เกณฑ์ท่ี   -  
 

 วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
วัตถุประสงค์ 1. ขั้นวางแผน  

1. เพื่อให้สถานศึกษา มีระบบและกระบวน  1.1 แต่งต้ังคณะกรรมการการนิเทศการเรียน พฤษภาคม  2562 

การนิเทศการเรียนการสอน การสอน  
2.เพื่อให้ครูน าข้อมูลการส ารวจมาใช้ในการ 1.2 ชี้แจงผู้บริหาร  
วางแผนการนิเทศ ก ากับ ติดตามการพัฒนา 1.3 ประชุมชี้แจงกับคณะกรรมการการนิเทศ มิถุนายน  2562 

แบบกัลยาณมิตร  การเรียนการสอน  
3 เพื่อให้สถานศึกษาน าผลประเมนิการ   
นิเทศ/ข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไข  2. ขั้นด าเนินการ (ภาระงานประจ า/ภาระงาน  

4.เพื่อให้สถานศึกษามีการนิเทศ แบบ ร่วม/โครงการ)  
 กัลยาณมิตรท้ังในเขตและนอกเขต 2.1 ภาระงานประจ า มิถุนายน  2562 
 5. เพื่อส่งเสริมให้ สถานศึกษา มีหลักสูตร 2.1.1 ให้สถานศึกษามีการจัดการนิเทศการเรียน  

การศึกษาปฐมวัยและน าไปสู่การปฏิบัติได้ การสอน        
อย่างมีประสิทธิภาพ ( 7.1 ) 2.1.2  วางแผนงานการนิเทศการเรียนการสอน  
6.เพื่อส่งเสริมให้มีระบบและกลไกให้ผู้มีส่วน 2.1.3 ประชุมชี้แจงประสานงานการเรียนการสอน  

ทุกฝ่ายตระหนักและเข้าใจการจัดการศึกษา กับคณะกรรมการและคุณครูทุกท่าน  
ปฐมวัย ( 7.2 ) 2.1.4 ด าเนินการนิเทศการเรียนการสอน  
 7. เพื่อส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรม 2.1.5 ให้ครูน าข้อมูลการส ารวจมาใช้ในการวาง  

เสริมสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจ แผนการนิเทศ ก ากับ ติดตามการพัฒนาแบบ  
หลักการจัดจัดการศึกษาปฐมวัย (7.3 กัลยาณมิตร   
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 วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
8.เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษามีการแลก 2.1.6  ให้สถานศึกษาน าผลประเมินการนิเทศ/ข้อ  
เปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างสถาน  เสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไข   

สถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และ 2.1.7 ให้สถานศึกษามีการนิเทศ แบบกัลยาณมิตร  
องค์กรท่ีเกี่ยวข้อง (9.2) ท้ังในเขตและนอกเขต  
เป้าหมายเชิงปริมาณ 2.2  ภาระงานตามตัวบ่งชี้ (หลัก) กรกฎาคม –  

1.ครูระดับปฐมวัยจ านวน 6 คน 1.มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของ กันยายน  2562 
 สถานศึกษาและน าสู่การปฏิบัติอย่างมี   
เป้าหมายเชิงคุณภาพ ประสิทธิภาพ (7.1)  

1.สถานศึกษา มีระบบและกระบวนการ     1) คณะกรรมการจัดท าหลักสูตรการศึกษา  
การเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพ      ปฐมวัยของสถานศึกษา ประกอบด้วยผู้มีส่วน  
2.ครูน าข้อมูลการส ารวจมาใช้ในการวางแผน      เกี่ยวข้องหลายฝ่ายและหลักสูตรผ่านความ  

งานนิเทศ  ก ากับ ติดตามได้อย่างมี      เห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา 7.1(1)  
ประสิทธิภาพ      2) การน าผลการวิเคราะห์เด็ก บริบท สภาพ  
3.สถานศึกษาน าผลประเมินการนิเทศและ     ปัญหาศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ินมา  
ข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไข      ใช้ในการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของ  

4.สถานศึกษามีประสิทธิภาพในการจัด      สถานศึกษา 7.1(2)  
การนิเทศแบบกัลยาณมิตรท้ังในเขตและ      3) ความสอดคล้องหรือสัมพันธ์กันของหัวข้อ  
นอกเขต      ส าคัญของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของ  

5. ครูมีประสิทธิภาพในการจัดท าแผนการ      สถานศึกษา 7.1(3)  
จัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับประกับ      4) การนิเทศ ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ   
ประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีหลากหลาย      ประเมินผล การใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  

สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล      ของสถานศึกษา และสรุปผลทุกภาคเรียน และ  
6.ครูมีปฏิสัมพันธ์ท่ีดีกับเด็กและผู้ปกครอง      หรือทุกปี 7.1(4)  
7.ครูมีประสิทธิภาพจัดท าสารนิทัศน์และ      5) น าผลการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ  

น ามาไตร่ตรองเพื่อใช้ประโยชน์ในการ      ประเมินผลการใช้หลักสูตร และหรือผลการวิจัย  
พัฒนาเด็ก      ท่ีเกี่ยวข้องมาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร  
      การศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาทุกปี  

ตัวชี้วัดความส าเร็จ      การศึกษา 7.1(5)  
1.ครูร้อยละ 91 ของสถานศึกษา มีระบบ 2. มีระบบและกลไกให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายตระหนัก  

และกระบวนการนิเทศการเรียนการสอน และเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย 7.2  

2.ครูร้อยละ 91 ของครูระดับปฐมวัย     1) ระบบและกลไกให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเกิดความ  
น าข้อมูลการส ารวจมาใช้ในการวางแผน     ตระหนักการจัดการศึกษาปฐมวัย  
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 วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
การนิเทศ ก ากับ ติดตาม  3.จัดกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้และ  
3.ครูร้อยละ 91 ของสถานศึกษาน าผลประ ความเข้าใจหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย  

ประเมินการนิเทศและข้อเสนอแนะมาปรับ (7.3)  
ปรุงแก้ไข      1) การจัดกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้ ผู้ม ี  
4.ครูร้อยละ 91 ของสถานศึกษา จัดการ      และความเข้าใจหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย  

นิเทศแบบกัลยาณมิตรท้ังในเขตและนอก      ให้แก่ส่วนเกี่ยวข้อง  7.3 (1)  
เขต 4.มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายใน ชุมชน   
5.ครูระดับปฐมวัยร้อยละ 91 จัดท าแผน สถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว  

การจัดประสบการณ์ท่ีสอดคล้องกับประ และองค์กรท่ีเกี่ยวข้อง 9.2  
สบการณ์การเรียนรู้ท่ีหลากหลายและสอด      1) มีการก าหนดแนวทางในการส่งเสริม  
กับความแตกต่างระหว่างบุคคล      สนับสนุนให้บุคลากรในสถานศึกษามีการ  

6.ครูระดับปฐมวัยร้อยละ 91 มีปฏิสัมพันธ์      แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันผ่านกจิกรรม สื่อ  
ท่ีดีกับเด็กแลผู้ปกครอง      เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ  
7.ครูปฐมวัยร้อยละ  91 จัดท าสารนิทัศน ์      9.2 (1)  
น ามาไตร่ตรองเพื่อใช้ประโยชน์ในการ      2) บุคลากรในสถานศึกษามีการแลกเปลี่ยน  

พัฒนาเด็ก      เรียนรู้ตามแนวทางท่ีก าหนดไว้ตามข้อ 1    
      9.2 (2)  
เครื่องมือการติดตาม/ประเมินผล      3) มีการสรุปองค์ความรู้ที่จ าเป็น (Knowledge  

1.แบบประเมินนิเทศติดตามรายบุคคล      Mapping) ท่ีได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตาม  
2.แบบประเมินแผนงานการนิเทศติดตาม      แนวทางท่ีก าหนดไว้ในข้อ 1     9.2(3)  
3.แบบสังเกตการเรียนการสอน      4) มีการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ ถ่ายทอด  

4.สมุดบันทึกผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้      ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกับ  
      บุคลากรภายนอกสถานศึกษา เช่น ครอบครัว  
     ชุมชน และองค์กรท่ีเกี่ยวข้อง   9.2(4)  

   
 2.3 ภาระงานตามตัวบ่งชี้ (ร่วม)  
       -  

   
 2.4 โครงการ (เพื่อพัฒนา ปรับปรุง)  
 1. โครงการการนิเทศแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

   
 2.5 ภาระงานตามมาตรฐานสากล  
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 วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
          -  
   

 3.  ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล  
 3.1 ติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงานตามแผน  
 3.2 ปรับปรุงแก้ไข การด าเนินงานท่ียัง  

 ไม่สมบูรณ์ให้ดีข้ึน  
 3.3 ประเมินผลการด าเนินงานตามแผน  
   

   
 4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา  
   4.1 สรุปผลการนิเทศ มีนาคม 2563 

        -   สรุปผลการนิเทศการเรียนการสอน  
         จากแบบบันทึกการนิเทศการเรียนการสอน  
        -  ส่งสรุปผลแจ้งผลการนิเทศการเรียน  
        การสอนแก่ครูผู้สอน เพื่อน าไปพัฒนาการ  

        เรียนการสอน  
   4.2 สรุปรายงานการนิเทศ  
        -  น าผลการการเรียนการสอน ครั้งท่ี 1 - 2   

        ของภาคเรียนท่ี 1 – 2 มาเปรียบเทียบผลการ  
        เรียนการสอน  
         -   สรุปผลการนิเทศการเรียนการสอนท้ัง   

        ครั้งท่ี 1 - 2 มาเปรียบเทียบผล  
         -  เปรียบเทียบการเรียนการสอนท้ัง 2 ภาค  
        เรียนมาเปรียบเทียบกัน  

         - สรุปผลการเปรียบเทียบการนิเทศการ  
        เรียนการสอน ของภาคเรียนท่ี 1 - 2  
         -  ส่งสรุปผลการนิเทศท้ัง 2 ภาคเรียนส่ง  

         -  จัดท าแบบบันทึกการนิเทศการเรียนการ  
        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    ประจ า   ต่อเนื่อง   ใหม ่ 
หน่วยงาน                             งานนิเทศการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา        
ผู้รับผิดชอบ   นางสาวพีรดา   ชัยวราสวัสด์ิ 
ตอบสนอง   พันธกิจท่ี 3     ยุทธศาสตร์ท่ี  3    กลยุทธ์ท่ี 3.1 
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ.  1   คุณภาพผู้เรียน/เด็ก  2   กระบวนการบริหารและการจัดการ 
3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ/การจัดประสบการณ์ที่เนน้เด็กเป็นส าคัญ 
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา EDBA :  มาตรฐานท่ี  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: มาตรฐานท่ี  -     ตัวบ่งชี้หลักที่   -   ร่วม   -    เกณฑ์ท่ี   - 
 

 
1. หลักการและเหตุผล 

ภารกิจหลักของโรงเรียน คือ การจัดกระบวนการเรียนการสอนให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้เต็มตามศักยภาพ 
เป็นการเรียนรู้ตามความต้องการ ตามความสนใจของผู้เรียนและเรียนรู้อย่างมีความสุข กระบวนการเรียนการสอน
ต้องยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง โดยครูต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนการสอนใหม่ ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวจะ
ส าเร็จตามเป้าหมายท่ีวางไว้นั้น โรงเรียนต้องมีกระบวนการนิเทศ ติดตามอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ สามารถให้
ค าแนะน า ค าปรึกษาหารือและช่วยเหลือครูในการแก้ปัญหาการเรียนการสอน ตลอดจนส่งเสริมให้ครูได้ช่วยเหลือซึ่ง
กันและกัน มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และวางแผนการสอนร่วมกันจนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้
นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองสร้างองค์ความรู้  ให้นักเรียนเกิดทักษะในการด าเนิน
ชีวิตในศตวรรษท่ี 21 และเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
2.วัตถุประสงค์  

1. เพื่อให้สถานศึกษา มีระบบและกระบวนการนิเทศการเรียนการสอน 
2. เพื่อให้ครูน าข้อมูลการส ารวจมาใช้ในการวางแผนการนิเทศ ก ากับ ติดตามการพัฒนาแบบกัลยาณมิตร  
3. เพื่อให้สถานศึกษาน าผลประเมินการนิเทศ/ข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไข  
4. เพื่อให้สถานศึกษามีการนิเทศ แบบกัลยาณมิตรท้ังในเขตและนอกเขต 
5. เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษา มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและน าไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ(7.1) 
6. เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษามีระบบและกลไกให้ผู้มสี่วนร่วมทุกฝ่ายตระหนักและเข้าใจการจัดการศึกษา
ปฐมวัย (7.2) 
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7. เพื่อส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจหลักการจัดจัดการศึกษา
ปฐมวัย (7.3 ) 
8. เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษามีการแลกเปลี่ยนเรียนรูร้่วมกันระหว่างสถานสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน 
และองค์กรท่ีเกี่ยวข้อง (9.2)  
 

3. เป้าหมาย      
  3.1 เชิงปริมาณ                

1. ครูระดับปฐมวัยจ านวน  8  คน 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
 1. สถานศึกษา มีระบบและกระบวนการการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพ 
 2. ครูน าข้อมูลการส ารวจมาใช้ในการวางแผนการนิเทศ ก ากับ ติดตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3. สถานศึกษาน าผลประเมินการนิเทศและข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไข 
 4. สถานศึกษามีประสิทธิภาพในการจัดการนิเทศแบบกัลยาณมิตรท้ังในเขตและนอกเขต 

5. ครูมีประสิทธิภาพในการจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับประกับประสบการณ์การเรียนรูท่ี้
หลากหลายสอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล 
6. สถานศึกษามีระบบและกลไกให้ผู้มสี่วนร่วมทุกฝ่ายตระหนักและเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย 

 7. ครูมีปฏิสัมพันธ์ท่ีดีกับเด็กและผู้ปกครอง 
 8. ครูมีประสิทธิภาพจัดท าสารนิทัศน์และน ามาไตร่ตรองเพื่อใช้ประโยชน์ในการพฒันาเด็ก      
       3.3 ตัวชี้วัดความส าเร็จ  

1. ครูร้อยละ 91 ของสถานศึกษา มีระบบและกระบวนการนิเทศการเรียนการสอน 
2. ครูร้อยละ 91 ของครูระดับปฐมวัยน าข้อมูลการส ารวจมาใช้ในการวางแผน การนิเทศ ก ากับ ติดตาม 
3. ครูร้อยละ 91 ของสถานศึกษาน าผลประประเมินการนิเทศและข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไข 
4. ครูร้อยละ 91 ของสถานศึกษา จัดการนิเทศแบบกัลยาณมิตรท้ังในเขตและนอกเขต 
5. ครูระดับปฐมวัยร้อยละ 91 จัดท าแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับประสบการณ์การเรียนรู้ท่ี
หลากหลายและสอดกับความแตกต่างระหว่างบุคคล 
6. สถานศึกษามีระบบและกลไกให้ผู้มสี่วนร่วมทุกฝ่ายตระหนักและเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย คิดเป็น
ร้อยละ 91 
7. ครูระดับปฐมวัยร้อยละ 91 มีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีกับเด็กและผู้ปกครอง 
8. ครูปฐมวัยร้อยละ 91 จัดท าสารนิทัศน์น ามาไตร่ตรองเพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเด็ก 
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4. ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียมการ   
   1.1. ท าปฏิทินการนิเทศการเรียนการสอน กรกฎาคม 2562 นางสาวพีรดา   
         - ก าหนดปฏิทินการนิเทศการเรียนการสอน ภาคเรียนท่ี 1–2 – มีนาคม 2562     ชัยวราสวัสด์ิ 

  1.2 จัดท าเครื่องมือ   
      -  ด าเนินการร่วมกับคณะกรรมการนิเทศ   
      -  ก าหนดหัวข้อในการนิเทศการเรียนการสอน   

      -  จัดท าแบบบันทึกการนิเทศการเรียนการสอน   
      - ประชุมชี้แจงประสานงานการเรียนการสอนกบั   
        คณะกรรมการและคุณครูทุกท่าน   

      - จัดพิมพ์จดหมายเชิญคุณครูจากโรงเรียนต่างๆ ให้เข้าร่วม   
        นิเทศการเรียนการสอนของโรงเรียน   
     -  แต่งต้ังคุณครูในสายชัน้ไปนิเทศตามโรงเรียนต่างๆ ท่ีเป็น รร.   
       กัลยาณมิตร   

2. ข้ันด าเนินการ/กิจกรรมท่ีจัด ภาคเรียนท่ี 1  นางสาวชนิดา   ณ นคร 
    2.1 ด าเนินการนิเทศการเรียนการสอน   

-  ด าเนินการนิเทศการเรียนการสอนตามปฏิทินการนิเทศการ   

   เรียนการสอน   
-  ส่งครูออกไปนิเทศตามโรงเรียนกัลยาณมิตร   

     -  เชิญครูผู้รับการนิเทศรับทราบผลการนิเทศการเรียนการสอน   

       เพื่อพัฒนาและยอมรับผลการนิเทศท้ังภายในและภายนอก   
3. ข้ันติดตามและประเมินผล   
     3.1 ติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงานตามแผน   

    3.2  ปรับปรุงแก้ไข การด าเนินงานท่ียังไม่สมบูรณ์ ให้ดีข้ึน   
    3.3  ประเมินผลการด าเนินงานตามแผน   
   

 
5. สถานที่ด าเนินงาน  อาคารพระเมตตา  ปฐมวัยปีท่ี 1-3 
6. ระยะเวลาในการด าเนินงาน   กรกฎาคม 2562 – มีนาคม  2563 
 7. งบประมาณโครงการนิเทศแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
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               7.1 กิจกรรมนิเทศภายสถานศึกษา 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

7.2 งบประมาณ กิจกรรมนิเทศแบบกัลยาณมิตร 

 

รายการ งบประมาณปี 2562 

รายรับ  

- จากโรงเรียน 1,500 
รวม 1,500 

รายจ่าย  

    ค่าวัสดุ - 
     -     กระดาษสี 400 
     -    ปากกาเคมี 350 

- กรรไกร  3  โหล 350 

- อุปกรณ์ตบแต่งสื่อการสอน 400 

รวม 1,500 

รายการ งบประมาณ ปี 2562 

รายรับ  

- จากโรงเรียน 7,000 

รวม 7,000 
รายจ่าย  

ค่าวัสดุ   

- กระดาษ  500 

ค่าใช้สอย  

- จัดเตรียมของว่าง อาหาร เครื่องด่ืม 3,000 

ค่าตอบแทน  

1. ของท่ีระลึก 2,000 
ค่าพาหนะ  

1. ค่าพาหนะในการเดินทาง 1,500 

รวม 7,000 
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          8. เครื่องมอืการติดตามและประเมินผล 
  1. แบบประเมินนิเทศติดตามรายบุคคล 

2. แบบประเมินแผนงานการนิเทศติดตาม 
3. แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  1. ครูมีการแรกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกนั 
  2. ครูได้มีการพัฒนาการเรียนการสอนขอตนเองอยู่เสมอ 
  3. เด็กได้พัฒนาความสามารถในการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา 
 

10. ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข 
…………………………………………………………………………………………………………………………………   
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
ผู้เสนอโครงการ   

      
           ..... ......................................... 
             ( นางสาวพีรดา  ชัยวราสวัสด์ิ ) 

 

 
ผู้พิจารณาโครงการ  

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

 
 
                                                                                     ผู้อนุมัติ 

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

          (เซอร์มาร์กาเร็ต  รัตนาวงศ์ไชยา)  
                                                         ผู้อ านวยการ 
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ล าดับที่   6   แผนงานหน่วยงาน  งานประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
แผนงานตามโครงสร้าง   ฝ่ายปฐมวัย 
แผนงานตามมาตรฐานด้าน        1  คุณภาพผู้เรียน/เด็ก     2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

3  สังคมแห่งการเรียนรู้    4  อัตลักษณ์   5  มาตรการส่งเสริม 
ผู้รับผิดชอบ   นางสาวบุษกร   เละประยูร 
ตอบสนอง   พันธกิจท่ี  6   ยุทธศาสตร์ท่ี 7 ,8   กลยุทธ์ท่ี  7.1 ,8.1 
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ. 1  คุณภาพผู้เรียน/เด็ก   2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนน้ผู้เรียนเป็นส าคัญ/การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา EDBA :  มาตรฐานท่ี 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 : มาตรฐานท่ี   -    ตัวบ่งชี้หลักที่    -   ร่วม   -    เกณฑ์ท่ี   - 
 

 วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
วัตถุประสงค์ 1. ขั้นวางแผน  

1.เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีร่างกายเจริญเติบโต 1.1 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน เมษายน 2562 

ตามวัยและมีสุขนิสัยท่ีดี (1.1) 1.2 ประชุมวางแผนการด าเนนิงาน  
2.เพี่อให้เด็กมีกล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อ 1.3 ประชุมชี้แจงข้ันตอนการด าเนนิงานกับผู้  
เล็กแข็งแรง สามารถใช้ได้อย่างคล่องแคล่ว ท่ีเกี่ยวข้อง  

และประสานสัมพนัธ์กัน (1.2) 1.4 จัดท าเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับการ  
3.เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีสุขภาพจิตท่ีดีและม ี ด าเนินงาน  
ความสุข (2.1)   

4.เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้ชื่นชมและแสดงออก 2. ขั้นด าเนินการ (ภาระงานประจ า/ภาระ  
ทางศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว (2.2) งานร่วม/โครงการ)  
5.เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีคุณธรรม จริยธรรม 2.1 ภาระงานประจ า พฤษภาคม 2562 

และมีจิตใจท่ีดีงาม   (2.3) 1.สถานศึกษามีความราบร่ืน  และคล่องตัว  
6.เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีทักษะชีวิตและ ในการประเมินพัฒนาการเด็ก  
ปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 2.ครูน าข้อมูลมาใช้ในการวางแผนและหา  

พอเพียง (3.1) วิธีการประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง  
7.เพื่อส่งเสริมให้เด็กรักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 3.ครูผู้สอนระดับอนุบาลปีท่ี1-3 มีการจัดท า  
วัฒนธรรมและความเป็นไทยประมุข (3.2) เครื่องมือการประเมินพัฒนาการท่ีเหมาะสม  

8. เพื่อส่งเสริมให้เด็กอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี กับเด็ก  
ความสุขและปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของ 4.ครูมีการก ากับติดตามและสรุปการ  
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 วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
สังคมในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหา ประเมินผลการพัฒนาเด็ก  
กษัตริย์ทรงเป็นประมุข (3.3)   

   
9.เพื่อส่งเสริมให้เด็กใช้ภาษาสื่อสารได้ 2.2  ภาระงานตาม  ตบช.  
เหมาะสมกับวัย (4.1) 1 เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย  (1.1)  

10.เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีความสามารถในการ    1) ร้อยละของเด็กมีน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ ์  
เรียนรู้ (4.2)     ของกรมอนามัย 1.1 (1)  
11. เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีจินตนาการและ    2) ร้อยละของเด็กที่มีสุขภาพอนามัยท่ีดี1.1 (2)  

 ความคิดสร้างสรรค์  (4.3)    3) ร้อยละของเด็กที่มีรู้จักรักษาความปลอดภัย  
12. เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีเจตคติท่ีดีต่อการ    ของตนเองและผู้อื่น  1.1 (3)  

เรียนรู้และมีความสามารถในการแสวงหา 2.กล้ามเนื้อใหญ่และกลา้มเนื้อเล็กแข็งแรง   

ความรู้ได้เหมาะสมกับวัย (4.4) สามารถใช้ได้อย่างคล่องแคล่ว และประสาน  

13.เพื่อให้เด็กมีความรู้พื้นฐานสมวัย (4.5) สัมพันธ์กนั  (1.2)  
    1) ร้อยละของเด็กที่รู้จักเคลื่อนไหวร่างกาย  
    อย่างคล่องแคล่วประสานสัมพนัธ์ และ  

เป้าหมายเชิงปริมาณ    ทรงตัวได้  1.2 (1)  
1.ครูระดับปฐมวัยจ านวน 8 คน    2) ร้อยละของเด็กใช้มือ – ตาประสานสัมพันธ์กัน  
2.เด็กอนุบาลจ านวน 207 คน    1.2 (2)  

3.เอกสารแบบประเมินพัฒนาการระดับ 3. เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ (2.1)  
อนุบาล 1-3     1)  ร้อยละของเด็กที่แสดงออกทางอารมณ์  
     ได้อย่างเหมาะสม  2.1 (1)  

เป้าหมายเชิงคุณภาพ      2) ร้อยละของเด็กที่มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง  
1.เด็กมีร่างกายเจริญเติบโตตามวัย     และผู้อื่น  2.1 (2)  
และมีสุขนิสัยท่ีดี  4. ชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี การ  

2.เด็กมีกล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อ เคลื่อนไหว  (2.2)  
เล็กแข็งแรง สามารถใช้ได้อย่างคล่องแคล่ว      1)  ร้อยละของเด็กท่ีมีความสนใจ มีความสุข  
และประสานสัมพนัธ์กัน       และแสดงออก ผ่านงานศิลปะ ดนตรี และการ  

3.เด็กมีสุขภาพจิตท่ีดีและมีความสุข       เคลื่อนไหว  2.2 (1)  
4.เด็กได้ชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะ 5. มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจท่ีดีงาม (2.3)  
ดนตรี การเคลื่อนไหว      1)  ร้อยละของเด็กที่มีความซื่อสัตย์  

5.เด็กมีคุณธรรม จริยธรรมและมีจิตใจท่ีดีงาม      สุจริต 2.3 (1)  
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(วัน/เดือน/ปี) 
6.เด็กมีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลัก     2) ร้อยละของเด็กที่มีความเมตตากรุณา มี  
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     น้ าใจและช่วยเหลือแบ่งปัน  2.3 (2)  

7.เด็กรักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม     3) ร้อยละของเด็กที่มีความเห็นอกเห็นใจ  
และความเป็นไทยประมุข       ผู้อื่น 2.3 (3)  
8.เด็กอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและ     4) ร้อยละของเด็กที่มีความรับผิดชอบ  

ปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของ      2.3 (4)  
สังคมในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหา 6. มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลัก  
กษัตริย์ทรงเป็นประมุข ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   (3.1)  

9. เด็กใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย    1) ร้อยละของเด็กที่ช่วยเหลือตนเองโดยการ  
10. เด็กมีความสามารถในการเรียนรู้     ปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน    3.1 (1)  
11. เด็กมีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์       2) ร้อยละของเด็กที่มีวินัยในตนเอง 3.1 (2)  

12.เด็กมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้และมีความ     3) ร้อยละของเด็กที่ประหยัดและพอเพียง   

สามารถในการแสวงหาความรู้ได้เหมาะสม       3.1(3)  

กับวัย  7.รักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมและความ  
13.เด็กมีความรู้พื้นฐานสมวัย เป็นไทยประมุข    (3.2)  

     1) ร้อยละของเด็กที่ดูแลรักษาธรรมชาติ  
ตัวชี้วัดความส าเร็จ     และสิ่งแวดล้อม   3.2 (1)  
1.เด็กร้อยละ 85 มีร่างกายเจริญเติบโต     2 ) ร้อยละของเด็กที่มีมารยาทตาม  

ตามวัยและมีสุขนิสัยท่ีดี     วัฒนธรรมและรักษาความเป็นไทย  3.2 (2)  
2.เด็กร้อยละ 85 มีกล้ามเนื้อใหญ่และ 8.อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และปฏิบัติ  
กล้ามเนื้อเล็กแข็งแรง สามารถใช้ได้อย่าง ตนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมในระบอบ  

คล่องแคล่วและประสานสัมพันธ์กนั  ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น  
3. เด็กร้อยละ 85  มีสุขภาพจิตท่ีดีและมี ประมุข (3.3)  

ความสุข     1) ร้อยละของเด็กที่ยมรับความเหมือนและ  
4.เด็กร้อยละ 85 ได้ชื่นชมและแสดงออก      ความแตกต่างระหว่างบุคคล  3.3 (1)  
ทางศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว       2) ร้อยละของเด็กที่มีปฏิสัมพันธ์ท่ีดีกับผู้อื่น  

5.เด็กร้อยละ 85 มีคุณธรรม จริยธรรมและมี      3.3 (2)  
จิตใจท่ีดีงาม     3) ร้อยละของเด็กที่ปฏิบัติการเบื้องต้นใน  
6.เด็กร้อยละ 85  มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตน     การเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม   3.3 (3)  
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 9. ใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย (4.1)  

7.เด็กร้อยละ 85  รักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม    1) ร้อยละของเด็กที่สนทนาโต้ตอบและเล่า  



493 
 

 
แผนปฏิบัตกิารปกีารศึกษา  2563   โรงเรียนซางตาครู้สศกึษา 

 

 วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
วัฒนธรรมและความเป็นไทยประมุข       เร่ืองให้ผู้อื่นเข้าใจ   4.1 (1)  
8.เด็กร้อยละ 85  อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี     2) ร้อยละของเด็กที่อ่าน เขียนภาพและ  

ความสุขและปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของ     เป็นประโยคสัญลักษณ์ได้  4.1 (2)  
สังคมในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหา 10. ความสามารถในการคิดท่ีเป็นพื้นฐาน  
กษัตริย์ทรงเป็นประมุข ในการเรียนรู้  (4.2)  

9.เด็กร้อยละ 85  ใช้ภาษาสื่อสารได้    1) ร้อยละของเด็กที่มีความคิดรวบยอด 4.1 (1)     
เหมาะสมกับวัย     2) ร้อยละของเด็กที่มีความสามารถในการ  
10.เด็กร้อยละ 85  มีความสามารถในการ     คิดเชิงเหตุผล  4.1 (2)     

เรียนรู้     3) ร้อยละของเด็กที่มีความสามารถ  
11. เด็กมีจินตนาการและความคิด     ในการคิดแก้ปัญหาและตัดสินใจ  4.1 (2)     
 สร้างสรรค์   11.มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ (4.3)  

12.เด็กมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้และมีความ    1) ร้อยละของเด็กที่ท างานศิลปะตาม  

สามารถในการแสวงหาความรู้ได้เหมาะสม     จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์  4.3 (1)     

กับวัย      2) ร้อยละของเด็กที่แสดงท่าทาง/เคลื่อนไหว  
13.เด็กมีความรู้พื้นฐานสมวัย     ตามจินตนาการอย่างสรา้งสรรค์  4.3 (2)     

 12.มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ และมี  
 ความสามารถในการแสวงหาความรู้ได้  
เครื่องมือการติดตาม/ประเมินผล เหมาะสมกับวัย (4.4)  

1.แบบบันทึกการประชุม    1) ร้อยละของเด็กที่มีเจตคติท่ีดีต่อการ  
2.หลักสูตรสถานศึกษา       เรียนรู้  4.4 (1)     

3.คู่มือการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย    2) ร้อยละของเด็กที่มีความสามารถในการ  

4.แบบบันทึกพฤติกรรมรายบุคคล    แสวงหาความรู้  4.4 (2)     

5.แบบบันทึกพัฒนาการท้ัง 4 ด้าน 13.  เด็กมีความรู้พื้นฐานสมวัย  (4.5)  

6.แบบบันทึกการเจริญเติบโต    1) ร้อยละของเด็กที่มีความรู้เร่ืองราว   

น้ าหนัก/ส่วนสูง    เกี่ยวกับตัวเด็ก  4.5 (1)  

7.แฟ้มสะสมผลงานเด็ก    2) ร้อยละของเด็กที่มีความรู้เร่ืองราว  

8.สมุดรายงานประจ าตัวเด็ก    เกี่ยวกับบุคคลและสถานท่ีแวดล้อมตัวเด็ก   

    4.5 (2)  

     3) ร้อยละของเด็กที่มีความรู้เร่ืองราว   
     เกี่ยวกับธรรมชาติรอบตัวเด็ก  4.5 (3)  
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 วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
     4) ร้อยละของเด็กที่มีความรู้เร่ืองราว  
     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 ตรวจสอบการด าเนินงานตาม ตุลาคม 2562 
 แผน  
 3.2 ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาเครื่องมือท่ีใช้ใน  

 การประเมินให้ดีข้ึน  
 3.3 ประเมินผลการด าเนินงานตามแผน  
   

 4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา  
  4.1 สรุปผลการด าเนินงานตามแผนงาน/ มีนาคม  2563 
 โครงการ  

  4.2 จัดท ารายงานผลการด าเนนิงานแก่  
 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  
 4.3 น าผลการประเมินมาปรับปรุง 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 (ท่ีมาของงบประมาณ)  
1.จากโรงเรียน 10,000 

รวม 10,000 

รายจ่าย  
1.ค่าวัสดุ  
    - ค่าสมุดบัญชีเรียกชื่อ 1,300 

    - ค่าสมุดรายงานประจ าตัวนักเรียน 3,000 
    - ค่าปกพลาสติกใส 1,000 
   - ค่ากระดาษการด์ท าใบคะแนน 1,500 

   - ค่ากระดาษ A4 1,000 
   - ค่าหมึกพิมพ์ 1,500 
2.ค่าใช้สอย  

   - ค่าเข้าเล่ม 300 
3.ค่าตอบแทน  
4.ค่าพาหนะ  

   - ค่าเดินทาง 400 
รวม 10,000 

 

สรุปประเภทงบประมาณ  

งบด าเนินการ 10,000  บาท งบลงทุน ...........-............... บาท งบพัฒนา .............-............. บาท 

             ลงชื่อ ....... ....................................... 
( นางบุษกร  เละประยูร ) 

ผู้เสนองาน 

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

                       ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายปฐมวัย 
ผู้อนุมัติ 

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

( เซอร์มาร์กาเร็ต  รัตนวงศ์ไชยา ) 
 ผู้อ านวยการ 
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ล าดับที่   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  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ/การจัดประสบการณ์ท่ีเนน้เด็กเป็นส าคัญ 
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา EDBA :  มาตรฐานท่ี  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  มาตรฐานท่ี      -           ตัวบ่งชี้   -            เกณฑ์ท่ี -  
  

 วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
วัตถุประสงค์ 1. ขั้นวางแผน  

1. เพื่อให้การจัดกิจกรรมสอดคล้องกับ 1.1 แต่งต้ังกรรมการด าเนินงาน พฤษภาคม 2562 

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560 1.2 ประชุมวางแผนคณะกรรมการด าเนินงาน พฤษภาคม 2562 
2. เพื่อให้สามารถก าหนดจุดมุ่งหมาย  1.3 ประชุมชี้แจงการด าเนินงานแก่ครู พฤษภาคม 2562 
ระยะเวลาของการจัดกิจกรรมท่ีชัดเจนและ ผู้เกี่ยวข้อง   

ครอบคลุมพัฒนาการเด็กทั้ง 4 ด้าน 1.4 จัดท าเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับการ  
3. เพื่อให้เด็กกล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อ   
เล็กแข็งแรง สามารถใช้ได้อย่างคล่องแคล่ว  2. ขั้นด าเนินการ พฤษภาคม 2562 

และประสานสัมพันธ์กัน (1.2) 2.1 ภาระงานประจ า  
4. เพื่อให้เด็กมีสุขภาพจิตท่ีดีและมีความสุข  1. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมสอดคล้องกับ  
(2.1) หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560  

5. เพื่อให้เด็กมีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตาม 2. สถานศึกษาได้ก าหนดจุดมุ่งหมายระยะ  
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (3.1) เวลาของการจัดกิจกรรมท่ีชัดเจนและครอบ  
6. เพื่อให้เด็กใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมกับ คลุมพัฒนาการเด็กทั้ง 4 ด้าน  

วัย (4.1) 2.2  ภาระงานตามตัวบ่งชี้ (หลัก)  
7. เพื่อให้เด็กมีความสามารถในการคิดท่ีเป็น 1. จัดกิจกรรมให้เด็กได้มีกล้ามเนื้อใหญ่  
พื้นฐานในการเรียนรู้ (4.2) และกล้ามเนื้อเล็กแข็งแรง สามารถใช้ได้อย่าง   

8. เพื่อให้เด็กมีจินตนาการและความคิด คล่องแคล่วและประสานสัมพันธ์กัน (1.2)  
สร้างสรรค์ (4.3) 2. จัดกิจกรรมให้เด็กมีสุขภาพจิตท่ีดีและมี  
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 วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
9. เพื่อให้เด็กมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ และมี ความสุข (2.1)  
ความสามารถในการแสวงหาความรู้ได้ 3. เด็กมีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลัก  

เหมาะสมกับวัย (4.4) ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (3.1)  
10. เพื่อให้เด็กมีความรู้พ้ืนฐานสมวัย (4.5) 4. เด็กใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย (4.1)  
 5. เด็กมีความสามารถในการคิดท่ีเป็นพื้นฐาน  

 ในการเรียนรู้ (4.2)  
เป้าหมายเชิงปริมาณ 6. เด็กมีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ (4.3)  
1. เด็กปฐมวัยจ านวน  207 คน 7. เด็กมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ และมี  

 ความสามารถในการแสวงหาความรู้ได้  
เป้าหมายเชิงคุณภาพ เหมาะสมกับวัย (4.4)  
1. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมสอดคล้องกับ 8. เด็กมีความรู้พ้ืนฐานสมวัย (4.5)  

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560 2.3  ภาระงานตามตัวบ่งชี้ (ร่วม)  
2. สถานศึกษาได้ก าหนดจุดมุ่งหมายระยะ                       -  
เวลาของการจัดกิจกรรมท่ีชัดเจนและครอบ 2.4  โครงการ (เพื่อพัฒนา ปรับปรุง)  
คลุมพัฒนาการเด็กทั้ง 4 ด้าน 1.  โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ มิถุนายน  2562 

3. เด็กมีกล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็ก 2. โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย พฤศจิกายน 2562 
แข็งแรงสามารถใช้ได้อย่างคล่องแคล่ว  3. โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง สิงหาคม 2562 
และประสานสัมพันธ์กันดี 4. โครงการค่ายบูรณาการ กันยายน 2562 

4. เด็กมีสุขภาพจิตท่ีดีและมีความสุข  2.5 ภาระงานตามมาตรฐานสากล  
5. เด็กมีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตาม                       -  
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง    

6. เด็กใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย 3.  ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล  
7. เด็กมีความสามารถในการคิดท่ีเป็นพื้น 3.1 ติดตาม/ตรวจสอบผลการด าเนินงาน ภาคเรียนละ1 ครั้ง 
ฐานในการเรียนรู้  3.2 ปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงานตามแผน  

8. เด็กมีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 3.3 ประเมินผลการพัฒนาผู้เรียนมีความ  
9. เด็กมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ และมี สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  
ความสามารถในการแสวงหาความรู้ได้ พุทธศักราช 2560 (ส าหรับเด็กอายุ 3-5ปี)  

เหมาะสมกับวัย  3.4  ติดตามตรวจสอบเครื่องมือการวัดและ  
10. เด็กมีความรู้พ้ืนฐานสมวัย ประเมินผลพัฒนาการของเด็ก  
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 3.5 ประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ  

1. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมสอดคล้องกับ   
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560 4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา  
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 วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
คิดเป็นร้อยละ 85 4.1 สรุปผลการพัฒนาผู้เรียนมีความ มีนาคม 2563 
2. สถานศึกษาได้ก าหนดจุดมุ่งหมายระยะ สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  

เวลาของการจัดกิจกรรมท่ีชัดเจนและครอบ พุทธศักราช  2546 (ส าหรับเด็กอายุ 3-5ปี)  
คลุมพัฒนาการเด็กทั้ง 4 ด้าน คิดเป็น 4.2 จัดท ารายงานผลการด าเนินงานของ  
ร้อยละ 85 หน่วยงาน  

3. เด็กร้อยละ 85 มีกล้ามเนื้อใหญ่และ 4.3 น าผลการประเมินมาปรับปรุง แก้ไขและ  
กล้ามเนื้อเล็กแข็งแรง สามารถใช้ได้อย่าง พัฒนาในปีการศึกษาต่อไป  
คล่องแคล่ว และประสานสัมพันธ์กันดี   

4. เด็กร้อยละ 85 มีสุขภาพจิตท่ีดีและมี   
ความสุข   
5. เด็กร้อยละ 85 มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตน   

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง    
6. เด็กร้อยละ 85 ใช้ภาษาสื่อสารได้   
เหมาะสมกับวัย   
7. เด็กร้อยละ 85 มีความสามารถในการคิดท่ี   

เป็นพื้นฐานในการเรียนรู ้   
8. เด็กร้อยละ 85 มีจินตนาการและความคิด   
สร้างสรรค์   

9. เด็กร้อยละ 85 มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้    
และมีความสามารถในการแสวงหาความรู้ได้   
เหมาะสมกับวัย    

10. เด็กร้อยละ 85 มีความรู้พ้ืนฐานสมวัย   
   
เครื่องมือการติดตาม/ประเมินผล   

1.หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช        
2560     
2.แบบประเมินพัฒนาการท้ัง 4  ด้าน   

3.สมุดประจ าตัวนักเรียน   
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    ประจ า    ต่อเนื่อง   ใหม ่ 
หน่วยงาน                             กิจกรรมพัฒนาเด็ก 
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวชนิดา  ณ นคร 
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา 1   คุณภาพผู้เรียน/เด็ก  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ/การจัดประสบการณ์ที่เนน้เด็กเป็นส าคัญ 
ตอบสนอง                                    พันธกิจข้อ   5,7    ยุทธศาสตร์ข้อ  6,8   กลยุทธ์ข้อ 6.1,8.1,8.2 
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา EDBA  :  มาตรฐานท่ี  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  มาตรฐานท่ี      -           ตัวบ่งชี้   -            เกณฑ์ท่ี   -  
 

 
1. หลักการและเหตุผล 

   จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และหลักสตูรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช  2560 เป็นการจัด
การศึกษาให้เด็กมีทักษะในการคิด การแก้ปัญหา  มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์  โดยจัดกิจกรรมท่ีหลากหลาย 
บูรณาการผ่านการเลน่และกจิกรรมท่ีเป็นประสบการณ์ตรงผ่านประสาทสัมผสัท้ังห้า  ตัดสินใจเป็น แก้ปัญหาเป็น  รัก
การเรียนรู้  รักการอ่าน มีทักษะกระบวนการคิด ก้าวทันโลก และมีทักษะสื่อสารท่ีเหมาะสมกับวัย ฝ่ายปฐมวัยจึงได้
จัดท าโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลศิข้ึน เพื่อให้เด็กได้มีจินตนาการ   ความคิดสร้างสรรค์ รักการ
เรียนรู้  รักการอ่าน  และได้รับประสบการณ์ตรงจากการลงมือปฏิบัติจริง มีทักษะการคิดการแก้ปัญหา สามารถ
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีความสุข                                                                               
 
2.วัตถุประสงค์  
       1. เพื่อให้เด็กกล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กแข็งแรง สามารถใช้ได้อย่างคล่องแคล่วและประสาน  
     สัมพันธ์กัน (1.2) 
 2. เพื่อให้เด็กมีสุขภาพจิตท่ีดีและมีความสุข (2.1) 
 3. เพื่อให้เด็กมีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (3.1) 
 4. เพื่อให้เด็กใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย (4.1) 
 5. เพื่อให้เด็กมีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ (4.3) 
 6. เพื่อให้เด็กมีความรู้พ้ืนฐานสมวัย (4.5) 
3. เป้าหมาย      
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  3.1 เชิงปริมาณ                
1. เด็กปฐมวัยจ านวน 207 คน 

       3.2 เชิงคุณภาพ 
 1. เด็กมีกล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กแข็งแรง สามารถใช้ได้อย่างคล่องแคล่วและประสานสัมพันธ์กัน
 2. เด็กมีสุขภาพจิตท่ีดีและมีความสุข  
 3. เด็กมีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 4. เด็กใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย  
 5. เด็กมีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์  
 6. เด็กมีความรู้พ้ืนฐานสมวัย  
 3.3 ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 1. เด็กร้อยละ 85 มีกล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กแข็งแรง สามารถใช้ได้อย่างคล่องแคล่วและประสาน
 สัมพันธ์กนั  
 2. เด็กร้อยละ 85 มีสุขภาพจิตท่ีดีและมีความสุข  
 3. เด็กร้อยละ 85 มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 4. เด็กร้อยละ 85 ใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย  
 5. เด็กร้อยละ 85 มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์  
 6. เด็กร้อยละ 85 มีความรู้พ้ืนฐานสมวัย  
 
4. ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน   
    โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ   
     1.1    ประชุมชี้แจงโครงการ พฤษภาคม 2562 นางสาวชนิดา   ณ  นคร 
     1.2    แต่งต้ังคณะกรรมการการด าเนินโครงการ/กิจกรรม มิถุนายน 2562 นางสาวชนิดา   ณ  นคร 

   
2. ขั้นด าเนินการ/กิจกรรมที่จัด   
    2.1   ประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรม มิถุนายน  2562 นางสาวชนิดา   ณ  นคร 

    2.2   ด าเนินโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ   
             1) กิจกรรมรักการอ่าน  มิถุนายน  2562 นางสาวพีรดา ชัยวราสวสัด์ิ 

                1.1 แต่งต้ังกรรมการด าเนินกิจกรรมรักการอ่าน   

                1.2 ประชุมวางแผนคณะกรรมการด าเนนิงาน   
                1.3 ประชุมชี้แจงการด าเนินกจิกรรมรักการอ่าน   
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กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
             2) กิจกรรมวันวิชาการ กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวชนิดา  ณ นคร 

                1.1 แต่งต้ังกรรมการด าเนินกิจกรรมวันวิชาการ   

                1.2 ประชุมวางแผนคณะกรรมการด าเนนิงาน   
                1.3 ประชุมชี้แจงการด าเนินกจิกรรม   
                1.4 จัดแสดงผลงานในวันวชิาการ   

             3) กิจกรรมกีฬาส ี มกราคม 2563 นางสาวปิยะดา  คล้อยเขษม 

                1.1 แต่งต้ังกรรมการด าเนินกิจกรรมวันวิชาการ   
                1.2 ประชุมวางแผนคณะกรรมการด าเนนิงาน   

                1.3 ประชุมชี้แจงการด าเนินกจิกรรมกฬีาสี   
                1.4 จัดกิจกรรมวันกีฬาส ี   
             4) กิจกรรมบัณฑิตน้อย มีนาคม 2563 นางสาวชนิดา  ณ นคร 

                1.1 แต่งต้ังกรรมการด าเนินกิจกรรมบัณฑิตน้อย   
                1.2 ประชุมวางแผนคณะกรรมการด าเนนิงาน   
                1.3 ประชุมชี้แจงการด าเนินกจิกรรมบัณฑิตน้อย   
3. ขั้นติดตามและประเมินผล   

1. แบบประเมินความพึงพอใจ กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวชนิดา  ณ นคร 
2. ใบงานกิจกรรม   
3.  ภาพถ่ายกิจกรรม   

 
5. สถานที่ด าเนินงาน   โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 
6. ระยะเวลาในการด าเนินงาน  พฤษภาคม 2562 - กุมภาพันธ์ 2563 
7. งบประมาณ 

7.1  งบประมาณ กิจกรรมรักการอ่าน 

รายการ งบประมาณปี 2562 

รายรับ  

- จากโรงเรียน 2,000 
- อื่น ๆ  

รวม 2,000 

รายจ่าย  
5. ค่าวัสดุ  
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7.2  งบประมาณ กิจกรรมวันวชิาการ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

รายการ งบประมาณปี 2562 
  

2. ค่าหมึกพิมพ์ 500 

6. ค่าใช้สอย  
1. ค่าจัดท ารูปเล่ม 200 

7. ค่าตอบแทน  

-  
8. ค่าพาหนะ  

               1. ค่ายานพาหนะเดินทาง 300 

  
รวม 2,000 

รายการ งบประมาณปี 2562 

รายรับ  
- จากโรงเรียน 3,000 
- อื่น ๆ  

รวม 3,000 
รายจ่าย  

1. ค่าวัสดุ  

1. กระดาษสี 500 
2. กาว/กระดาษกาว 300 
3. กระดาษ A4 500 

4. ผ้าส าหรับตกแต่งสถานท่ี  700 
5. ลวด/ลูกแม๊ก 200 

2. ค่าใช้สอย  

1. อุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มเติม 500 
3. ค่าตอบแทน  

-  

4. ค่าพาหนะ  
               1. ค่ายานพาหนะเดินทาง 300 

  

รวม 3,000 
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 7.3 กิจกรรมกีฬาส ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7.4 กิจกรรมบัณฑิตน้อย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายการ งบประมาณปี 2562 

รายรับ  
- จากโรงเรียน 5,000 

รวม 5,000 

รายจ่าย  
1. ค่าวัสดุ  

1. อุปกรณ์ส าหรับตกแต่งขบวนพาเหรด 2,000 

              2. อุปกรณ์กองเชียร์ , อุปกรณ์ท าพู่ , ชุดรีดเดอร์ 1,000 
              3. ถ่านทีโข่ง 500 
              4. น้ าด่ืม ของว่าง 500 

2. ค่าใช้สอย  
1. อุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มเติม 500 

3. ค่าตอบแทน  

4. ค่าพาหนะ 500 
รวม 5,000 

รายการ งบประมาณปี 2562 

รายรับ  

- จากโรงเรียน 20,000 
รวม 20,000 

รายจ่าย  

1. ค่าวัสดุ  
1. วัสดุตกแต่งเวที 5,000 
2. วัสดุตกแต่งซุ้ม บรรยากาศ 10,000 

3. อาหารว่าง เครื่องด่ืม 3,000 
2. ค่าใช้สอย อุปกรณ์ตกแต่งเพิ่ม 1,000 
3. ค่าตอบแทน  

4. ค่าพาหนะ 1,000 
รวม 20,000 
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8. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 

1 .แบบประเมินความพึงพอใจ 
2 .ใบงานกิจกรรม 
3 .ภาพถ่ายกิจกรรม 

 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 โรงเรียนจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กที่มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ครูผู้สอนระดับ
ปฐมวัยจัดกิจกรรมท่ีครอบคลุมพัฒนาการท้ัง 4 ด้าน เด็กมีกล้ามเนื้อใหญ่และกลา้มเนื้อเล็กแข็งแรง สามารถใช้ได้
อย่างคล่องแคล่วและประสานสัมพนัธ์กัน มีสุขภาพจติท่ีดีและมีความสุข มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง เด็กใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ และเด็กมีความรู้

พ้ืนฐานสมวัย  
 
 
10. ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข 
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. 
 
 

ผู้เสนอโครงการ   
      

           ..... ......................................... 
             ( นางสาวชนิดา   ณ นคร ) 

 

ผู้พิจารณาโครงการ  
 

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

 
  
                                                                 ผู้อนุมัติ 

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

          (เซอร์มาร์กาเร็ต  รัตนาวงศ์ไชยา)  
              ผู้อ านวยการ 
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ล าดับที่   8   แผนงานหน่วยงานสวัสดิภาพเด็ก 
แผนงานตามโครงสร้าง   ฝ่ายปฐมวัย  
แผนงานตามมาตรฐานด้าน 1คุณภาพผู้เรียน/เด็ก  2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

3 สังคมแห่งการเรียนรู้  4 อัตลักษณ์ 5 มาตรการส่งเสริม 
ผู้รับผิดชอบ   นางสาวนิชนันท์     ชุมพล 
ตอบสนอง   พันธกิจท่ี  6   ยุทธศาสตร์ข้อ   7  กลยุทธ์ข้อ 7.1 
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา 1   คุณภาพผู้เรียน/เด็ก  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ/การจัดประสบการณ์ที่เนน้เด็กเป็นส าคัญ 
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา EDBA :  มาตรฐานท่ี     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 : มาตรฐานท่ี     -      ตัวบ่งชี้หลักที่    -     ร่วม      -     เกณฑ์ท่ี    -    
 

 วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
วัตถุประสงค์ 1. ขั้นวางแผน  

1.เพื่อให้สถานศึกษามีมาตรการด้านความ 1.1 แต่งต้ังกรรมการด าเนินงาน มิถุนายน 62 
ปลอดภัยและการป้องกันการบาดเจ็บใน 1.2 ประชุมคณะกรรมการด าเนนิงาน  
เด็กปฐมวัยท่ีมีคุณภาพ 1.3 ประชุมชี้แจงการด าเนินงานแก่ครู  
2. เพื่อปลูกฝังให้เด็กปฐมวัยรักการออกก าลัง ผู้เกี่ยวข้อง   

กาย 1.4 จัดท าเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับการ  
3. เพื่อปลูกฝังให้เด็กปฐมวัยมีร่างกาย ด าเนินงาน  
เจริญเติบโตตามวัยและมีสุขนิสัยที่ดี (1.1)   

4. เพื่อให้สถานศึกษาจัดสิ่งอ านวยความ   
สะดวกในการพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน (7.5)   
 2. ขั้นด าเนินการ   มิถุนายน 2562 -  

เป้าหมายเชิงปริมาณ 2.1 ภาระงานประจ า  กุมภาพันธ์ 2563 
1.เด็กระดับปฐมวัยจ านวน 207 คน 1. ครูอบรมและให้ความรู้กับเด็กเกี่ยวกับการ      
 ระมัดระวังตนเองให้ปลอดภัย  

เป้าหมายเชิงคุณภาพ 2. ปลูกฝังให้เด็กปฐมวัยรักการออกก าลังกาย  
1.สถานศึกษามีมาตรการด้านความ 2.2  ภาระงานตามตัวบ่งชี้ (หลัก)  
ปลอดภัยและการป้องกันการบาดเจ็บใน 1. ร่างกายเจริญเติบโตตามวัยและมีสุขนิสัยท่ีดี  

เด็กปฐมวัยท่ีมีคุณภาพ  (1.1)  
2. เด็กปฐมวัยรักการออกก าลัง 1)  ร้อยละของเด็กมีน้ าหนักส่วนสูงตาม  
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 วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
3. เด็กปฐมวัยมีร่างกายเจริญเติบโตตามวัยและ   เกณฑ์ของกรมอนามัย หมายถึง น้ าหนักและ  
มีสุขนิสัยที่ดี ส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์ของกรมอนามัย 1.1 (1)  

4. สถานศึกษาจัดสิ่งอ านวยความสะดวก       2 )  ร้อยละของเด็กที่มีสุขภาพอนามัยที่ดี  
ในการพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน  1.1  (2)  
      3) ร้อยละของเด็กที่มีรู้จักรักษาความ  

ตัวชี้วัดความส าเร็จ ปลอดภัยของตนเองและผู้อื่น  1.1 ( 3)  
1.สถานศึกษามีมาตรการด้านความปลอดภัย 2. จัดสิ่งอ านวยความสะดวกเพื่อพัฒนาเด็ก  
และการป้องกันการบาดเจ็บในเด็กปฐมวัย อย่างรอบด้าน  (7.5)  

คิดเป็นร้อยละ 85    สภาพแวดล้อมภายนอกอาคาร 7.5 (1-8)  
2. เด็กปฐมวัยร้อยละ 85 รักการออกก าลัง    1) สถานศึกษามีท่ีต้ังเป็นสัดส่วน มีอาณาเขต   
3.เด็กปฐมวัยร้อยละ 85 มีร่างกาย ชัดเจน ต้ังอยู่ห่างจากแหล่งอบายมุข ฝุ่นละออง  
เจริญเติบโตตามวัยและมีสุขนิสัยที่ดี กลิ่นเสียงรบกวน และพื้นท่ีเสี่ยงอนัตราย   
4. สถานศึกษาจัดสิ่งอ านวยความ    2) มีพื้นท่ีภายนอกเพียงพอเหมาะสมกับ  
สะดวกในการพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน จ านวนเด็ก และมีการจัดสรรพืน้ท่ีอย่าง  
คิดเป็นร้อยละ 85 ชัดเจนส าหรับเป็นสนามเด็กเล่น การเลน่  

 อิสระและการท ากจิกรรมนอกห้องเรียน  
เครื่องมือการติดตาม/ประเมินผล    3) มีพื้นท่ีสนามเด็กเล่นและมีเครื่องเล่นท่ี  
1.แบบบันทึกน้ าหนักส่วนสูง เหมาะสม ปลอดภัยส าหรับเด็ก   

2.แบบบันทึกการตรวจร่างกาย    4) มีพื้นท่ีส าหรับจัดเป็นแหล่งเรียนรู ้  
3. แบบบันทึกการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน  ภายนอกห้องเรียนให้แก่เด็ก   
4.แบบประเมินพัฒนาการร่างกายของ    5) มีการจัดสถานท่ีพักรอและมุมการเรียนรู ้  

เด็กปฐมวัย ส าหรับผู้ปกครอง  
5. แบบบันทึกการรับส่ง - ส่งเด็ก    6)  มีการจัดสถานท่ีส าหรับเก็บน้ าสะอาด  
 เพื่อด่ืมและใช้อย่างเพียงพอ  

    7)  มีการจัดพื้นท่ีเก็บสิ่งปฏิกูลท่ีเหมาะสม  
 ถูกสุขลักษณะ เพียงพอ และมีการก าจัดสิ่ง  
 ปฏิกูลทุกวัน   

    8) มีการจัดการดูแลสภาพแวดล้อมให้ถูก  
 สุขลักษณะ เป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด  
 ปลอดภัย ร่มรื่น สวยงาม   

    สภาพแวดล้อมภายในอาคาร  7.5 (1-12)  
     1) ตัวอาการมั่นคง แข็งแรง และปลอดภัย  
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 วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
 ประตู หน้าต่างอยู่ในสภาพดี สามารถเข้า  
 ออกได้หลายทาง ปลั๊กไฟติดต้ังอยู่สูงจาก  

 พื้นมากกวา่ 1.5 เมตรและมีฝาปิด  
 ป้องกันเด็กเล่น  
     2) พื้นท่ีในห้องเรียนแบ่งเป็นสัดส่วน  

 ส าหรับการท ากิจกรรมได้หลากหลาย  
 รูปแบบ มีพื้นท่ีว่างส าหรับการนั่งท างานท่ีพืน้  
 ห้องและมีพื้นท่ีส าหรับเก็บอุปกรณ์ของครู  

 หรือผู้เลี้ยงดูเด็กของเด็ก  
     3 ) มีพื้นท่ีห้องส าหรับจัดกิจกรรมเพื่อ  
 เด็กเหมาะสมกับจ านวนเด็ก คือ มีพื้นท่ี  

 ไม่น้อยกว่า 2.00 ตารางเมตร ต่อเด็ก 1 คน  
     4) ภายในห้องเรียนมีแสงสว่างเพียงพอ  
 และอากาศถ่ายเทได้ดี  
     5)  โต๊ะ เก้าอี้ ของเล่น และของใช้ มี  

 ขนาดเหมาะสม จ านวนเพียงพอ สะอาด  
 และปลอดภัยส าหรับเด็ก  
     6) มีการจัดท่ีพักส าหรับเด็กป่วยแยก  

 เป็นสัดส่วน  
     7) มีสถานท่ีส าหรับการจัดเตรียมเครื่องด่ืม  
 ของว่าง และอาหารท่ีถูกต้องตามหลัก  

 โภชนาการรวมถึงสถานท่ีท าความสะอาด  
 ภาชนะ และจัดเก็บภาชนะท่ีสะอาด  
 ปลอดภัย และถูกสุขลักษณะ  

     8) มีพื้นท่ีส าหรับใช้ในการแปรงฟัน ลา้งมือ  
 และท าความสะอาดร่างกายเด็ก พร้อมอุปกรณ ์  
 ท าความสะอาด ท่ีจ าเป็นและเหมาะสม  

 กับเด็ก  
     9) มีน้ าสะอาดส าหรับบริโภค เด็กมีแก้วน้ า  
 ส่วนตัว และมีการล้างและจัดเก็บท่ีถูกสุข  

 ลักษณะ  
   10) มีการติดต้ังเครื่องตัดไฟ และอุปกรณ์  
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 วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
 ดับเพลิงท่ีพร้อมใช้งาน สายยางหรืออุปกรณ์อื่น  
 ใดท่ีสามารถใช้ในการดับไฟ และมีช่องทาง  

 ฉุกเฉินท่ีสามารถพาเด็กออกนอกอาคาร  
 (ศูนย์พัฒนาเด็ก)ได้อย่างปลอดภัย  
   11) มีห้องส้วมท่ีถูกสุขลักษณะ เหมาะสมกับ  

 วัยสะอาด ปลอดภัย และเพียงพอกับการใช ้  
 งานของเด็ก มีน้ าส าหรับช าระล้างมีแสงสว่าง  
 และการระบายอากาศท่ีดี  

   12) มีถังขยะที่สะอาด มีฝาปิดมิดชิด อยู่ใน  
 สภาพใช้งานได้ดี และมีการจัดเก็บออกจากตัว  
 อาคารทุกวันเพื่อน าไปก าจัดอย่างถูกวิธี  

 ความปลอดภัยและการป้องกันการบาดเจ็บ  
 ในเด็ก 7.5 (1-5)  
   1) มีการก าหนดนโยบายเรื่องความปลอดภัย  
 ในการดูแลเด็กเพื่อให้ครูหรือผู้เลี้ยงดูเด็ก  

 และผู้ปกครองเด็กปฏิบัติ  
    2) มีการอบรมบุคลากร และครูหรือผู้เลี้ยง  
 ดูเด็กเพื่อความเพิ่มพูนความรู้และทักษะ  

 ในการจัดการความปลอดภัยในเด็กเป็น  
 ประจ าทุกปี  
    3) มีการประสานความร่วมมือระหว่าง  

 สถานศึกษากับสถาบนัองค์กรท้ังภาครัฐ และ  
 หน่วยงานต่าง ๆ ในเร่ืองการป้องกันด้านความ  
 ปลอดภัยและการบาดเจ็บในเด็ก  

    4) มีระบบเฝ้าระวังและวิเคราะห์ความเสี่ยง  
 เช่นมีแผนเฝ้าระวังและวิเคราะห์ความเสี่ยง  
 มีการบันทึกการบาดเจ็บของเด็กรายบุคคล  

 มีการเดินส ารวจเพื่อค้นหาจุดเสี่ยงต่อการ  
 บาดเจ็บ มีการส ารวจและบนัทึกข้อมูลเป็น  
 ประจ าสม่ าเสมอตลอดปี มีการประเมินผล  

 ท่ีน าไปสู่การด าเนนิกิจกรรมการปรับเปลี่ยน  
 พฤติกรรมเสี่ยงเพื่อการพัฒนาระบบเฝา้  
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 วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
 ระวังและวิเคราะห์ความเสี่ยงให้มีคุณภาพ  
 ดียิ่งข้ึน  

   5) มีกิจกรรมเพื่อการแก้ปัญหาและป้องกัน  
 ความปลอดภัยท่ีครอบคลุมท้ัง 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  มิถุนายน 62 -  
 3.1 ติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงานตาม  กุมภาพันธ์ 63 
 แผน  

 3.2 ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาเครื่องมือท่ีใช้ใน  
 การประเมินให้ดีข้ึน  
  3.3 ประเมินผลการด าเนินงานตามแผน    

 4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา   ภาคเรียนละ1ครั้ง 
  4.1 สรุปผลการด าเนินงานตามแผนงาน  
  4.2จัดท ารายงานผลการด าเนินงานแก่  
 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  

  4.3 น าผลการประเมินมาปรับปรุง 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 (ท่ีมาของงบประมาณ)  

   1.จากโรงเรียน 7,500 

รวม 7,500 

รายจ่าย  

   1.ค่าวัสดุ   

- ซื้อเครื่องเทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิร่างกาย 6,000 

- กระดาษ A4 1,000 

   2.ค่าใช้สอย  

   3.ค่าตอบแทน - 

   4.ค่าพาหนะ  

-  ค่าพาหนะในการเดินทาง 500 

รวม 7,500 

สรุปประเภทงบประมาณ  

งบด าเนินการ      -        บาท   งบลงทุน    -     บาท งบพัฒนา        7,500       บาท 

ลงช่ือ .............................................. 
     ( นางสาวนิชนันท์     ชุมพล ) 

ผู้เสนองาน 

ลงช่ือ .......................................... 
( นางสาวชนิดา    ณ นคร ) 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายปฐมวัย 
 
                                                                     ผู้อนุมัติ    
 
                                                   ลงช่ือ ............................................. 

    ( เซอร์มาร์กาเร็ต     รัตนาวงศ์ไชยา ) 
ผู้อ านวยการ 
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ล าดับที่   9   แผนงานหน่วยงานพัฒนาความสัมพันธ์กับชุมชนและผู้ปกครอง 
แผนงานตามโครงสร้าง       ฝ่ายปฐมวัย 
แผนงานตามมาตรฐานด้าน 1 คุณภาพผู้เรียน/เด็ก  2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

3 สังคมแห่งการเรียนรู้  4 อัตลักษณ์ 5 มาตรการส่งเสริม 
ผู้รับผิดชอบ      นางสาวพีรดา   ชัยวราสวัสด์ิ 
ตอบสนอง      พันธกิจท่ี  9     ยุทธศาสตร์ท่ี   10       กลยุทธ์ท่ี 10.1 

    ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ.  1   คุณภาพผู้เรียน/เด็ก  2   กระบวนการบริหารและการจัดการ 
    3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ/การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 

ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา EDBA :  มาตรฐานท่ี  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  : มาตรฐานท่ี  -    ตัวบ่งชี้หลักที่    –      ร่วม -      เกณฑ์ท่ี     – 
 

 วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
วัตถุประสงค ์ 1. ขั้นวางแผน  

1. เพื่อให้รู้สภาพ ชุมชนและผู้ปกครอง 1.1 ส ารวจข้อมูลย้อนหลัง   พฤษภาคม 2562 
 2. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ 1.2 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนิน            
 ผู้ปกครอง 1.3 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน  

 3. เพื่อส่งเสริมให้มีผู้ปกครองเครือข่าย 1.3 ประชุมชี้แจงการด าเนินงานแก่ผู้ท่ี  
 4.  เพื่อให้ครูมีปฏิสัมพันธ์ท่ีดีกับเด็กและผู้ เกี่ยวฃ้อง  
ปกครอง ( 5.7 ) 1.4 จัดท าเอกสารและศึกษาสภาพปัญหา  

 5. เพื่อให้เด็ก ผู้ปกครอง และชุมชนพึง   
พอใจผลการบริหาร  หลักการจัดการศึกษา 2. ขั้นด าเนินการ  
ปฐมวัย (6.7 ) 2.1 ภาระงานประจ า  

 6. เพื่อส่งเสริมสร้างการมีส่วนร่วม  2.1.1  งานผู้ปกครองเครือข่าย     มิถุนายน  2562 
และแสวงหาความร่วมมือกับผู้ปกครอง         -    ประชุมผู้ปกครอง  
 ชุมชนและท้องถ่ิน (7.4 )        -     ส ารวจสภาพของชุมชน  

7.เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษามีการแลก - น าเสนอปัญหาในชุมชน  

 เปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายในสถานศึกษา      -      ร่วมหาทางแก้ไขปัญหา  
ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชนและ  2.2  ภาระงานตามตัวบ่งชี้ (หลัก)  
องค์กรท่ีเกี่ยวข้อง (9.2) 1. ครูมีปฏิสัมพันธ์ท่ีดีกับเด็ก และผู้ปกครอง  5.7  

     1) การแสดงความรู้สึกที่ดี สอบถามและรับฟัง  
เป้าหมายเชิงปริมาณ     ความคิดเห็น ชื่นชมพูดคุยด้วยความ  
- ชุมชน ผู้ปกครองและผู้ปกครองเครือข่าย      เป็นมิตรต่อเด็กและผู้ปกครอง 5.7(1)  
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 วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
จ านวน 30 คน      2) การแสดงน้ าใจไมตรี ยิ้มแย้มแจ่มใสต่อเด็ก  
       และผู้ปกครอง  5.7(2)  

เป้าหมายเชิงคุณภาพ      3) การสนับสนนุให้ผู้ปกครองแลกเปลี่ยนข้อมูล  
1.ครูมีความเข้าใจสภาพ ชุมชนและผู้ปก      เกี่ยวกับเด็ก 5.7(3)  
ครองในการด าเนินงานเพื่อพัฒนางาน      4) การให้ค าแนะน าและการบริการแก่ผู้ปกครอง  

.2.ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดท าแหล่ง      ในการพัฒนาเด็ก  5.7(4)  
เรียนรู ้      5) การร่วมมือกับผู้ปกครองในการแก้ไข  
3. มีผู้ปกครองเครือข่าย      พัฒนาการของเด็กอย่างเสมอภาคและ  

4.ครูมีปฏิสัมพันธ์ท่ีดีกับเด็กและผู้ปกครอง      สม่ าเสมอ  5.7(5)  
5. เด็ก ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผล 2. เด็ก ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหาร  
การบริหาร  หลักการจัดการศึกษาปฐมวัย หลักการจัดการศึกษาปฐมวัย  ( 6.7 )  

6. ครูมีส่วนร่วมแสวงหามือกับผู้ปกครอง      1) ความพึงพอใจของเด็ก ผู้ปกครอง และชุมชน  
ชุมชนและท้องถ่ิน     ต่อผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  6.7(1)  
7.สถานศึกษามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 3. มีการสร้างการมีส่วนร่วมและแสวงหาความ  
 ภายในสถานศึกษาระหว่างสถานศึกษา ร่วมมือกับผู้ปกครองชุมชนและท้องถ่ิน (7.4 )  

กับครอบครัว ชุมชนและองค์กรท่ีเกี่ยวข้อง       1) การสร้างการมีส่วนร่วมและแสวงหาความ  
      ร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน และท้องถ่ินในการ  
ตัวชี้วัดความส าเร็จ      จัดการศึกษาระดับปฐมวัยของสถานศึกษา  

1.ครูร้อยละ 90 มีความเข้าใจสภาพ ชุมชน      7.4 (1)  
และผู้ปกครองในการด าเนินงานเพื่อพัฒนา 2.3  ภาระงานตามตัวบ่งชี้ (ร่วม)(ตบช.) ตุลาคม  2562 
งาน 1.มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายใน ชุมชน   

.2.ผู้ปกครองร้อยละ 90 มีส่วนร่วมในการ สถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว  
จัดท าแหล่งเรียนรู้ และองค์กรท่ีเกี่ยวข้อง 9.2  
3. สถานศึกษามีผู้ปกครองเครือข่าย      1) มีการก าหนดแนวทางในการส่งเสริม  

คิดเป็นร้อยละ 90      สนับสนุนให้บุคลากรในสถานศึกษามีการ  
4.ครูมีปฏิสัมพันธ์ท่ีดีกับเด็กและผู้ปกครอง      แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันผ่านกจิกรรม สื่อ  
คิดเป็นร้อยละ 90      เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ  

5. เด็ก ผู้ปกครอง และชุมชน ร้อยละ 90       9.2 (1)  
พึงพอใจผลการบริหาร  หลักการจัดการ      2) บุคลากรในสถานศึกษามีการแลกเปลี่ยน  
ศึกษาปฐมวัย      เรียนรู้ตามแนวทางท่ีก าหนดไว้ตามข้อ 1    

6. ครูร้อยละ 90 มีส่วนร่วมแสวงหามือกับ      9.2 (2)  
ผู้ปกครองชุมชนและท้องถ่ิน      3) มีการสรุปองค์ความรู้ที่จ าเป็น (Knowledge  
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 วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
7.สถานศึกษามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน      Mapping) ท่ีได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตาม  
 ภายในสถานศึกษาระหว่างสถานศึกษา      แนวทางท่ีก าหนดไว้ในข้อ 1     9.2(3)  

กับครอบครัว ชุมชนและองค์กรท่ีเกี่ยวข้อง       4) มีการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ ถ่ายทอด  
คิดเป็นร้อยละ 90      ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกับ  
เครื่องมือการติดตาม/ประเมินผล      บุคลากรภายนอกสถานศึกษา เช่น ครอบครัว  

1. แบบประเมินผลกิจกรรม     ชุมชน และองค์กรท่ีเกี่ยวข้อง   9.2(4)  
2. แบบสอบถาม   
3. แบบสรุปผลการด าเนินงาน 4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา  

4. ภาพถ่ายกิจกรรม 4.1 สรุปผลการด าเนินงานตามแผนงาน / มีนาคม 2563 
 โครงการ  
 4.2 จัดท ารายงานผลการด าเนินงานแก ่  

 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  
 4.3 น าผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไขและ  
 พัฒนาในปีการศึกษาต่อไป  
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              4.8.3 แบบแสดงประมาณค่าใช้จ่าย งาน/กิจกรรม 

4.8.3.1  งาน/กิจกรรม  พัฒนาความสัมพนัธ์กับชุมชนผู้ปกครอง 
แผนงานตามมาตรฐานที่ 1   2   3   4   5  
หน่วยงาน  พัฒนาความสัมพันธ์กับชุมชนผู้ปกครอง   ฝ่ายปฐมวัย 

รายการ งบประมาณ ปี 2562 

รายรับ  
-จากโรงเรียน 2,000 

รวม 2,000 

รายจ่าย  
1. ค่าวัสดุ   

- ค่าวัสดุอุปกรณ์ - 
2. ค่าใช้สอย  

- ค่าเข้าเล่มเอกสาร 500 
3. ค่าตอบแทน  
          - ค่าวิทยากร 1,000 

4. ค่าพาหนะ  
- ค่าพาหนะ 500 

รวม 2,000 

     
   สรุปประเภทงบประมาณ 
      งบด าเนินการ   .......................   บาท     งบลงทุน…………..    บาท   งบด าเนินการ    2,000 บาท 
 
      ลงชื่อ............. .............................................                   ลงชื่อ.......................................................... 

     (นางสาวพีรดา   ชัยวราสวัสด์ิ)                                             (นางสาวชนิดา   ณ นคร) 
                         ผู้เสนองาน      ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายปฐมวัย                   

 
ผู้อนุมัติ 

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

     (เซอร์มาร์กาเร็ต  รัตนาวงศ์ไชยา)  
ผู้อ านวยการ 
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ล าดับที่   10   แผนงานหน่วยงาน  งานบริหารทั่วไป 
แผนงานตามโครงสร้าง   ฝ่ายปฐมวัย 

แผนงานตามมาตรฐานด้าน 1  คุณภาพผู้เรียน/เด็ก   2  กระบวนการบรหิารและการจัดการศึกษา   

             3 สังคมแห่งการเรียนรู้  4  อัตลักษณ์      5  มาตรการส่งเสริม 
ผู้รับผิดชอบ   นางสาวชนิดา       ณ   นคร 
ตอบสนอง   พันธกิจท่ี  2  ยุทธศาสตร์ท่ี   2  กลยุทธ์ท่ี    2.1 
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ. 1 คุณภาพผู้เรียน/เด็ก  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ/การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
  ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา EDBA :  มาตรฐานท่ี     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: มาตรฐานท่ี     -      ตัวบ่งชี้หลักที่    -     ร่วม      -     เกณฑ์ท่ี    -    
 

 วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
วัตถุประสงค์ 1. ขั้นวางแผน  

1. เพื่อให้ผู้บริหารเข้าใจปรัชญาและ 1.1 แต่งต้ังคณะกรรมการ มิถุนายน  2562 

หลักการจัดการศึกษาปฐมวัย( 6.1) 1.2 จัดประชุมชี้แจง  
2.เพื่อให้ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น า  1.3 ศึกษาข้อมูลท่ีจะใช้ในการด าเนนิการ  
และความคิดริเริ่มท่ีเน้นการพัฒนาเด็ก 1.4 จัดเตรียมเอกสารข้อมูลการด าเนินงาน  

ปฐมวัย( 6.2 )   
3.เพื่อให้ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมี 2. ขั้นด าเนินการ (ภาระงานประจ า/ภาระงาน  
ส่วนร่วมและใช้ข้อมูลการประเมินผลหรือ ร่วม/โครงการ)  

การวิจัย เป็นฐานคิดท้ังด้านวิชาการและ 2.1 ภาระงานประจ า มิถุนายน  2562 
การจัดการ(6.3) 1. โรงเรียนมีแผนพัฒนาการศึกษาปฐมวัยท่ีสอด        
4.เพื่อให้ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการ คล้องกับปรัชญาการศึกษาวิสัยทัศน์และ   
การศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามท่ีก าหนด นโยบายของโรงเรียน  

ไว้ใน แผนปฏิบัติการ (6.4) 2. โรงเรียนมีเอกลักษณ์ จุดเด่นและมีมาตรการ      
5. เพื่อให้ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนา ส่งเสริมเพื่อน าสู่การปฏิบัติและก ากับติดตาม  
ศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ  (6.5) ให้มีการจัดท ารายงานประจ าป ี  

6. เพื่อให้ผู้บริหารสามารถให้ค าแนะน า  3. โรงเรียนมีแผนการบริหารงานฝา่ยปฐมวัย  
ค าปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัด ตามแผนพัฒนาฯโรงเรียนและมาตรฐานการ  
การศึกษาปฐมวัยเต็มศักยภาพและ ประกันคุณภาพภายใน  

เต็มเวลา ( 6.6 )  4. โรงเรียนน าผล การปฏิบัติงานทุก  
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 วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
7. เพื่อให้เด็ก ผู้ปกครองและชุมชนพึงพอใจ โครงการ/งาน/กิจกรรมรายงานผลการปฏิบัติ  
ผลการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย( 6.7 ) โดยมีการรวบรวมข้อมูลสถิติให้เป็นปัจจุบัน   

8. เพื่อให้มีการจัดโครงการ กิจกรรม เพื่อน าไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา และ  
พัฒนาเด็กให้บรรลุตามเป้าหมายปรัชญา แก้ไขปัญหา  
วิสัยทัศน์ และจุดเน้นการจักการศึกษา 5. ส่งเสริมผลงานของโรงเรียนให้ได้รับการ  

ปฐมวัยของสถานศึกษา ( 10.1 ) เผยแพร่เป็นวารสารเอกสาร ป้ายนิเทศ  Web site  
9.เพื่อผลการด าเนินงานบรรลุตาม ของโรงเรียนนักเรียน ครู ผู้ปกครองและชุมชน  
เป้าหมาย (10.2 ) ได้รับข้อมูลข่าวสารจากทางโรงเรียนอย่างเป็น  

 ปัจจุบัน  
เป้าหมายเชิงปริมาณ 6.โรงเรียนมีคณะกรรมการบริหารจัดการศึกษาใน  
1. ครูปฐมวัยจ านวน 8 คน ส่วนงานปฐมวัย  

2. ห้องเรียนจ านวน 8 ห้องเรียน 7. ส่งเสริมให้โรงเรียนมีการด าเนินงานตาม  
 โครงการ/งาน/กิจกรรมท่ีคล่องตัว  
เป้าหมายเชิงคุณภาพ   8. ส่งเสริมให้โรงเรียนมีระบบการใช้วัสดุ  
1. ผู้บริหารเข้าใจปรัชญาและหลักการ อุปกรณ์ทันต่อการใช้งาน  

จัดการศึกษาปฐมวัย 2.2  ภาระงานตาม ตบช.  
2.ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น า 1.ผู้บริหารเข้าใจปรัชญาและหลกัการจัดการศึกษา  
และความคิดริเริ่มท่ีเน้นการพัฒนาเด็ก ปฐมวัย (6.1)  

ปฐมวัย      1) ผู้บริหารมีความรู้ความเข้าใจ สามารถอธิบาย  
3.ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมี     ความหมายของปรัชญา แนวคิดหลักการ และ  
ส่วนร่วมและใช้ข้อมูลการประเมินผลหรือ     จุดหมายของการจัดการศึกษาปฐมวัย  6.1 (1)  

การวิจัย เป็นฐานคิดท้ังด้านวิชาการและ 2.ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น า และความคิด  
การจัดการ ริเริ่มท่ีเน้นการพัฒนาเด็กปฐมวัย  (6.2)  
4.ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการ     1) ความสามารถในการวิเคราะห์สังเคราะห์  

การศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามท่ีก าหนด      ข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ เพื่อน ามาใช้ในการวาง  
ไว้ใน แผนปฏิบัติการ      แผนการพัฒนาคุณภาพเด็ก  6.2 (1)  
5. ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนา     2) ความสามารถในการแสดงทิศทางของการ  

ศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ     พัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาในอนาคตท่ี  
6. ผู้บริหารสามารถให้ค าแนะน า      สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา  

ค าปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัด       และชุมชน 6.2 (2)  
การศึกษาปฐมวัยเต็มศักยภาพและ     3) การคิดริเริ่ม เทคนิค วิธีการใหม่ ๆ มาใช้ในการ  
เต็มเวลา       พัฒนาคุณภาพเด็ก 6.2 (3)  
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 วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
7. เด็ก ผู้ปกครองและชุมชนพึงพอใจ     4) การให้ความช่วยเหลือ กระตุ้นครูและบุคลากร  
ผลการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย     ให้ร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพเด็ก  6.2 (4)  

8. ครูมีการจัดโครงการ กิจกรรม 3.ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้  
พัฒนาเด็กให้บรรลุตามเป้าหมายปรัชญา ข้อมูลการประเมินผลหรือการวิจัย เป็นฐานคิดท้ัง  
วิสัยทัศน์ และจุดเน้นการจักการศึกษา ด้านวิชาการและการจัดการ  6.3    

ปฐมวัยของสถานศึกษา      1) การบริหารงานแบบมีส่วนร่วม 6.3 (1)  

9.สถานศึกษามีผลการด าเนินงานบรรลุ      2) การใช้ข้อมูลผลการประเมินและผลการวิจัย  
ตามเป้าหมาย       ในการพัฒนาหรือปรับปรุงคุณภาพการศึกษา   

      6.3 (2)  
 4. ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุ  
 เป้าหมายตามท่ีก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ 6.4  
ตัวชี้วัดความส าเร็จ       1) การบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย  

1. ผู้บริหารเข้าใจปรัชญาและหลักการจัด      ตามท่ีก าหนดไว้ในแผนพัฒนาการจัดการศึกษา  
   การศึกษาปฐมวัย คิดเป็นร้อยละ 80       ของสถานศึกษา    6.4(1)  
2.ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น า 5.ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้  

และความคิดริเริ่มท่ีเน้นการพัฒนาเด็ก มีประสิทธิภาพ  6.5  
ปฐมวัย คิดเป็นร้อยละ 80     1) แผนงาน โครงงาน หรือกิจกรรม ท่ีส่งเสริมและ  

3.ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบ      พัฒนาบุคลากร  6.5 (1)  

มีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลการประเมินผลหรือ    2)  การด าเนินงานส่งเสริมและพัฒนา  

การวิจัย เป็นฐานคิดท้ังด้านวิชาการและ     ศักยภาพครูและบุคลากร  6.5 (2)  
การจัดการ คิดเป็นร้อยละ 80    3) การน าผลการประเมินไปพัฒนาและปรับปรุง  

4.ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการ     งาน 6.5 (3)  
การศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามท่ีก าหนด 6.ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการและ  
ไว้ใน แผนปฏิบัติการ คิดเป็นร้อยละ 80 เอาใจใส่การจัดการศึกษาปฐมวัยเต็มศักยภาพและ  

5. ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ เต็มเวลา   6.6  
บุคลากรให้มีประสิทธิภาพ คิดเป็นร้อยละ 80    1) การให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการ และ  

6.ผู้บริหารสามารถให้ค าแนะน า ค าปรึกษา  การเอาใจใส่การจัดการศึกษาเต็มศักยภาพ 6.6 (1)  

ทางวิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษา      2) การบริหารจัดการศึกษาเต็มเวลา   6.6 (2)   
ปฐมวัยเต็มศักยภาพและเต็มเวลา  คิดเป็น 7.เด็ก ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหาร  
ร้อยละ 80 การจัดการศึกษาปฐมวัย  6.7  

7. เด็ก ผู้ปกครองและชุมชน  ร้อยละ 80     1) ความพึงพอใจของเด็ก ผู้ปกครองและชุมชน  
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 วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
พึงพอใจผลการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย     ต่อการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 6.7(1)   
8. ครูร้อยละ 80 มีการจัดโครงการ กิจกรรม 2.3  ภาระงานตามตัวบ่งชี้ (ร่วม)  

พัฒนาเด็กให้บรรลุตามเป้าหมายปรัชญา      1) จัดโครงการกิจกรรมพัฒนาเด็กให้บรรลุตาม  

วิสัยทัศน์ และจุดเน้นการจักการศึกษา     เป้าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์ และ จุดเน้นการจัด  

ปฐมวัยของสถานศึกษา     การศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา อัตลักษณ์  

9.สถานศึกษามีผลการด าเนินงานบรรลุ     ผู้เรียน  
ตามเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 80      2)  ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย  
   
เครื่องมือการติดตาม/ประเมินผล 2.4  โครงการ (เพื่อพัฒนา ปรับปรุง)  

1.แบบส ารวจ วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆในส่วน                      -  
ของงานอนุบาล 2.5 ภาระงานตามมาตรฐานสากล  
2.แบบประเมินก ากับติดตาม                     -  

3.เอกสารรายงาน 3.  ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล  
4.บันทึกการประชุมคณะกรรมการบริหาร 3.1 ตรวจสอบ ติดตามการด าเนินงานตามแผน กุมภาพันธ์  2563 
จัดการศึกษา 3.2 ปรับปรุง แก้ไข การด าเนินงานท่ียังไม่สมบูรณ ์  

 3.3 ประเมินผลการจัดท าแผนปฏิบัติการ  
 3.4 ประเมินผลโครงการ  
   

 4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา  
 4.1 สรุปผลการจัดท าแผนปฏิบัติการ มีนาคม  2563 
 4.2 จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน  

 4.3 น าผลการประเมินมาปรับปรุงและ  
 พัฒนาใน ปีการศึกษาต่อไป  
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4.8.3 แบบแสดงประมาณค่าใช้จ่าย งาน/กิจกรรม 
4.8.3.1  งาน/กิจกรรม   งานจัดท าแผนปฏิบัติการปฐมวัย 

แผนงานตามมาตรฐานที่ 1    2   3   4   5  
หน่วยงาน  งานบริหารท่ัวไป     ฝ่ายปฐมวัย 

รายการ งบประมาณ ปี 2562 

รายรับ (ท่ีมาของงบประมาณ)  

   1.จากโรงเรียน  5,000 
   2.อื่น ๆ  

รวม   5,000 
รายจ่าย  
   1.ค่าวัสดุ   

- ค่ากระดาษ 1,000 
- ค่าหมึกพิมพ์ 1,000 

- ค่ากระดาษปกแข็ง 200 
   2.ค่าใช้สอย  

- ค่าเข้าเล่มเอกสาร  1,000 
- ค่าถ่ายเอกสาร 500 

- ค่าอุปกรณ์เพิ่มเติม 1,000 
   3.ค่าตอบแทน  
   4.ค่าพาหนะ  

-  ค่าพาหนะในการเดินทาง 300 

รวม   5,000 

สรุปประเภทงบประมาณ  

งบด าเนินการ      5,000        บาท     งบลงทุน    -     บาท   งบพัฒนา        -       บาท 
      ลงชื่อ.. ........... .............................................                   ลงชื่อ............. ............................................. 

     (นางสาวชนิดา  ณ นคร)                                             (นางสาวชนิดา   ณ นคร) 
                         ผู้เสนองาน      ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายปฐมวัย                   

ผู้อนุมัติ 
                                  

ลงชื่อ......................................................... 
     (เซอร์มาร์กาเร็ต  รัตนาวงศ์ไชยา)  

ผู้อ านวยการ 
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ล าดับที่   11   แผนงานหน่วยงาน  งานพัฒนาบุคลากร 
แผนงานตามโครงสร้าง   ฝ่ายปฐมวัย 
แผนงานตามมาตรฐานด้าน  1  คุณภาพผู้เรียน/เด็ก  2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
       3  สังคมแห่งการเรียนรู้ 4  อัตลักษณ์   5  มาตรการส่งเสริม 
ผู้รับผิดชอบ   นางสาวบุษกร   เละประยูร 
ตอบสนอง   พันธกิจท่ี 3     ยุทธศาสตร์ท่ี 3 , 5     กลยุทธ์ท่ี 3.1 , 5.2 
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ. 1 คุณภาพผู้เรียน/เด็ก    2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ/การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ 
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา EDBA :  มาตรฐานท่ี 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: มาตรฐานท่ี    -    ตัวบ่งชี้หลักที่  -   ร่วม    -    เกณฑ์ท่ี    - 
 

 วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
วัตถุประสงค์ 1. ขั้นวางแผน  

1.เพื่อส่งเสริมให้ครูบริหารจัดการชั้นเรียนท่ี 1.1 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน พฤษภาคม 2562 
สร้างวินัยเชิงบวก(5.3) 1.2 ประชุมวางแผนการด าเนนิงาน  
2.เพื่อส่งเสริมครูมีวุฒิและความรู้ความ 1.3 ประชุมชี้แจงข้ันตอนการด าเนนิงานกับผู้  

สามารถในด้านการศึกษาปฐมวัย(5.8) ท่ีเกี่ยวข้อง  
3.เพื่อส่งเสริมครูจัดท าสารนิทัศน์และน า 1.4 จัดท าเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับการ  
น ามาไตร่ตรอง เพื่อใช้ประโยชน์ในการ ด าเนินงาน  

พัฒนาเด็ก(5.9)   
   
เป้าหมายเชิงปริมาณ 2. ขั้นด าเนินการ  

1.ครูระดับปฐมวัยจ านวน 8 คน 2.1 ภาระงานประจ า มิถุนายน 2562 
2.ผู้บริหารจ านวน  8  ฝ่าย 1.ส่งเสริมให้ครูได้รับการอบรบ ศึกษา  
 ดูงานเสริมสร้างความรู้และพฒันาทักษะใน  

เป้าหมายเชิงคุณภาพ  การจัดประสบการณ์ครบตามเกณฑ ์  
1.ครูบริหารจัดการชั้นเรียนท่ี มาตรฐานวิชาชพีครูของครูมาพัฒนาครู  
สร้างวินัยเชิงบวก 2.ส่งเสริมให้ผู้บริหารน าผลการปฏิบัติงาน  

2.ครูมีวุฒิและความรู้ความ ของครูมาพัฒนาครู  
สามารถในด้านการศึกษาปฐมวัย 3.ส่งเสริมให้ครูมีขวัญและก าลังใจ  
3.ครูจัดท าสารนิทัศน์และน า 4.ส่งเสริมให้ครูสร้างสรรค์ผลงานออกเผย  
น ามาไตร่ตรอง เพื่อใช้ประโยชน์ในการ เผยแพร่สู่ชุมชน  
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 วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
พัฒนาเด็ก 2.2  ภาระงานตามตบช.  
 1. ส่งเสริมให้ครูบริหารจัดการชั้นเรียน  

 ท่ีสร้างวินัยเชิงบวก (5.3)  
ตัวชี้วัดความส าเร็จ       1) การเปิดโอกาสให้เด็กมีส่วนร่วมในการ  

1.ครูร้อยละ 95 บริหารจัดการชั้นเรียนท่ี       สร้างข้อตกลงแนวการปฏิบัติตน  5.3 (1)  

สร้างวินัยเชิงบวก        2) การให้รางวัลหรือชื่นชมต่อพฤติกรรมท่ี   

2.ครูร้อยละ  95  มีวุฒิและความรู้ความ       เหมาะสมของเด็ก  5.3 (2)  

สามารถในด้านการศึกษาปฐมวัย       3) การบรรยายพฤติกรรมท่ีเหมาะสมและ   

3.ครูร้อยละ 95  จัดท าสารนิทัศน์และน า      การให้ เหตุผลท่ีชัดเจนเกี่ยวกับพฤติกรรมท่ี  

น ามาไตร่ตรอง เพื่อใช้ประโยชน์ในการ      เหมาะสมและไม่เหมาะสม  5.3 (3)  

พัฒนาเด็ก       4) การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีส่งเสริม   

       การมีวินัยในตนเองของเด็ก   5.3 (4)  

เครื่องมือการติดตาม/ประเมินผล       5)การจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการส่งเสริม  

1. แบบสรุปตารางอบรมสัมมนาประจ า      ให้เด็กมีวินัยในตนเอง  5.3 (5)  

ภาคเรียน 2.ครูมีวุฒิและความรู้ความสามารถในด้าน  

2. แบบประเมินตนเองของบุคลากร การศึกษาปฐมวัย  (5.8)  

3. สรุปรายงานการอบรม      1) ครูมีวุฒิทางการศึกษาปริญญาตรีทางการ  

      ศึกษาข้ึนไปหรือปริญญาตรีสาขาอื่นแต่ได้รับ  
     การสนับสนนุให้ได้รับวุฒิทางการศึกษา  
     5.8(1)  

      2) ความรู้ความสามารถในการจัด  
      ประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ  
 3. ครูจัดท าสารนิทัศน์และน ามาไตร่ตรอง  

 เพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเด็ก (5.9)  

     1)  ประเด็นการพิจารณา การจัดท าสาร  

     นิทัศน์และน ามาไตร่ตรอง เพื่อใช้ประโยชน์ใน  

     การพัฒนาเด็ก  
 2.3  ภาระงานตามตัวบ่งชี้ (ร่วม)  
        1) ครูวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ท่ีตน  

        รับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับการจัด  
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 วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
        ประสบการณ์ (5.5)  
 2.4  โครงการ  

 1. โครงการพัฒนาครูปฐมวัย พฤษภาคม 2562 - 
  กุมภาพันธ์ 2563 
 2.5 ภาระงานตามมาตรฐานสากล  

       -  

 3.  ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล  

 3.1 ติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงานตามแผน พฤศจิกายน  2562 

 3.2 ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาเครื่องมือท่ีใช้ใน  

 การประเมินให้ดีข้ึน  
 3.3 ประเมินผลการด าเนินงานตามแผน  

   

 4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา  

 4.1 สรุปผลการด าเนินงานตามแผนงาน/ มีนาคม 2563 

 โครงการ  

  4.2 จัดท ารายงานผลการด าเนนิงานแก่  

 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  

 4.3 น าผลการประเมินมาปรับปรุง แก้ไขและ  

 พัฒนาในปีการศึกษาต่อไป  
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โครงการของหน่วยงานในฝ่ายปฐมวัย 
แผนงานตามโครงสร้าง  ฝ่ายปฐมวัย 
แผนงานตามมาตรฐานด้าน 1 คุณภาพผู้เรียน/เด็ก             2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

3  สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้   4  อัตลักษณ์    5 มาตรการส่งเสริม 
ชื่อโครงการ  โครงการพัฒนาครูปฐมวัย 
ลักษณะโครงการ     ประจ า   ต่อเนื่อง    ใหม่  
หน่วยงาน                       งานพัฒนาการบุคลากร 
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวบุษกร   เละประยูร 
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ. 1 คุณภาพผู้เรียน/เด็ก  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ/การจัดประสบการณ์ที่เนน้เด็กเป็นส าคัญ 
ตอบสนอง                        พันธกิจท่ี   3     ยุทธศาสตร์ท่ี   3 , 5     กลยุทธ์ท่ี  3.1 , 5.2 
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา EDBA     :   มาตรฐานท่ี 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: มาตรฐานท่ี    -    ตัวบ่งชี้หลักที่  -   ร่วม    -    เกณฑ์ท่ี    - 
 
1. หลักการและเหตุผล 
       ครูเป็นผู้ท่ีให้ความรู้แก่เด็กดังนั้นการพัฒนาคุณภาพครูจึงเป็นสิ่งส าคัญในการวางรากฐานสู่การศึกษาข้ันพืน้ฐาน
ให้แก่เด็ก โดยครูจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในปรัชญา  หลักการ และธรรมชาติของการจัดการศึกษาปฐมวัย สามารถ
ประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์ ท่ีสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และสามารถจัดประสบการณ์ท่ีหลากหลาย
เหมาะกับความแตกต่างระหว่างบุคคล มีผู้การบริหารจัดการชั้นเรียนท่ีสร้างวินัยเชิงบวก สามารถในการใชส้ื่อและเทคโนโลยีท่ี
เหมาะสมสอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก ใช้เครื่องมือการวัดและประเมินพัฒนาการของเด็กอย่างหลากหลายและสรุป
รายงานผลพัฒนาการของเด็กแก่ผู้ปกครอง สามารถจดัสิ่งแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา ครูมีวุฒิและความรู้
ความสามารถในด้านการศึกษาปฐมวัย จัดท าสารนิทัศน์และน ามาไตร่ตรองเพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเด็กได้อย่างสมบูรณ์ 
2.วัตถุประสงค์  

1.เพื่อส่งเสริมให้ครูได้รับการอบรม ศึกษาดูงานเสริมสร้างความรู้และพัฒนาทักษะในการจัด 
  ประสบการณ์ครบตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชพีครูของครูมาพัฒนาครู 
2.เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารน าผลการปฏิบัติงานของครูมาพัฒนา 
3.เพื่อส่งเสริมให้ครูมีขวัญและก าลังใจ 
4.เพื่อส่งเสริมให้ครูสร้างสรรค์ผลงานออกเผยแพร่สู่ชมุชน 
5.เพื่อส่งเสริมให้ครูบริหารจัดการชั้นเรียนท่ีสร้างวินัยเชิงบวก (5.3) 
6.เพื่อส่งเสริมครูมีวุฒิและความรู้ความสามารถในด้านการศึกษาปฐมวัย (5.8) 
7.เพื่อส่งเสริมครูจัดท าสารนิทัศน์และน าน ามาไตร่ตรอง เพื่อใช้ประโยชน์ในการพฒันาเด็ก (5.9) 

3. เป้าหมาย      
  3.1 เชิงปริมาณ                
 1. ครูผู้สอนระดับปฐมวัย จ านวน 8 ท่าน 
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             2. งานวิจัย จ านวน 8 เล่ม 
      3.2 เชิงคุณภาพ 

1. ครูได้รับการอบรบ ศึกษาดูงานเสริมสร้างความรู้และพัฒนาทักษะในการจัดประสบการณ์ครบตาม 
    เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูอย่างมีคุณภาพ 
2. ผู้บริหารน าผลการปฏิบัติงานของครูมาพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ 
3. ครูมีขวัญและก าลังใจ 
4. ครูมีประสิทธิภาพในการสร้างสรรค์ออกเผยแพร่สูชุ่มชน 
5. ครูปฐมวัยมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการชัน้เรียนท่ีสร้างวินัยเชิงบวก 
6. ครูปฐมวัยมีวุฒิการศึกษา มีความรู้ความสามารถในด้านการศึกษาปฐมวัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
7. ครูปฐมวัยจัดท าสารนิทัศน์และน าน ามาไตร่ตรอง เพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเด็กอย่างมีคุณภาพคุณภาพ 

        
       3.3 ตัวชี้วัดความส าเร็จ  

1. ครูร้อยละ 95ได้รับการอบรบ ศึกษาดูงานเสริมสร้างความรู้และพัฒนาทักษะในการจัดประสบการณ์ 
    ครบตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชพีครูอย่างมีคุณภาพ 
2. ผู้บริหารน าผลการปฏิบัติงานของครูมาพัฒนาคิดเป็นร้อยละ 95 
3. ครูร้อยละ 95 มีขวัญ ก าลังใจท่ีดี 
4. ครูร้อยละ 95 สร้างสรรค์ผลงานออกเผยแพร่สู่ชุมชน 
5. ครูปฐมวัยร้อยละ 95 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนท่ีสร้างวินัยเชิงบวก 
6. ครูมีวุฒิการศึกษาและมีความรู้ความสามารถในด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย คิดเป็น 
    ร้อยละ 95 
7. ครูร้อยละ 95 จัดท าสารนิทัศน์และน ามาไตร่ตรอง เพื่อใช้ประโยชน์ในการพฒันาเด็ก 
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4. ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั้นเตรียมการ   
1.1  ประชุมและวางแผนการด าเนนิงาน พฤษภาคม 2562 นางสาวบุษกร   เละประยูร 

1.2  แต่งต้ังครูผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้อง   
   
2. ขั้นด าเนินการ/กิจกรรมที่จัด พ.ค  62   -  ก.พ. 

63 
นางสาวบุษกร   เละประยูร 

2.1 การอบรมภายในโรงเรียน   

      2.1.1 ติดต่อวิทยากร   

      2.1.2 ก าหนดวันเวลาท่ีอบรม   

2.2 การอบรมจากหน่วยงานภายนอกโรงเรียน   

     2.2.1 พิจารณาจดหมายเชิญจากหน่วยงาน   

     2.2.2 คัดเลือกบุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง   

     2.2.3 ด าเนินการอบรมตามวันเวลาท่ีหน่วยงานก าหนด   

     2.2.4 รายงานการอบรมและแบ่งปันตามเนื้องานท่ี   

เกี่ยวข้อง   

   

3. ขั้นติดตามและประเมินผล กุมภาพันธ์  2563 นางสาวบุษกร   เละประยูร 
3.1 แบบประเมินโครงการ   
3.2 แบบบันทึกการอบรม   

3.3 เกียรติบัตร   
3.4 ภาพถ่าย   

 
5. สถานที่ด าเนินงาน โรงเรียนซางตาครู้สศึกษาและหน่วยงานภายนอก 
6. ระยะเวลาในการด าเนินงาน  ระหว่างเดือนพฤษภาคม 2562 – กุมภาพันธ์ 2563 
7. งบประมาณ 
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7.1 งบประมาณ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพครูปฐมวัย 

 
 
8. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 
 8.1. แบบประเมินโครงการ 
  8.2. แบบบันทึกตารางการอบรม 
  8.3. เกียรติบัตร/วุฒิบัตร 
 
 
 
 

รายการ งบประมาณ ปี 2562 

รายรับ  

- จากโรงเรียน 50,000 

- อื่น ๆ  

รวม 50,000 
รายจ่าย  

ค่าวัสดุ   
1. กระดาษ A 4  600 
2. แฟ้มพลาสติก  400 

ค่าใช้สอย  
1. ค่าท่ีพัก 5,500 
2. ค่าลงทะเบียน 10,000 

3. ค่าอาหารรับรองการประชุม 5,000 
4. ค่าถ่ายเอกสาร 500 
5. ค่าของรางวัล 3,000 

ค่าตอบแทน  
1. ค่าตอบแทนวิทยากร 20,000 

ค่าพาหนะ  

1. ค่ารถ 5,000 
  

รวม 50,000 
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9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ครูผู้สอนระดับปฐมวัยทุกคนมีการบริหารจัดการชัน้เรียนท่ีสร้างวินัยเชิงบวกและ มีความรู้ความเข้าใจในการ
จัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่เด็กสามารถปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล และจัดท าสารนิทัศน์และน ามาไตร่ตรองเพื่อใช้ประโยชน์ในการพฒันาเด็ก 
 
10. ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข 
.......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
                          
 

ผู้เสนอโครงการ                                                           ผู้พิจารณาโครงการ 
 
      ลงชื่อ..........................................................  ลงชื่อ.......................................................... 
                   (นางสาวบุษกร   เละประยูร)         (นางสาวชนิดา    ณ นคร ) 
                                ผู้เสนองาน                                  ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายปฐมวัย 
                                                             

ผู้อนุมัติโครงการ 
    

ลงชื่อ......... ................................................ 
 (เซอร์มาร์กาเร็ต  รัตนาวงศ์ไชยา) 

                                                                         ผู้อ านวยการ 
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ล าดับที่   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  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ/การจัดประสบการณ์ที่เนน้เด็กเป็นส าคัญ 
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา EDBA :  มาตรฐานท่ี  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  มาตรฐานท่ี      -           ตัวบ่งชี้   -            เกณฑ์ท่ี -  
  

 วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
วัตถุประสงค์ 1. ขั้นวางแผน  

1.เพื่อส่งเสริมบรรยากาศการเรียนการสอนท่ี 1.1 แต่งต้ังคณะกรรมการ พฤษภาคม 2562 

สร้างเสริมให้เด็กเรียนรู้ท ากิจกรรมได้เต็ม 1.2 จัดประชุมชี้แจง พฤษภาคม 2562 
ศักยภาพและความแตกต่างของเด็กและ 1.3 ศึกษาข้อมูลท่ีจะใช้ในการด าเนนิการ พฤษภาคม 2562 
บุคคล   

2.เพื่อให้ครูมีความสะดวกในการใช้แหล่ง 2. ขั้นด าเนินการ  
เรียนรู้ในชุมชนรวมท้ังภูมิปัญญาท้องถ่ิน 2.1 ภาระงานประจ า พฤษภาคม 2562 – 
3.เพื่อให้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนได้รับการ 1.งานส่งเสริมบรรยากาศการเรียนการสอนท่ี กุมภาพันธ์ 2563 

ปรับปรุงและพัฒนา สร้างเสริมให้เด็กเรียนรู้ท ากิจกรรมได้เต็ม  
4.เพื่อให้ผู้ปกครองเด็กมีส่วนร่วมในการจัด ศักยภาพและความแตกต่างของเด็กและบุคคล  
บรรยากาศการเรียนรู้ -  จัดแหล่งเรียนรู้ภายในห้องเรียน  

5.เพื่อส่งเสริมให้ครูจัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อ -  จัดแหล่งเรียนรู้ภายนอกห้องเรียน  
การเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 2.ครูใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนกุฎจีีน รวมท้ังภูม ิ  
 กับวัย (5.6) ปัญญาท้องถ่ินของชุมชน  

6.เพื่อให้สถานศึกษาจัดสิ่งอ านวยความ 3.แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนได้รับการปรับปรุง  
สะดวกในการพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน และพัฒนาอยู่เสมอ  
(7.5) 4.ผู้ปกครองและเด็กมีส่วนร่วมในการจัด  

7.เพื่อสนับสนุนให้สถานศึกษามีการสร้างและ บรรยากาศการเรียนรู้  
พัฒนาเทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้ เพื่อพัฒนาการ 2.2  ภาระงานตามตัวบ่งชี้ (หลัก) พฤษภาคม 2562 – 
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 วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
เรียนรู้ของเด็กและบุคลากรในสถานศึกษา  1. ครูจัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อ กุมภาพันธ์ 2563 
(9.1) และเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย (5.6)  

 2. จัดสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือพัฒนาเด็กอย่าง  
 รอบด้าน (7.5)  
เป้าหมายเชิงปริมาณ    สภาพแวดล้อมภายนอกอาคาร 7.5 (1-8)  

1. ครูระดับปฐมวัยจ านวน 8 คน    1) สถานศึกษามีท่ีต้ังเป็นสัดส่วน มีอาณาเขต   
2. สภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน  8 ห้อง ชัดเจน ต้ังอยู่ห่างจากแหล่งอบายมุข ฝุ่นละออง  
 กลิ่นเสียงรบกวน และพื้นท่ีเสี่ยงอนัตราย   

เป้าหมายเชิงคุณภาพ    2) มีพื้นท่ีภายนอกเพียงพอเหมาะสมกับ  
1. ครูจัดบรรยากาศการเรียนการสอนท่ีสร้าง จ านวนเด็ก และมีการจัดสรรพืน้ท่ีอย่าง  
เสริมให้เด็กเรียนรู้ท ากิจกรรมได้เต็มศักยภาพ ชัดเจนส าหรับเป็นสนามเด็กเล่น การเลน่  

และความแตกต่างของเด็กและบุคคล อิสระและการท ากจิกรรมนอกห้องเรียน  
2. ครูใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนรวมท้ัง    3) มีพื้นท่ีสนามเด็กเล่นและมีเครื่องเล่นท่ี  
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน เหมาะสม ปลอดภัยส าหรับเด็ก   
3. แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนได้รับการปรับปรุง    4) มีพื้นท่ีส าหรับจัดเป็นแหล่งเรียนรู้  

และพัฒนา ภายนอกห้องเรียนให้แก่เด็ก   
4.ผู้ปกครองเด็กมีส่วนร่วมในการจัด    5) มีการจัดสถานท่ีพักรอและมุมการเรียนรู ้  
บรรยากาศการเรียนรู้ ส าหรับผู้ปกครอง  

5. ครูจัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้    6)  มีการจัดสถานท่ีส าหรับเก็บน้ าสะอาด  
ใช้สื่อและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย เพื่อด่ืมและใช้อย่างเพียงพอ  
6.สถานศึกษาจัดสิ่งอ านวยความ    7)  มีการจัดพื้นท่ีเก็บสิ่งปฏิกูลท่ีเหมาะสม  

สะดวกในการพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน ถูกสุขลักษณะ เพียงพอ และมีการก าจัดสิ่ง  
7.สถานศึกษามีการสร้างและพัฒนา ปฏิกูลทุกวัน   
เทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้    8) มีการจัดการดูแลสภาพแวดล้อมให้ถูก  

ของเด็กและบุคลากรในสถานศึกษา สุขลักษณะ เป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด  
 ปลอดภัย ร่มรื่น สวยงาม   
    สภาพแวดล้อมภายในอาคาร  7.5 (1-12)  

     1) ตัวอาการมั่นคง แข็งแรง และปลอดภัย  
 ประตู หน้าต่างอยู่ในสภาพดี สามารถเข้า  
ตัวชี้วัดความส าเร็จ ออกได้หลายทาง ปลั๊กไฟติดต้ังอยู่สูงจาก  

1. ครูจัดบรรยากาศการเรียนการสอนท่ีสร้าง พื้นมากกวา่ 1.5 เมตรและมีฝาปิด  
เสริมให้เด็กเรียนรู้ท ากิจกรรมได้เต็มศักยภาพ ป้องกันเด็กเล่น  
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 วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
และความแตกต่างของเด็กและบุคคล     2) พื้นท่ีในห้องเรียนแบ่งเป็นสัดส่วน  
คิดเป็นร้อยละ 90 ส าหรับการท ากิจกรรมได้หลากหลาย  

2. ครูร้อยละ 90มีความสะดวกในการใช้แหล่ง รูปแบบ มีพื้นท่ีว่างส าหรับการนั่งท างานท่ีพืน้  
เรียนรู้ในชุมชนรวมท้ังภูมิปัญญาท้องถ่ิน ห้องและมีพื้นท่ีส าหรับเก็บอุปกรณ์ของครู  
3. แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนได้รับการปรับปรุง หรือผู้เลี้ยงดูเด็กของเด็ก  

และพัฒนา คิดเป็นร้อยละ 90     3 ) มีพื้นท่ีห้องส าหรับจัดกิจกรรมเพื่อ  
4. ผู้ปกครองของเด็กร้อยละ 90 มีส่วนร่วมใน เด็กเหมาะสมกับจ านวนเด็ก คือ มีพื้นท่ี  
การจัดบรรยากาศการเรียนรู้ ไม่น้อยกว่า 2.00 ตารางเมตร ต่อเด็ก 1   

5. ครูร้อยละ 90 จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการ คน   
เรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย     4) ภายในห้องเรียนมีแสงสว่างเพียงพอ  
6.สถานศึกษาจัดสิ่งอ านวยความ และอากาศถ่ายเทได้ดี  

สะดวกในการพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน     5)  โต๊ะ เก้าอี้ ของเล่น และของใช้ มี  
คิดเป็นร้อยละ 90   
7.สถานศึกษามีการสร้างและพัฒนา ขนาดเหมาะสม จ านวนเพียงพอ สะอาด  
เทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ และปลอดภัยส าหรับเด็ก  

ของเด็กและบุคลากรในสถานศึกษา     6) มีการจัดท่ีพักส าหรับเด็กป่วยแยก  
คิดเป็นร้อยละ 90 เป็นสัดส่วน  
     7) มีสถานท่ีส าหรับการจัดเตรียมเครื่องด่ืม  

 ของว่าง และอาหารท่ีถูกต้องตามหลัก  
เครื่องมือการติดตาม/ประเมินผล โภชนาการรวมถึงสถานท่ีท าความสะอาด  
1. แบบสังเกตสภาพและบรรยากาศการจัด ภาชนะ และจัดเก็บภาชนะท่ีสะอาด  

แหล่งเรียนรู้ ปลอดภัย และถูกสุขลักษณะ  
2.แบบประเมินความพึงพอใจการจัด     8) มีพื้นท่ีส าหรับใช้ในการแปรงฟัน ลา้งมือ  
บรรยากาศการเรียนรู้ ภายในและภายนอก และท าความสะอาดร่างกายเด็ก พร้อมอุปกรณ์  

ห้องเรียน ท าความสะอาด ท่ีจ าเป็นและเหมาะสม  
 กับเด็ก  
     9) มีน้ าสะอาดส าหรับบริโภค เด็กมีแก้วน้ า  

 ส่วนตัว และมีการล้างและจัดเก็บท่ีถูกสุข  
 ลักษณะ  
   10) มีการติดต้ังเครื่องตัดไฟ และอุปกรณ์  

 ดับเพลิงท่ีพร้อมใช้งาน สายยางหรืออุปกรณ์อื่น  
 ใดท่ีสามารถใช้ในการดับไฟ และมีช่องทาง  
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 วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
 ฉุกเฉินท่ีสามารถพาเด็กออกนอกอาคาร  
 (ศูนย์พัฒนาเด็ก)ได้อย่างปลอดภัย  

   11) มีห้องส้วมท่ีถูกสุขลักษณะ เหมาะสมกับ  
 วัยสะอาด ปลอดภัย และเพียงพอกับการใช ้  
 งานของเด็ก มีน้ าส าหรับช าระล้างมีแสงสว่าง  

 และการระบายอากาศท่ีดี  
   12) มีถังขยะที่สะอาด มีฝาปิดมิดชิด อยู่ใน  
 สภาพใช้งานได้ดี และมีการจัดเก็บออกจากตัว  

 อาคารทุกวันเพื่อน าไปก าจัดอย่างถูกวิธี  
 ความปลอดภัยและการป้องกันการบาดเจ็บ  
 ในเด็ก 7.5 (1-5)  

   1) มีการก าหนดนโยบายเรื่องความปลอดภัย  
 ในการดูแลเด็กเพื่อให้ครูหรือผู้เลี้ยงดูเด็ก  
 และผู้ปกครองเด็กปฏิบัติ  
    2) มีการอบรมบุคลากร และครูหรือผู้เลี้ยง  

 ดูเด็กเพื่อความเพิ่มพูนความรู้และทักษะ  
 ในการจัดการความปลอดภัยในเด็กเป็น  
 ประจ าทุกปี  

    3) มีการประสานความร่วมมือระหว่าง  
 สถานศึกษากับสถาบนัองค์กรท้ังภาครัฐ และ  
 หน่วยงานต่าง ๆ ในเร่ืองการป้องกันด้านความ  

 ปลอดภัยและการบาดเจ็บในเด็ก  
    4) มีระบบเฝ้าระวังและวิเคราะห์ความเสี่ยง  
 เช่นมีแผนเฝ้าระวังและวิเคราะห์ความเสี่ยง  

 มีการบันทึกการบาดเจ็บของเด็กรายบุคคล  
 มีการเดินส ารวจเพื่อค้นหาจุดเสี่ยงต่อการ  
 บาดเจ็บ มีการส ารวจและบนัทึกข้อมูลเป็น  

 ประจ าสม่ าเสมอตลอดปี มีการประเมินผล  
 ท่ีน าไปสู่การด าเนนิกิจกรรมการปรับเปลี่ยน  
 พฤติกรรมเสี่ยงเพื่อการพัฒนาระบบเฝา้  

 ระวังและวิเคราะห์ความเสี่ยงให้มีคุณภาพ  
 ดียิ่งข้ึน  
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 วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
   5) มีกิจกรรมเพื่อการแก้ปัญหาและป้องกัน  
 ความปลอดภัยท่ีครอบคลุมท้ัง 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) การมีข้ันตอนการด าเนินงานสร้าง และ  

 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาโดย  
 ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศแหล่งเรียนรู้  
 ภายในและภายนอกสถานศึกษา จัดท า  

 แผนพัฒนาและด าเนินการตามข้ันตอนตามท่ี  
 ก าหนด  
     2) การด าเนินการก ากับ ติดตาม และ  

 ประเมินผลการด าเนินงานในข้อ ๑ และน าผล  
 ไปปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  
    3) การด าเนินงานในการส่งเสริมและ  

 สนับสนุนใหผู้้เรียน บุคลากรในสถานศึกษา  
 และผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องเกิดกระบวนการเรียนรู้  
 จากแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอก  

 สถานศึกษา โดยศึกษาอย่างมีข้ันตอน   
 วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศแหล่งเรียนรู้  
 ภายนอกสถานศึกษาจัดท าแผนพัฒนาการจัด  

 การศึกษาระดับปฐมวัยและด าเนินการตาม  
 ข้ันตอนตามท่ีก าหนด  
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 วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
     4) การด าเนินการก ากับ ติดตาม และ  
 ประเมินผลการด าเนินงานในข้อ ๓ และน าผล  

 ไปปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  
     5) การสรุปรายงานผลการใช้ประโยชนจ์าก  
 แหล่งเรียนรู้ท้ังภายในและภายนอก  

 สถานศึกษาระดับปฐมวัย  
 2.3  ภาระงานตามตัวบ่งชี้ (ร่วม)  
                       -  

 2.4  โครงการ (เพื่อพัฒนา ปรับปรุง) พฤษภาคม 2562 – 
 1. โครงการสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี กุมภาพันธ์ 2563 
   

 2.5 ภาระงานตามมาตรฐานสากล  
                       -  
   
 3.  ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล  

 3.1  ติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงาน ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
 3.2 ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนา ตุลาคม 2562 และ 
 3.3 จัดท าเครื่องมือการประเมินผลการ กุมภาพันธ์ 2563 

 ด าเนินงานตามแผน  
 3.4  ประเมินผลการด าเนินงานตามแผน  
   

 4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา  
 4.1 สรุปผลการด าเนินงานการจัดบรรยากาศ มีนาคม 2563 
 และแหล่งเรียนรู้  

 4.2 จัดท ารายงานผลการด าเนินงานของ  
 หน่วยงาน  
 4.3 น าผลการประเมิน 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    ประจ า    ต่อเนื่อง   ใหม ่ 
หน่วยงาน                             จัดบรรยากาศส่งเสริมการเรียนการสอน 
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวชนิดา  ณ นคร 
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา 1   คุณภาพผู้เรียน/เด็ก  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ/การจัดประสบการณ์ที่เนน้เด็กเป็นส าคัญ 
ตอบสนอง                                    พันธกิจข้อ   6,8    ยุทธศาสตร์ข้อ  9,11  กลยุทธ์ข้อ  9.1,11.1,11.2 
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา EDBA  :  มาตรฐานท่ี  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  มาตรฐานท่ี      -           ตัวบ่งชี้   -            เกณฑ์ท่ี -  
 

 
1. หลักการและเหตุผล 
    สื่อการเรียนการสอนเป็นตัวกลางซึ่งมีความส าคัญในกระบวนการเรียนการสอนมีหน้าท่ีเป็นตัวน าความต้องการ 
ของครูไปสู่ตัวเด็กอย่างถูกต้องและรวดเร็ว เป็นผลให้เด็กเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปตามจุดมุ่งหมายการเรียนการสอนได้ 
อย่างถูกต้องเหมาะสม สื่อการสอนได้น าไปใช้ในการเรียนการสอนตลอด และยังได้รับการพัฒนาไปตาการเปลี่ยนแปลง 
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งก้าวหน้าไปไม่หยุดยั้ง เช่น อุปกรณ์การสอน โสตทัศนูปกรณ์ เทคโนโลยีการศึกษา 
 สื่อการเรียนการสอน สื่อการศึกษาเป็นต้น  

สื่อการเรียนการสอนสามรถช่วยการเรียนการสอนของครูได้ดีมากซึ่งเราจะเห็นว่าครูนั้นสามารถจัดประสบการณ์ 
การเรียนรู้ให้กับเด็กได้มากทีเดียว และช่วยให้ครูมีความรู้มากขึ้น สื่อนวัตกรรมช่วยให้ครูผู้สอนได้สอนตรงตามจุดมุ่งหมาย 
การเรียนการสอน และยังช่วยในการขยายเนื้อหาท่ีเรียนท าให้การสอนงา่ยข้ึน และยังจะช่วยประหยัดเวลาในการสอน  
เด็กจะได้มีเวลาในการท ากิจกรรมการเรียนมากข้ึน ประโยชน์ของสื่อการเรียนการสอน ซึ่งท าให้เรามองเหน็ถึงความส าคัญ 
ของสื่อสารมีประโยชน์และมีความจ าเป็นสามารถช่วยพัฒนาการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 
2.วัตถุประสงค์  

1. เพื่อส่งเสริมบรรยากาศการเรียนการสอนท่ีสร้างเสริมให้เด็กเรียนรู้ท ากิจกรรมได้เต็มศักยภาพและความแตกต่าง 
ของเด็กและบุคคล 

 2. เพื่อให้ครูมีความสะดวกในการใช้แหล่งเรียนรู้ในชมุชนรวมท้ังภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

 3. เพื่อให้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนได้รับการปรับปรุงและพัฒนาปรับปรุงและพัฒนา 

 4. เพื่อให้ผู้ปกครองเด็กมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศการเรียนรู้ 
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 5. เพื่อส่งเสริมให้ครูจัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย (5.6) 
6. เพื่อให้สถานศึกษาจัดสิ่งอ านวยความสะดวกในการพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน (7.5) 
7. เพื่อสนับสนนุให้ครูมีการสร้างและพฒันาเทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและ 
บุคลากรในสถานศึกษา (9.1) 

 

3. เป้าหมาย      
  3.1 เชิงปริมาณ                

1. ครูระดับปฐมวัยจ านวน 8 คน 
 2. เด็กปฐมวัยจ านวน 207 คน 
 3. ห้องเรียนอนุบาล 8 ห้องเรียน 
       3.2 เชิงคุณภาพ 

1. ครูจัดบรรยากาศการเรียนการสอนท่ีสร้างเสริมให้เด็กเรียนรู้ท ากิจกรรมได้เต็มศักยภาพและความแตกต่าง 
ของเด็กและบุคคล 

 2. ครูมีความสะดวกในการใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนรวมท้ังภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

 3. แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนได้รับการปรับปรุงและพัฒนาปรับปรุงและพัฒนา 

 4. ผู้ปกครองเด็กมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศการเรียนรู้ 
 5. ครูจัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย 

6. สถานศึกษาจัดสิ่งอ านวยความสะดวกในการพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน 

 7. ครูมีการสร้างและพัฒนาเทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและบุคลากรในสถานศึกษา 

 3.3 ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
1. ครูร้อยละ 90 จัดบรรยากาศการเรียนการสอนท่ีสร้างเสริมให้เด็กเรียนรู้ท ากิจกรรมได้เต็มศักยภาพและ 
ความแตกต่างของเด็กและบุคคล 

 2. ครูร้อยละ 90 มีความสะดวกในการใช้แหล่งเรียนรูใ้นชุมชนรวมท้ังภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

 3. แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนร้อยละ 90 ได้รับการปรับปรุงและพัฒนา  
 4. ผู้ปกครองของเด็กร้อยละ 90 มีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศการเรียนรู้ 
 5. ครูร้อยละ 90 จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย 

6. สถานศึกษาจัดสิ่งอ านวยความสะดวกในการพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน คิดเป็นร้อยละ  90 

 7. ครูร้อยละ 90 มีการสร้างและพัฒนาเทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและบุคลากร  
               ในสถานศึกษา 
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4. ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน   
โครงการสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ข้ันเตรียมการ    
    1.1 แต่งต้ังคณะกรรมการ พฤษภาคม 2562 นางสาวชนิดา  ณ นคร 

    1.2 จัดประชุมชี้แจง พฤษภาคม 2562 นางสาวชนิดา  ณ นคร 
    1.3 ศึกษาข้อมูลท่ีจะใช้ในการด าเนนิการ พฤษภาคม 2562 นางสาวชนิดา  ณ นคร 
    1.4 จัดเตรียมเอกสารข้อมูลการด าเนินงาน พฤษภาคม 2562 นางสาวชนิดา  ณ นคร 

2. ข้ันด าเนินการ/กิจกรรมท่ีจัด   
    2.1   ประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรม มิถุนายน  2562 นางสาวชนิดา  ณ นคร 
    2.2   ด าเนินการตามกิจกรรม   

                     โครงการสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี   
                           - กิจกรรมสื่อเพื่อการศึกษา มิถุนายน  2562 นางสาวปิยะดา คล้อยเขษม 

                          - กิจกรรมหนูน้อย RECYCLE กรกฎาคม 2562 นางสาวพีรดา ชัยวราสวสัด์ิ 

                          - กิจกรรมจัดบรรยากาศชั้นเรียน พฤษภาคม 2562 นางสาวชนิดา  ณ นคร 
                          - กิจกรรมสร้างสื่อนวัตกรรมด้วย IPAD มิถุนายน  2562 นางสาวชนิดา  ณ นคร 
3. ข้ันติดตามและประเมินผล   

4. แบบประเมินความพึงพอใจ กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวชนิดา  ณ นคร 
5. ใบงานกิจกรรม   
6.  ภาพถ่ายกิจกรรม   

   

 
5. สถานที่ด าเนินงาน   โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 
6. ระยะเวลาในการด าเนินงาน  พฤษภาคม 2562 - กุมภาพันธ์ 2563 
7. งบประมาณ 
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7.1  งบประมาณ กิจกรรมสื่อเพื่อการศึกษา 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7.2  งบประมาณกิจกรรมหนูน้อย RECYCLE 

 
 
 

. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รายการ งบประมาณปี 2562 

รายรับ  
- จากโรงเรียน 100,000 

รวม 100,000 

รายจ่าย  
9. ค่าวัสดุ  
      1. สื่อมุมเกมการศึกษา 50,000 

2. สื่อท่ีห้องกิจกรรมอนุบาล 35,000 
10. ค่าใช้สอย  

1. สื่อต่างๆ 14,000 

11. ค่าตอบแทน  
-  

12. ค่าพาหนะ  

               1. ค่ายานพาหนะเดินทาง 1,000 
รวม 100,000 

รายการ งบประมาณปี 2562 

รายรับ  

- จากโรงเรียน 1,000 
รวม 1,000 

รายจ่าย  

1. ค่าวัสดุ  
2. ค่าใช้สอย  
3. ค่าตอบแทน  

1. ค่าใบวุฒิบัตร 200 
2. ของรางวัล 600 

4. ค่าพาหนะ  

               1. ค่ายานพาหนะเดินทาง 200 
รวม 1,000 
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7.3  งบประมาณกิจกรรมจัดบรรยากาศช้ันเรียน 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 7.4  งบประมาณกิจกรรมสร้างสื่อนวัตกรรมด้วย IPAD 

รายการ งบประมาณปี 2562 

รายรับ  
- จากโรงเรียน 30,000 
- อื่น ๆ  

รวม 30,000 
รายจ่าย  

5. ค่าวัสดุ  

1. กระดาษสี 10 ห่อ (คละสี) 5,000 
2. กบเหลาดินสอ 3,000 
3. กาว/กระดาษกาว 1,500 

4. แม๊ก/ลูกแม๊ก 1,500 
5. อุปกรณ์/ของใช้ภายในห้องเรียน 8,000 

6. ค่าใช้สอย  

1. อุปกรณ์/ของใช้อื่นๆ 10,000 
7. ค่าตอบแทน  

-  
8. ค่าพาหนะ  

               1. ค่ายานพาหนะเดินทาง 1,000 
  

รวม 30,000 

รายการ งบประมาณปี 2562 

รายรับ  
- จากโรงเรียน 10,000 
- อื่น ๆ  

รวม 10,000 
รายจ่าย  

5. ค่าวัสดุ  

1. จัดซื้อแอปพลิเคชั่นและเพื่อการศึกษา 3,000 
2. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 2,000 
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8. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 
1 .แบบประเมินความพึงพอใจ 
2 .ใบงานกิจกรรม 
3 .ภาพถ่ายกิจกรรม 

 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ครูจัดสามารถบรรยากาศการเรียนการสอนท่ีสร้างเสริมให้เด็กเรียนรู้ท ากิจกรรมได้เต็มศักยภาพและ 
ความแตกต่างของเด็กและบุคคล สะดวกในการใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนรวมท้ังภูมิปัญญาท้องถ่ิน แหล่งเรียนรู้ภายใน 
โรงเรียนได้รับการปรับปรุงและพัฒนาปรับปรุงและพฒันา ผู้ปกครองเด็กมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศการเรียนรู้  
ครูจัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย สถานศึกษาจัดสิ่งอ านวยความสะดวก 
ในการพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน ครูมีการสร้างและพัฒนาเทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและ 
บุคลากรในสถานศึกษา 
10. ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข 
 

ผู้เสนอโครงการ   
      

           ..... ......................................... 
             ( นางสาวชนิดา   ณ นคร ) 

 

ผู้พิจารณาโครงการ  
 

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

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

          (เซอร์มาร์กาเร็ต  รัตนาวงศ์ไชยา)  
              ผู้อ านวยการ 

รายการ งบประมาณปี 2562 

1. อาหาร ของว่างส าหรับการอบรม 2,000 
6. ค่าตอบแทน  

1. ค่าวิทยากร 2,000 

7. ค่าพาหนะ  
1. ค่ายานพาหนะเดินทาง 1,000 
  

รวม 10,000 
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ล าดับที่   13   แผนงานหน่วยงาน  งานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพในสถานศึกษา 
แผนงานตามโครงสร้าง   ฝ่ายปฐมวัย  
แผนงานตามมาตรฐานด้าน 1 คุณภาพผู้เรียน/เด็ก  2กระบวนการบริหารและการจัดการ 

3 สังคมแห่งการเรียนรู้  4 อัตลักษณ์ 5 มาตรการส่งเสริม 
ผู้รับผิดชอบ   นางสาวปิยะดา      คล้อยเขษม 
ตอบสนอง    พันธกิจท่ี      4     ยุทธศาสตร์ข้อ     4      กลยุทธ์ข้อ       4.1 
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา 1   คุณภาพผู้เรียน/เด็ก  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ/การจัดประสบการณ์ที่เนน้เด็กเป็นส าคัญ 
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา EDBA :  มาตรฐานท่ี   8 , 11   ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ หลักที่ 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5,    

8.6 ร่วม  ประเด็นการพิจารณา/เกณฑ์ย่อยท่ี 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: มาตรฐานท่ี    -   ตัวบ่งชี้หลักที่     -  ร่วม   -   เกณฑ์ท่ี     - 

 วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
วัตถุประสงค์ 1. ขั้นวางแผน  

1.เพื่อให้โรงเรียนจัดการเรียนการสอนให ้ 1.1 แต่งต้ังคณะกรรมการ มิถุนายน 2562 
เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ 1.2 จัดประชุมชี้แจง  
2.เพื่อให้โรงเรียนมีมาตรฐานการประกัน 1.3 ศึกษาข้อมูลท่ีจะใช้ในการด าเนนิการ  

คุณภาพภายในระดับปฐมวัยสู่การน าไป 1.4 จัดเตรียมเอกสารข้อมูลการด าเนินงาน  
ปฏิบัติ   
3.เพื่อให้โรงเรียนมีการจัดคณะกรรมการการ 2. ขั้นด าเนินการ   

ประกันคุณภาพการศึกษาในระดับปฐมวัย 2.1 ภาระงานประจ า มิถุนายน 2562 - 
4. เพื่อก าหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของ 1.โรงเรียนจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตาม กุมภาพันธ์ 2563 
 สถานศึกษา (8.1)   มาตรฐานการศึกษาของชาติ  

5.เพื่อการจัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนา 2.โรงเรียนมีมาตรฐานการประกันคุณภาพ  
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพ ภายในระดับปฐมวัยสู่การน าไปปฏิบัติ  
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (8.2) 3.โรงเรียนมีคณะกรรมการการประกัน  

 6. เพื่อการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ และใช้ คุณภาพการศึกษาในระดับปฐมวัย  
สารสนเทศในการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนา 2.2  ภาระงานตามตัวบ่งชี้ (หลัก)  
คุณภาพสถานศึกษา (8.3) 1. เพื่อก าหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของ  

7.เพื่อการติดตามตรวจสอบ และประเมิน  สถานศึกษา (8.1)    
คุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ      1) ก าหนดมาตรฐานการศึกษา  
สถานศึกษา (8.4 )       ปฐมวัยของสถานศึกษา 8.1 ( 1)  

8. เพื่อให้โรงเรียนน าผลการประเมินคุณภาพทั้ง 2.เพื่อการจัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนา  
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 วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
ภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนา ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  (8.2)  
 คุณภาพการศึกษา(8.5 )       1) จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ  

9. เพื่อให้โรงเรียนมีการจัดท ารายงานจัดท า       สถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  
ประจ าปีท่ีเป็นรายงานการประเมินคุณภาพ       ของสถานศึกษา  8.2 (1)  
ภายใน  (8.6)  3. เพื่อการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ และใช้  

 สารสนเทศในการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนา  
เป้าหมายเชิงปริมาณ คุณภาพสถานศึกษา (8.3)  
1.ครูระดับปฐมวัยจ านวน   8  คน        1) จัดระบบบริหารและสารสนเทศ  

2.คณะกรรมการการประกันคุณภาพ      8.3 ( 1 )  
การศึกษาในระดับปฐมวัย จ านวน 11 คน 4.เพื่อการติดตามตรวจสอบ และประเมิน  
3.รายงานประจ าปีประเมินคุณภาพภายใน คุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ  

 สถานศึกษา  (8.4 )  
เป้าหมายเชิงคุณภาพ      1) จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพ  
1.โรงเรียนจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตาม       การศึกษา 8.4 ( 1)  
มาตรฐานการศึกษาของชาติ      2) จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตาม  

2.โรงเรียนมีมาตรฐานการประกันคุณภาพ      มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 8.4 ( 2)  
ภายในระดับปฐมวัยสู่การน าไปปฏิบัติ 5. เพื่อให้โรงเรียนน าผลการประเมินคุณภาพทั้ง  
3.โรงเรียนมีคณะกรรมการการประกัน ภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนา  

คุณภาพการศึกษาในระดับปฐมวัย  คุณภาพการศึกษา (8.5 )  
4. โรงเรียนก าหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย      1) จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่าง  
 ของสถานศึกษา       ต่อเน่ือง 8.5 ( 1)  

5.โรงเรียนจัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนา 6. เพื่อให้โรงเรียนมีการจัดท ารายงานจัดท า  
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพ ประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพ  
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ภายใน  (8.6)  

 6. โรงเรียนจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ และใช้      1)   จัดให้มีรายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงาน  
สารสนเทศในการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนา      ประเมินคุณภาพภายใน  8.6 (1)  
คุณภาพสถานศึกษา    

7.โรงเรียนมีการติดตามตรวจสอบ และประเมิน 2.3  ภาระงานตามตัวบ่งชี้ (ร่วม)  
คุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ ในกรณีเป็นหน่วยงานร่วม วงเล็บ ตบช.  
สถานศึกษา  1. จัดโครงการ กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนตาม  

8. โรงเรียนน าผลการประเมินคุณภาพทั้ง นโยบายเก่ียวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย  (11.1)  
ภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนา     1) จัดกิจกรรมโครงการพิเศษและโครงการ  
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 วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
คุณภาพการศึกษา      แก้ปัญหาเพ่ือส่งเสริมบทบาทสถานศึกษา  
9. โรงเรียนมีการจัดท ารายงานจัดท า     ( โครงการเศรษฐกิจพอเพียง,โครงการเก่ียวกับสิ่ง  
ประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพ     เสพติด ,โครงการเก่ียวกับสิ่งแวดล้อม)  11.1 (1 )  
ภายใน   2) จัดกิจกรรมโครงการเพ่ือยกระดับมาตรฐาน  
ตัวชี้วัดความส าเร็จ รักษามาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็น  

1.โรงเรียนจัดการเรียนการสอนให้เป็นไป เลิศเพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูป  
ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ การศึกษา ( โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ,   
คิดเป็นร้อยละ 90  โครงการรักการอ่านสร้างการเรียนรู้)  11.1  ( 2 )  

2.โรงเรียนมีมาตรฐานการประกันคุณภาพ 2. ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย  (11.2)  
ภายในระดับปฐมวัยการน าไปปฏิบัติ 1) ผลสัมฤทธ์ิของโครงการ กิจกรรมที่  
สู่ คิดเป็นร้อยละ 90      ตอบสนองนโยบายตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา  

3.โรงเรียนมีคณะกรรมการการประกัน     ระดับปฐมวัย บรรลุผลตามเป้าหมาย  11.2 ( 1 )  
คุณภาพการศึกษาในระดับปฐมวัย 2) บุคลการของสถานศึกษามีส่วนร่วมและพึง  
คิดเป็นร้อยละ 90      พอใจต่อผลการด าเนินงานโครงการกิจกรรมที่  
4. โรงเรียนก าหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย      ตอบสนองนโยบายตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา   

 ของสถานศึกษา คิดเป็นร้อยละ 90      ระดับปฐมวัย  11.2 ( 2 )  
5.โรงเรียนจัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนา 3) ผลที่เกิดข้ึนจากการด าเนินงานโครงการ   
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพ      กิจกรรมที่ตอบสนองนโยบายตามแนวทางปฏิรูป  
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา       การศึกษา ระดับปฐมวัย เกิดประโยชน์เป็น  
คิดเป็นร้อยละ 90      แบบอย่างและสร้างคุณค่าแก่สถานศึกษา  
 6. โรงเรียนจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ และใช้      และหรือชุมชนรอบสถานศึกษา  11.2 ( 3 )   
สารสนเทศในการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนา   
คุณภาพสถานศึกษา  คิดเป็นร้อยละ 90 2.4  โครงการ (เพื่อพัฒนา ปรับปรุง)  
7.ร้อยละ 90 มีการติดตามตรวจสอบ และ                            -  
ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา   
ของสถานศึกษา  2.5 ภาระงานตามมาตรฐานสากล  
8. โรงเรียนน าผลการประเมินคุณภาพทั้ง                            -  
ภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนา   
 คุณภาพการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 90 3.  ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล ภาคเรียนละ1ครั้ง 
9. โรงเรียนมีการจัดท ารายงานจัดท า 3.1 ติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงาน  
ประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพ 3.2 ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนา  
ภายใน  คิดเป็นร้อยละ 90 3.3 จัดท าเครื่องมือการประเมินผลการ  
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 วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
       ด าเนินงานตามแผน  
เครื่องมือการติดตาม/ประเมินผล 3.4 ประเมินผลการด าเนินงานตามแผน  

1.แบบประเมินคุณภาพภายในตาม   
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา ภาคเรียนละ1ครั้ง 
2.แบบบันทึกรายงานประจ าปีท่ีเป็น 4.1 จัดท ารายงานผลการด าเนินงานของ  

รายงานคุณภาพภายใน หน่วยงาน  
 4.2 น าผลการประเมิน วางแผน เพื่อปรับ มีนาคม 2563 
 ปรุง และพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป  

   
   

   

   
    
   
   

   
   
   

   
   
   

   
   
   

   
   
   

   
   
   

   
   



544 
 

 
แผนปฏิบัตกิารปกีารศึกษา  2563   โรงเรียนซางตาครู้สศกึษา 

 

4.13.3 แบบแสดงประมาณค่าใช้จ่าย งาน/กิจกรรม 
4.13.3.1  งาน/กิจกรรม   งานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพในสถานศึกษา 

แผนงานตามมาตรฐานที่ 1   2   3   4   5  
หน่วยงาน  งานพัฒนาระบบการประกนัคุณภาพในสถานศึกษา   ฝ่ายปฐมวัย 

รายการ งบประมาณ ปี 2562 

รายรับ (ท่ีมาของงบประมาณ)  

   1.จากโรงเรียน 5,000 

รวม  
รายจ่าย  

   1.ค่าวัสดุ   

-  กระดาษ A4 600 

-  ซองพลาสติกใส 1,000 

-  ค่าแฟ้มเอกสารเก็บมาตรฐาน 1,400 

-  ค่าหมึกพิมพ์  500 

            -  อุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มเติม  500 

   2.ค่าใช้สอย  

           - ถ่ายเอกสาร 500 

   3.ค่าตอบแทน                         - 

   4.ค่าพาหนะ  

-  ค่าพาหนะในการเดินทาง 500 

รวม                  5,000 
สรุปประเภทงบประมาณ  

งบด าเนินการ      5,000        บาท    งบลงทุน    -     บาท งบพัฒนา        -       บาท 

ลงช่ือ ................................................... 
( นางสาวปิยะดา    คล้อยเขษม ) 

ผู้เสนองาน 

ลงช่ือ .......................................... 
( นางสาวชนิดา    ณ นคร ) 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายปฐมวัย 
 

                                                                               ผู้อนุมัติ    
 
                                                               ลงช่ือ ............................................. 

                            ( เซอร์มาร์กาเร็ต     รัตนาวงศ์ไชยา )  
                                ผู้อ านวยการ 
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4.13.3.2  งาน/กิจกรรม   งานสารสนเทศ 
แผนงานตามมาตรฐานที่ 1   2    3   4   5  
หน่วยงาน  งานพัฒนาระบบการประกนัคุณภาพในสถานศึกษา   ฝ่ายปฐมวัย 

รายการ งบประมาณ ปี 2562 

รายรับ (ท่ีมาของงบประมาณ)  
   1.จากโรงเรียน 2,000 

รวม  
รายจ่าย  
   1.ค่าวัสดุ   

-  กระดาษ A4 600 
-  ซองพลาสติกใส 500 
- ค่าแฟ้มเอกสารเก็บมาตรฐาน 200 

            -  ค่าหมึกพิมพ์  500 
   2.ค่าใช้สอย - 
   3.ค่าตอบแทน - 
   4.ค่าพาหนะ  

- ค่าพาหนะในการเดินทาง 200 

รวม 2,000 
สรุปประเภทงบประมาณ  

งบด าเนินการ      2,000        บาท    งบลงทุน    -     บาท งบพัฒนา        -       บาท 

ลงช่ือ .................................................... 
  (นางสาวปิยะดา    คล้อยเขษม) 

ผู้เสนองาน 

ลงช่ือ .............. ............................ 
( นางสาวชนิดา    ณ นคร ) 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายปฐมวัย 
 
                                                                               ผู้อนุมัติ    
 
                                                               ลงช่ือ ............................................. 

                       ( เซอร์มาร์กาเร็ต     รัตนาวงศ์ไชยา ) 
                          ผู้อ านวยการ 
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5.  กราฟแท่งแสดงงบประมาณรายจ่าย   
 5.1  กราฟแท่งเปรียบเทียบ งบบุคลากร งบด าเนนิการ และรายจ่ายฝ่าย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0

5000000

10000000

15000000

20000000

25000000

30000000

35000000

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบแผนงาน ช าระหน้ี



547 
 

 
แผนปฏิบัตกิารปกีารศึกษา  2563   โรงเรียนซางตาครู้สศกึษา 

 

 
5.2  กราฟแท่งเปรียบเทียบ  งบประมาณฝ่ายต่าง ๆ  

 (งบด าเนินการ งบพฒันา งบลงทนุ/ฝ่าย) 
 

 
 
 
  
5.3  กราฟแท่งเปรียบเทียบงบประมาณตามแผนงบประมาณตามาตรฐาน 
   (งบด าเนินการ  งบพฒันา  งบลงทนุ/แผนงานตามมาตรฐาน) 
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6. ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องของ เป้าหมายแผนงาน : มาตรฐานการศึกษา/ตัวบ่งชี้  
การจัดท าแผนงาน/โครงการปีการศึกษา 2562  
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ระดับการศึกษาปฐมวยั 
ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องของ เป้าหมายแผนงาน : มาตรฐานการศึกษา/ตัวบ่งชี้ 

การจัดท าแผนงาน/โครงการปีการศึกษา  2562   ระดับปฐมวัย โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 
 

 1. 
สอดคล้อง 
มาตรฐาน 

2. เป้าหมายแผนพัฒนา/
แผนปฏิบัติงานประจ าปี 
และร้อยละความส าเร็จ 

3. แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ และรอ้ยละความส าเร็จ 4. ตอบสนอง 
ตัวบ่งชี้ 
EDBA 

5. KPI 
ของตัวบ่งชี้และประเด็น 

6. ผลการด าเนินงานของ
ตัวบ่งชี้และประเด็น 

ต.บ.ช 
ประเด็น 

เฉล่ียร้อยละ ต.บ.ช 
ประเด็น 

เฉล่ียร้อยละ 

EDBA เป้าหมาย % แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ % ประเด็น ต.บ.ช ประเด็น ต.บ.ช 

1 เด็กมีพัฒนาการด้าน
ร่างกายสมวัย 
 

    85 1. แผนงานประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย 85 1.1, 1.2 1.1  85 1.1   
        -    งานประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย   1.2  85 1.2   
2. แผนงานกิจกรรมพัฒนาเด็ก 85 1.2       
       1)   โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนสู่ความ         

      เป็นเลิศ         
             -  กิจกรรมกฬีาสี         

         
         

         
         
         
         
   เฉล่ียตัวบ่งชี้ 85 เฉล่ียตัวบ่งชี้  
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แผนปฏิบัตกิารปกีารศึกษา  2563   โรงเรียนซางตาครู้สศกึษา 

 

ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องของ เป้าหมายแผนงาน : มาตรฐานการศึกษา/ตัวบ่งชี้ 
การจัดท าแผนงาน/โครงการปีการศึกษา  2562   ระดับปฐมวัย โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 

 

1. 
สอดคล้อง 
มาตรฐาน 

2. เป้าหมายแผนพัฒนา/
แผนปฏิบัติงานประจ าปี 
และร้อยละความส าเร็จ 

3. แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ และรอ้ยละความส าเร็จ 4. ตอบสนอง 
ตัวบ่งชี้ 
EDBA 

5. KPI 
ของตัวบ่งชี้และประเด็น 

6. ผลการด าเนินงานของ
ตัวบ่งชี้และประเด็น 

ต.บ.ช 
ประเด็น 

เฉล่ียร้อยละ ต.บ.ช 
ประเด็น 

เฉล่ียร้อยละ 

EDBA เป้าหมาย % แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ % ประเด็น ต.บ.ช ประเด็น ต.บ.ช 

2 เด็กมีพัฒนาการด้าน
อารมณ์และจิตใจ 

    86 1. แผนงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 92 2.1 2.1  87 2.1   
1) โครงการเด็กดีมีคุณธรรม   2.2  85 2.2   

- กิจกรรมวันส าคัญ   2.3  85 2.3   
- กิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม         
- กิจกรรมจิตอาสา         
- กิจกรรมเด็กดี ซ.ศ.         

2. แผนงานประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย 85 2.1, 2.2, 2.3       
- งานประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย         

3. แผนงานกิจกรรมพัฒนาเด็ก 85 2.1       
       1)   โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนสู่ความ         

      เป็นเลิศ         
2) โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย         
3) โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง         

   เฉล่ียตัวบ่งชี้ 86 เฉล่ียตัวบ่งชี้  
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แผนปฏิบัตกิารปกีารศึกษา  2563   โรงเรียนซางตาครู้สศกึษา 

 

ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องของ เป้าหมายแผนงาน : มาตรฐานการศึกษา/ตัวบ่งชี้ 
การจัดท าแผนงาน/โครงการปีการศึกษา  2562   ระดับปฐมวัย โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 

 

1. 
สอดคล้อง 
มาตรฐาน 

2. เป้าหมายแผนพัฒนา/
แผนปฏิบัติงานประจ าปี 
และร้อยละความส าเร็จ 

3. แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ และรอ้ยละความส าเร็จ 4. ตอบสนอง 
ตัวบ่งชี้ 
EDBA 

5. KPI 
ของตัวบ่งชี้และประเด็น 

6. ผลการด าเนินงานของ
ตัวบ่งชี้และประเด็น 

ต.บ.ช 
ประเด็น 

เฉล่ียร้อยละ ต.บ.ช 
ประเด็น 

เฉล่ียร้อยละ 

EDBA เป้าหมาย % แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ % ประเด็น ต.บ.ช ประเด็น ต.บ.ช 

3 เด็กมีพัฒนาการด้าน
สังคม 

    86 1. แผนงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 92 3.1, 3.3 3.1  87 3.1   
1) โครงการเด็กดีมีคุณธรรม   3.2  85 3.2   

- กิจกรรมวันส าคัญ   3.3  85 3.3   
- กิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม         
- กิจกรรมจิตอาสา         
- กิจกรรมเด็กดี ซ.ศ.         

2. แผนงานประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย 85 3.1, 3.2, 3.3       
- งานประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย         

3. แผนงานกิจกรรมพัฒนาเด็ก 85 3.1       
       1)   โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนสู่ความ         

      เป็นเลิศ         
2) โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย         
3) โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง         

   เฉล่ียตัวบ่งชี้ 86 เฉล่ียตัวบ่งชี้  
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แผนปฏิบัตกิารปกีารศึกษา  2563   โรงเรียนซางตาครู้สศกึษา 

 

ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องของ เป้าหมายแผนงาน : มาตรฐานการศึกษา/ตัวบ่งชี้ 
การจัดท าแผนงาน/โครงการปีการศึกษา  2562   ระดับปฐมวัย โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 

 

1. 
สอดคล้อง 
มาตรฐาน 

2. เป้าหมายแผนพัฒนา/
แผนปฏิบัติงานประจ าปี 
และร้อยละความส าเร็จ 

3. แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ และรอ้ยละความส าเร็จ 4. ตอบสนอง 
ตัวบ่งชี้ 
EDBA 

5. KPI 
ของตัวบ่งชี้และประเด็น 

6. ผลการด าเนินงานของ
ตัวบ่งชี้และประเด็น 

ต.บ.ช 
ประเด็น 

เฉล่ียร้อยละ ต.บ.ช 
ประเด็น 

เฉล่ียร้อยละ 

EDBA เป้าหมาย % แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ % ประเด็น ต.บ.ช ประเด็น ต.บ.ช 

4 เด็กมีพัฒนาการด้าน
สติปัญญา 

     85 1. แผนงานประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย 85 4.1 4.1  85 4.1   
        -    งานประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย  4.2 4.2  85 4.2   
2. แผนงานกิจกรรมพัฒนาเด็ก 85 4.3 4.3  85 4.3   
       1)   โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนสู่ความ  4.4 4.4  85 4.4   

      เป็นเลิศ  4.5 4.5  85 4.5   
2) โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย         
3) โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง         
4) โครงการค่ายบูรณาการ         

         
         

         
         
         
   เฉล่ียตัวบ่งชี้ 85 เฉล่ียตัวบ่งชี้  
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แผนปฏิบัตกิารปกีารศึกษา  2563   โรงเรียนซางตาครู้สศกึษา 

 

ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องของ เป้าหมายแผนงาน : มาตรฐานการศึกษา/ตัวบ่งชี้ 
การจัดท าแผนงาน/โครงการปีการศึกษา  2562   ระดับปฐมวัย โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 

 

1. 
สอดคล้อง 
มาตรฐาน 

2. เป้าหมายแผนพัฒนา/
แผนปฏิบัติงานประจ าปี 
และร้อยละความส าเร็จ 

3. แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ และรอ้ยละความส าเร็จ 4. ตอบสนอง 
ตัวบ่งชี้ 
EDBA 

5. KPI 
ของตัวบ่งชี้และประเด็น 

6. ผลการด าเนินงานของ
ตัวบ่งชี้และประเด็น 

ต.บ.ช 
ประเด็น 

เฉล่ียร้อยละ ต.บ.ช 
ประเด็น 

เฉล่ียร้อยละ 

EDBA เป้าหมาย % แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ % ประเด็น ต.บ.ช ประเด็น ต.บ.ช 

5 ครูปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล 

     90 1. แผนงานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 90 5.1 5.1  90 5.1   
1) โครงการพัฒนาหลักสูตรปฐมวัย   5.2  85 5.2   

- กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรปฐมวัย   5.3  95 5.3   
2. แผนงานพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 85 5.2, 5.4 5.4  85 5.4   

- งานจัดท าแผนการจัดประสบการณ์   5.5  85 5.5   
      การเรียนรู ้   5.6  90 5.6   

3. แผนงานส่งเสริมให้มีการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ 85 5.4, 5.5 5.7  90 5.7   
การจัดการเรียนรู ้   5.8  95 5.8   

- งานวิจัยในชั้นเรียน   5.9  95 5.9   
4. แผนงานพัฒนาความสัมพันธ์กับชุมชนและ 90 5.7       
ผู้ปกครอง         

- งานพัฒนาความสัมพันธ์กับชุมชน         
      และผู้ปกครอง         
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แผนปฏิบัตกิารปกีารศึกษา  2563   โรงเรียนซางตาครู้สศกึษา 

 

 1. 
สอดคล้อง 
มาตรฐาน 

2. เป้าหมายแผนพัฒนา/
แผนปฏิบัติงานประจ าปี 
และร้อยละความส าเร็จ 

3. แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ และรอ้ยละความส าเร็จ 4. ตอบสนอง 
ตัวบ่งชี้ 
EDBA 

5. KPI 
ของตัวบ่งชี้และประเด็น 

6. ผลการด าเนินงานของ
ตัวบ่งชี้และประเด็น 

ต.บ.ช 
ประเด็น 

เฉล่ียร้อยละ ต.บ.ช 
ประเด็น 

เฉล่ียร้อยละ 

EDBA เป้าหมาย % แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ % ประเด็น ต.บ.ช ประเด็น ต.บ.ช 

5 ครูปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล 

 5. แผนงานพัฒนาบุคลากร 95 5.3, 5.8, 5.9       
1) โครงการพัฒนาครูปฐมวัย         

- กิจกรรมพัฒนาศักยภาพครูปฐมวัย         
6. แผนงานจัดบรรยากาศส่งเสริมการเรียนการสอน 90 5.6       

1) โครงการส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยี         
- กิจกรรมส่ือเพื่อการศึกษา         
- กิจกรรมหนูน้อย RECYCLE         
- กิจกรรมจัดบรรยากาศชั้นเรียน         
- กิจกรรมสร้างส่ือนวัตกรรมด้วย IPAD         

         
         
         
         
         

         
   เฉล่ียตัวบ่งชี้ 90 เฉล่ียตัวบ่งชี้  
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แผนปฏิบัตกิารปกีารศึกษา  2563   โรงเรียนซางตาครู้สศกึษา 

 

ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องของ เป้าหมายแผนงาน : มาตรฐานการศึกษา/ตัวบ่งชี้ 
การจัดท าแผนงาน/โครงการปีการศึกษา  2562   ระดับปฐมวัย โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 

 

1. 
สอดคล้อง 
มาตรฐาน 

2. เป้าหมายแผนพัฒนา/
แผนปฏิบัติงานประจ าปี 
และร้อยละความส าเร็จ 

3. แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ และรอ้ยละความส าเร็จ 4. ตอบสนอง 
ตัวบ่งชี้ 
EDBA 

5. KPI 
ของตัวบ่งชี้และประเด็น 

6. ผลการด าเนินงานของ
ตัวบ่งชี้และประเด็น 

ต.บ.ช 
ประเด็น 

เฉล่ียร้อยละ ต.บ.ช 
ประเด็น 

เฉล่ียร้อยละ 

EDBA เป้าหมาย % แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ % ประเด็น ต.บ.ช ประเด็น ต.บ.ช 

6 ผู้บริหารปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าท่ีอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

    81 1. แผนงานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 90 6.1, 6.6 6.1  85 6.1   
1) โครงการพัฒนาหลักสูตรปฐมวัย   6.2  80 6.2   

- กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรปฐมวัย   6.3  80 6.3   
2. แผนงานบริหารทั่วไป 80 6.1, 6.2, 6.3, 6.4  80 6.4   

- งานจัดท าแผนปฏิบัติการปฐมวัย  6.4, 6.5, 6.6,  6.5  80 6.5   
  6.7 6.6  85 6.6   
   6.7  80 6.7   
         

         
         

         
         
         
   เฉล่ียตัวบ่งชี้ 81 เฉล่ียตัวบ่งชี้  
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แผนปฏิบัตกิารปกีารศึกษา  2563   โรงเรียนซางตาครู้สศกึษา 

 

ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องของ เป้าหมายแผนงาน : มาตรฐานการศึกษา/ตัวบ่งชี้ 
การจัดท าแผนงาน/โครงการปีการศึกษา  2562   ระดับปฐมวัย โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 

 
 

1. 
สอดคล้อง 
มาตรฐาน 

2. เป้าหมายแผนพัฒนา/
แผนปฏิบัติงานประจ าปี 
และร้อยละความส าเร็จ 

3. แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ และรอ้ยละความส าเร็จ 4. ตอบสนอง 
ตัวบ่งชี้ 
EDBA 

5. KPI 
ของตัวบ่งชี้และประเด็น 

6. ผลการด าเนินงานของ
ตัวบ่งชี้และประเด็น 

ต.บ.ช 
ประเด็น 

เฉล่ียร้อยละ ต.บ.ช 
ประเด็น 

เฉล่ียร้อยละ 

EDBA เป้าหมาย % แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ % ประเด็น ต.บ.ช ประเด็น ต.บ.ช 

7 แนวการจัดการศึกษา      90 1. แผนงานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 90 7.1, 7.2, 7.3 7.1  91 7.1   
1) โครงการพัฒนาหลักสูตรปฐมวัย   7.2  91 7.2   

- กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรปฐมวัย   7.3  91 7.3   
2. แผนงานนิเทศการเรียนรู้ในสถานศึกษา 91 7.1, 7.2, 7.3 7.4  90 7.4   

1) โครงการนิเทศแลกเปล่ียนเรียนรู้   7.5  88 7.5   
- กิจกรรมนิเทศภายในสถานศึกษา         
- กิจกรรมนิเทศแบบกัลยาณมิตร         

3. แผนงานสวัสดิภาพเด็ก 85 7.5       
- งานสวัสดิภาพเด็ก         

4. แผนงานพัฒนาความสัมพันธ์กับชุมชนและ 90 7.4       
ผู้ปกครอง         

- งานพัฒนาความสัมพันธ์กับชุมชน         
      และผู้ปกครอง         
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แผนปฏิบัตกิารปกีารศึกษา  2563   โรงเรียนซางตาครู้สศกึษา 

 

 

 
 

            

1. 
สอดคล้อง 
มาตรฐาน 

2. เป้าหมายแผนพัฒนา/
แผนปฏิบัติงานประจ าปี 
และร้อยละความส าเร็จ 

3. แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ และรอ้ยละความส าเร็จ 4. ตอบสนอง 
ตัวบ่งชี้ 
EDBA 

5. KPI 
ของตัวบ่งชี้และประเด็น 

6. ผลการด าเนินงานของ
ตัวบ่งชี้และประเด็น 

ต.บ.ช 
ประเด็น 

เฉล่ียร้อยละ ต.บ.ช 
ประเด็น 

เฉล่ียร้อยละ 

EDBA เป้าหมาย % แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ % ประเด็น ต.บ.ช ประเด็น ต.บ.ช 

7 แนวการจัดการศึกษา  5. แผนงานจัดบรรยากาศส่งเสริมการเรียนการสอน 90 7.5       
1) โครงการส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยี         

- กิจกรรมส่ือเพื่อการศึกษา         
- กิจกรรมหนูน้อย RECYCLE         
- กิจกรรมจัดบรรยากาศชั้นเรียน         
- กิจกรรมสร้างส่ือนวัตกรรมด้วย IPAD         
         
         

         
         

         
         
         
   เฉล่ียตัวบ่งชี้ 90 เฉล่ียตัวบ่งชี้  
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แผนปฏิบัตกิารปกีารศึกษา  2563   โรงเรียนซางตาครู้สศกึษา 

 

ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องของ เป้าหมายแผนงาน : มาตรฐานการศึกษา/ตัวบ่งชี้ 
การจัดท าแผนงาน/โครงการปีการศึกษา  2562   ระดับปฐมวัย โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 

 

1. 
สอดคล้อง 
มาตรฐาน 

2. เป้าหมายแผนพัฒนา/
แผนปฏิบัติงานประจ าปี 
และร้อยละความส าเร็จ 

3. แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ และรอ้ยละความส าเร็จ 4. ตอบสนอง 
ตัวบ่งชี้ 
EDBA 

5. KPI 
ของตัวบ่งชี้และประเด็น 

6. ผลการด าเนินงานของ
ตัวบ่งชี้และประเด็น 

ต.บ.ช 
ประเด็น 

เฉล่ียร้อยละ ต.บ.ช 
ประเด็น 

เฉล่ียร้อยละ 

EDBA เป้าหมาย % แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ % ประเด็น ต.บ.ช ประเด็น ต.บ.ช 

8 สถานศึกษามีการประกัน
คุณภาพภายในของ
สถานศึกษาตามที่ก าหนด
ในกฎกระทรวง 

    90 1. แผนงานพัฒนาระบบประกันคุณภาพใน 90 8.1 8.1  90 8.1   
สถานศึกษา  8.2 8.2  90 8.2   

- งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพใน  8.3 8.3  90 8.3   
                    สถานศึกษา  8.4 8.4  90 8.4   

- งานสารสนเทศ  8.5 8.5  90 8.5   
  8.6 8.6  90 8.6   
         
         

         
         

         
         
         
   เฉล่ียตัวบ่งชี้ 90 เฉล่ียตัวบ่งชี้  
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แผนปฏิบัตกิารปกีารศึกษา  2563   โรงเรียนซางตาครู้สศกึษา 

 

ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องของ เป้าหมายแผนงาน : มาตรฐานการศึกษา/ตัวบ่งชี้ 
การจัดท าแผนงาน/โครงการปีการศึกษา  2562   ระดับปฐมวัย โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 

 

1. 
สอดคล้อง 
มาตรฐาน 

2. เป้าหมายแผนพัฒนา/
แผนปฏิบัติงานประจ าปี 
และร้อยละความส าเร็จ 

3. แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ และรอ้ยละความส าเร็จ 4. ตอบสนอง 
ตัวบ่งชี้ 
EDBA 

5. KPI 
ของตัวบ่งชี้และประเด็น 

6. ผลการด าเนินงานของ
ตัวบ่งชี้และประเด็น 

ต.บ.ช 
ประเด็น 

เฉล่ียร้อยละ ต.บ.ช 
ประเด็น 

เฉล่ียร้อยละ 

EDBA เป้าหมาย % แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ % ประเด็น ต.บ.ช ประเด็น ต.บ.ช 

9 สถานศึกษามีการสร้าง  
ส่งเสริม สนับสนุน ให้ 
สถานศึกษาเป็น 
สังคมแห่งการเรียนรู้    

    91 1. แผนงานนิเทศการเรียนรู้ในสถานศึกษา 91 9.2 9.1  91 9.1   
1) โครงการนิเทศแลกเปล่ียนเรียนรู้   9.2  91 9.2   

- กิจกรรมนิเทศภายในสถานศึกษา         
- กิจกรรมนิเทศแบบกัลยาณมิตร         

2. แผนงานจัดบรรยากาศส่งเสริมการเรียนการสอน 90 9.1       
1) โครงการส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยี         

- กิจกรรมส่ือเพื่อการศึกษา         
- กิจกรรมหนูน้อย RECYCLE         
- กิจกรรมจัดบรรยากาศชั้นเรียน         
- กิจกรรมสร้างส่ือนวัตกรรมด้วย IPAD         

         
         
         

   เฉล่ียตัวบ่งชี้ 91 เฉล่ียตัวบ่งชี้  



560 
 

 
แผนปฏิบัตกิารปกีารศึกษา  2563   โรงเรียนซางตาครู้สศกึษา 

 

ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องของ เป้าหมายแผนงาน : มาตรฐานการศึกษา/ตัวบ่งชี้ 
การจัดท าแผนงาน/โครงการปีการศึกษา  2562   ระดับปฐมวัย โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 

 

1. 
สอดคล้อง 
มาตรฐาน 

2. เป้าหมายแผนพัฒนา/
แผนปฏิบัติงานประจ าปี 
และร้อยละความส าเร็จ 

3. แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ และรอ้ยละความส าเร็จ 4. ตอบสนอง 
ตัวบ่งชี้ 
EDBA 

5. KPI 
ของตัวบ่งชี้และประเด็น 

6. ผลการด าเนินงานของ
ตัวบ่งชี้และประเด็น 

ต.บ.ช 
ประเด็น 

เฉล่ียร้อยละ ต.บ.ช 
ประเด็น 

เฉล่ียร้อยละ 

EDBA เป้าหมาย % แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ % ประเด็น ต.บ.ช ประเด็น ต.บ.ช 

10 การพัฒนาสถานศึกษาให้
บรรลุเป้าหมายตาม
ปรัชญา วิสัยทัศน์ และ
จุดเน้นของการศึกษา
ปฐมวัย 

    90 1. แผนงานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 90 10.1 10.1  90 10.1   
1) โครงการพัฒนาหลักสูตรปฐมวัย  10.2 10.2  90 10.2   

- กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรปฐมวัย         
         

         
         

         
         
         
         
         
         
         

   เฉล่ียตัวบ่งชี้ 90 เฉล่ียตัวบ่งชี้  
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แผนปฏิบัตกิารปกีารศึกษา  2563   โรงเรียนซางตาครู้สศกึษา 

 

ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องของ เป้าหมายแผนงาน : มาตรฐานการศึกษา/ตัวบ่งชี้ 
การจัดท าแผนงาน/โครงการปีการศึกษา  2562   ระดับปฐมวัย โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 

 
 

 
 
 
 
 

1. 
สอดคล้อง 
มาตรฐาน 

2. เป้าหมายแผนพัฒนา/
แผนปฏิบัติงานประจ าปี 
และร้อยละความส าเร็จ 

3. แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ และรอ้ยละความส าเร็จ 4. ตอบสนอง 
ตัวบ่งชี้ 
EDBA 

5. KPI 
ของตัวบ่งชี้และประเด็น 

6. ผลการด าเนินงานของ
ตัวบ่งชี้และประเด็น 

ต.บ.ช 
ประเด็น 

เฉล่ียร้อยละ ต.บ.ช 
ประเด็น 

เฉล่ียร้อยละ 

EDBA เป้าหมาย % แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ % ประเด็น ต.บ.ช ประเด็น ต.บ.ช 

11 การพัฒนาสถานศึกษา
ตามนโยบายและแนวทาง
ปฏิรูปการศึกษา เพื่อ
ยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น 

    90 1. แผนงานพัฒนาระบบประกันคุณภาพใน 90 11.1 11.1  90 11.1   
สถานศึกษา  11.2 11.2  90 11.2   

- งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพใน         
                    สถานศึกษา         

- งานสารสนเทศ         
         

         
         
         
         
         
         
         

   เฉล่ียตัวบ่งชี้ 90 เฉล่ียตัวบ่งชี้  
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แผนปฏิบัตกิารปกีารศึกษา  2563   โรงเรียนซางตาครู้สศกึษา 

 

ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องของ เป้าหมายแผนงาน : มาตรฐานการศึกษา/ตัวบ่งชี้  
การจัดท าแผนงาน/โครงการปีการศึกษา 2562 ระดับ  ประถม-มัธยม 
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แผนปฏิบัตกิารปกีารศึกษา  2563   โรงเรียนซางตาครู้สศกึษา 

 

ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องของ เป้าหมายแผนงาน : มาตรฐานการศึกษา/ตัวบ่งช้ี  
การจัดท าแผนงาน/โครงการปีการศึกษา 2562 ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 

1. สอดคล้อง 
มาตรฐาน 

2. เป้าหมายแผนพัฒนา/แผนปฏิบัติ
การประจ าปีและร้อยละความส าเร็จ 

3. แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ และร้อยละความส าเร็จ 4. ตอบสนอง 
ตัวบ่งชี้  
EDBA 

5. KPI 
ของตัวบ่งชี้และเกณฑ์ 

6. ผลการด าเนินงานของ 
ตัวบ่งชี้และเกณฑ์ 

ต.บ.ช 
เกณฑ์ 

เฉลี่ยร้อยละ ต.บ.ช 
เกณฑ์ 

เฉลี่ยร้อยละ 

EDBA เป้าหมาย % แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ % เกณฑ์ ต.บ.ช เกณฑ์ ต.บ.ช 

1 ครูและผู้เรียนมีสุขภาวะ
ทางร่างกายและจิตสังคม  
มีทักษะชีวิตเหมาะสมกับ
ความเป็นพลโลก ใน
ศตวรรษท่ี 21 

85 แผนงานจัดการเรียนการสอน 86 1.1,1.2 1.1  86 1.1   
(กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา)   1.2  86 1.2   

    -ส่งเสริมสมรรถภาพทางกาย ช่ังน้ าหนัก    1.2.1   1.2.1   
      วัดส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน   1.2.2   1.2.2   
โครงการเสริมสร้างทักษะกีฬาเพ่ือพัฒนานักกีฬาสู่ 85 1.1,1.2,1.6 1.3  96 1.3   
อาชีพ 96 1.3,1.4 1.4  96 1.4   
แผนงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 96 1.3,1.4 1.5  82 1.5   
โครงการเจริญเติบโตเพื่อการเรียนรู้ 82 1.3,1.4,1.5 1.6  86 1.6   

โครงการ SC วัยใสใส่ใจสุขภาพ พัฒนาความฉลาด 85 1.3,1.4 เฉลี่ยตัวบ่งชี้ 87 เฉลี่ยตัวบ่งชี้  

ทางสุขภาวะ         

แผนงานสวัสดิภาพผู้เรียน 85 1.3       
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แผนปฏิบัตกิารปกีารศึกษา  2563   โรงเรียนซางตาครู้สศกึษา 

 

ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องของ เป้าหมายแผนงาน : มาตรฐานการศึกษา/ตัวบ่งช้ี  
การจัดท าแผนงาน/โครงการปีการศึกษา 2562 ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 

1. สอดคล้อง 
มาตรฐาน 

2. เป้าหมายแผนพัฒนา/แผนปฏิบัติ
การประจ าปีและร้อยละความส าเร็จ 

3. แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ และร้อยละความส าเร็จ 4. ตอบสนอง 
ตัวบ่งชี้  
EDBA 

5. KPI 
ของตัวบ่งชี้และเกณฑ์ 

6. ผลการด าเนินงานของ 
ตัวบ่งชี้และเกณฑ์ 

ต.บ.ช 
เกณฑ์ 

เฉลี่ยร้อยละ ต.บ.ช 
เกณฑ์ 

เฉลี่ยร้อยละ 

EDBA เป้าหมาย % แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ % เกณฑ์ ต.บ.ช เกณฑ์ ต.บ.ช 

2 ครูและผู้เรียนมีสุขภาวะ
ทางร่างกายและจิตสังคม  
มีทักษะชีวิตเหมาะสมกับ
ความเป็นพลโลก ใน
ศตวรรษท่ี 21 
2.ผู้เรียนด าเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 

83 แผนงานจัดการเรียนการสอน 87 2.4 2.1  88 2.1   
(กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์)   2.1.1   2.1.1   

โครงการเพิ่มพูนความรู้ภาษาต่างประเทศ 82 2.3 2.1.2   2.1.2   

โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน 90 2.2 2.1.3   2.1.3   
แผนงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 96 2.1,2.2 2.2  90 2.2   
โครงการสร้างเสริมทักษะชีวิตแก่ผู้เรียน 86 2.1,2.2 2.3  82 2.3   

โครงการเจริญเติบโตเพื่อการเรียนรู้ 82 2.1,2.2 2.4  87 2.4   

   เฉลี่ยตัวบ่งชี้ 88 เฉลี่ยตัวบ่งชี้  
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แผนปฏิบัตกิารปกีารศึกษา  2563   โรงเรียนซางตาครู้สศกึษา 

 

 
ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องของ เป้าหมายแผนงาน : มาตรฐานการศึกษา/ตัวบ่งช้ี  

การจัดท าแผนงาน/โครงการปีการศึกษา 2562 ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 

1. สอดคล้อง 
มาตรฐาน 

2. เป้าหมายแผนพฒันา/
แผนปฏิบัติการประจ าปีและร้อยละ

ความส าเร็จ 
3. แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ และร้อยละความส าเรจ็ 4. ตอบสนอง 

ตัวบ่งชี้  
EDBA 

5. KPI 
ของตัวบ่งชี้และเกณฑ์ 

6. ผลการด าเนินงานของ 
ตัวบ่งชี้และเกณฑ์ 

ต.บ.ช 
เกณฑ์ 

เฉลี่ยร้อยละ ต.บ.ช 
เกณฑ์ 

เฉลี่ยร้อยละ 

EDBA เป้าหมาย % แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ % เกณฑ์ ต.บ.ช เกณฑ์ ต.บ.ช 

3 ผู้เรียนสามารถใช้
เทคโนโลยีในการเรียนรู้  
ออกแบบ สร้างสรรค์งาน 
ส่ือสาร น าเสนอ เผ่ือแพร่ 
และแลกเปล่ียนผลงานใน
ระดับชาติได้ 

83 แผนงานจัดการเรียนการสอน 85 3.1 3.1  85 3.1   
(กลุ่มสาระภาษาไทย)   3.2  86 3.2   
แผนงานจัดการเรียนการสอน 86 3.2       
(กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี)         
   เฉลี่ยตัวบ่งชี้ 86 เฉลี่ยตัวบ่งชี้  
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แผนปฏิบัตกิารปกีารศึกษา  2563   โรงเรียนซางตาครู้สศกึษา 

 

 
ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องของ เป้าหมายแผนงาน : มาตรฐานการศึกษา/ตัวบ่งช้ี  

การจัดท าแผนงาน/โครงการปีการศึกษา 2562 ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 

1. สอดคล้อง 
มาตรฐาน 

2. เป้าหมายแผนพัฒนา/แผนปฏิบัติ
การประจ าปีและร้อยละความส าเร็จ 

3. แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ และร้อยละความส าเร็จ 4. ตอบสนอง 
ตัวบ่งชี้  
EDBA 

5. KPI 
ของตัวบ่งชี้และเกณฑ์ 

6. ผลการด าเนินงานของ 
ตัวบ่งชี้และเกณฑ์ 

ต.บ.ช 
เกณฑ์ 

เฉลี่ยร้อยละ ต.บ.ช 
เกณฑ์ 

เฉลี่ยร้อยละ 

EDBA เป้าหมาย % แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ % เกณฑ์ ต.บ.ช เกณฑ์ ต.บ.ช 

4 ผู้เรียนมีความคิด
สร้างสรรค์กล้าเผชิญกับ
ความเส่ียงสามารถใช้
ความคิดระดับสูงเห็นผล
และวางแผนจัดการสู่
เป้าหมายท่ีต้ังไว้ได้ 

83 แผนงานจัดการเรียนการสอน 85 4.1 4.1   4.1   
(กลุ่มสาระภาษาไทย)   4.2   4.2   
แผนงานจัดการเรียนการสอน 87 4.2,4.3,4.4 4.3   4.3   
(กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์)   4.4   4.4   
   เฉลี่ยตัวบ่งชี้ 86 เฉลี่ยตัวบ่งชี้  
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แผนปฏิบัตกิารปกีารศึกษา  2563   โรงเรียนซางตาครู้สศกึษา 

 

ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องของ เป้าหมายแผนงาน : มาตรฐานการศึกษา/ตัวบ่งช้ี  
การจัดท าแผนงาน/โครงการปีการศึกษา 2562 ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 

1. สอดคล้อง 
มาตรฐาน 

2. เป้าหมายแผนพัฒนา/แผนปฏิบัติ
การประจ าปีและร้อยละความส าเร็จ 

3. แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ และร้อยละความส าเร็จ 4. ตอบสนอง 
ตัวบ่งชี้  
EDBA 

5. KPI 
ของตัวบ่งชี้และเกณฑ์ 

6. ผลการด าเนินงานของ 
ตัวบ่งชี้และเกณฑ์ 

ต.บ.ช 
เกณฑ์ 

เฉลี่ยร้อยละ ต.บ.ช 
เกณฑ์ 

เฉลี่ยร้อยละ 

EDBA เป้าหมาย % แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ % เกณฑ์ ต.บ.ช เกณฑ์ ต.บ.ช 

5 - ผู้เรียนสามารถใช้
เทคโนโลยีในการเรียนรู้  
ออกแบบ สร้างสรรค์งาน 
ส่ือสาร น าเสนอ เผ่ือแพร่ 
และแลกเปล่ียนผลงานใน
ระดับชาติได้ 
-ครูและผู้เรียนมีคุณภาพ
สู่มาตรฐานสากล 
 

83 แผนงานจัดการเรียนการสอน 85 5.1,5.4 5.1  87 5.1   
(กลุ่มสาระภาษาไทย)   5.2  87 5.2   
แผนงานจัดการเรียนการสอน 88 5.1,5.4 5.3  87 5.3   
(กลุ่มสาระคณิตศาสตร์)   5.4  87 5.4   
แผนงานจัดการเรียนการสอน 87 5.1,5.4 5.4.1   5.4.1   
(กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์)   5.4.2   5.4.2   
แผนงานจัดการเรียนการสอน 89 5.1,5.4 5.4.3   5.4.3   
(กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)   5.4.4   5.4.4   
แผนงานจัดการเรียนการสอน 85 5.1,5.4 5.4.5   5.4.5   
(กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ)   5.4.6   5.4.6   
แผนงานจัดการเรียนการสอน 88 5.1 5.4.7   5.4.7   
(กลุ่มสาระศิลปะ)   5.4.8   5.4.8   
แผนงานจัดการเรียนการสอน 86 5.1 5.4.9   5.4.9   
(กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี)   เฉลี่ยตัวบ่งชี้ 87 เฉลี่ยตัวบ่งชี้  

         
แผนงานทะเบียนและวัดผล 87 5.2,5.3       
โครงการพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ 85 5.1,5.4       
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แผนปฏิบัตกิารปกีารศึกษา  2563   โรงเรียนซางตาครู้สศกึษา 

 

ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องของ เป้าหมายแผนงาน : มาตรฐานการศึกษา/ตัวบ่งช้ี  
การจัดท าแผนงาน/โครงการปีการศึกษา 2562 ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 

1. สอดคล้อง 
มาตรฐาน 

2. เป้าหมายแผนพัฒนา/แผนปฏิบัติ
การประจ าปีและร้อยละความส าเร็จ 

3. แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ และร้อยละความส าเร็จ 4. ตอบสนอง 
ตัวบ่งชี้  
EDBA 

5. KPI 
ของตัวบ่งชี้และเกณฑ์ 

6. ผลการด าเนินงานของ 
ตัวบ่งชี้และเกณฑ์ 

ต.บ.ช 
เกณฑ์ 

เฉลี่ยร้อยละ ต.บ.ช 
เกณฑ์ 

เฉลี่ยร้อยละ 

EDBA เป้าหมาย % แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ % เกณฑ์ ต.บ.ช เกณฑ์ ต.บ.ช 

6 -ผู้เรียนสามารถใช้
เทคโนโลยีในการเรียนรู้  
ออกแบบ สร้างสรรค์งาน 
ส่ือสาร น าเสนอ เผ่ือแพร่ 
และแลกเปล่ียนผลงานใน
ระดับชาติได้ 
-ครูและผู้เรียนมีคุณภาพ
สู่มาตรฐานสากล 
 

83 แผนงานพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ 86 6.1-6.4 6.1   6.1   
(กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี)   6.2   6.2   
  -โครงการหน่ึงผลิตภัณฑ์หน่ึงนวัตกรรม 85  6.3   6.3   
   6.4   6.4   

   เฉลี่ยตัวบ่งชี้ 86 เฉลี่ยตัวบ่งชี้  
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แผนปฏิบัตกิารปกีารศึกษา  2563   โรงเรียนซางตาครู้สศกึษา 

 

ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องของ เป้าหมายแผนงาน : มาตรฐานการศึกษา/ตัวบ่งช้ี  
การจัดท าแผนงาน/โครงการปีการศึกษา 2562 ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 

1. สอดคล้อง 
มาตรฐาน 

2. เป้าหมายแผนพัฒนา/แผนปฏิบัติ
การประจ าปีและร้อยละความส าเร็จ 

3. แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ และร้อยละความส าเร็จ 4. ตอบสนอง 
ตัวบ่งชี้  
EDBA 

5. KPI 
ของตัวบ่งชี้และเกณฑ์ 

6. ผลการด าเนินงานของ 
ตัวบ่งชี้และเกณฑ์ 

ต.บ.ช 
เกณฑ์ 

เฉลี่ยร้อยละ ต.บ.ช 
เกณฑ์ 

เฉลี่ยร้อยละ 

EDBA เป้าหมาย % แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ % เกณฑ์ ต.บ.ช เกณฑ์ ต.บ.ช 

7 1.ครูมีคุณธรรม จริยธรรม 
มีจรรยาบรรณ จัด
ประสบการณ์การเรียน
การสอนตาม 
มาตรฐานวิชาชีพ 
2.ครูด าเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

83 แผนงานนิเทศการสอน 86 7.1-7.6 7.1  85 7.1   

โครงการปรับการเรียนเปล่ียนการสอนสู่โลก  85  7.2  86 7.2   

ศตวรรษท่ี 21  7.1 7.3  86 7.3   

แผนงานวิจัยช้ันเรียน 87  7.3.1   7.3.1   

แผนงานสรรหา 100 7.7 7.3.2   7.3.2   

แผนงานพัฒนาบุคลากร 85  7.4   7.4   

โครงการส่งเสริมจรรยาบรรณและวิชาชีพครู 86 7.8 7.4.1   7.4.1   

 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูและ 86 7.7,7.8 7.5  86 7.5   

บุคลากร   7.6  86 7.6   

โครงการปั้นยิ้มสร้างสุขให้สังคม 83 7.8 7.7  100 7.7   

แผนงานสวัสดิการ 94  7.7.1   7.7.1   

โครงการโลกทัศน์สู่การเรียนรู้ 96 7.8 7.7.2   7.7.2   

แผนงานประเมินบุคลากร 85  7.8  96 7.8   

แผนงานวิจัยและพัฒนา 85 7.1,7.2 7.8.1   7.8.1   

         

   เฉลี่ยตัวบ่งชี้ 88 เฉลี่ยตัวบ่งชี้  
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แผนปฏิบัตกิารปกีารศึกษา  2563   โรงเรียนซางตาครู้สศกึษา 

 

ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องของ เป้าหมายแผนงาน : มาตรฐานการศึกษา/ตัวบ่งช้ี  
การจัดท าแผนงาน/โครงการปีการศึกษา 2562 ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 

1. สอดคล้อง 
มาตรฐาน 

2. เป้าหมายแผนพัฒนา/
แผนปฏิบัติการประจ าปีและร้อย

ละความส าเร็จ 
3. แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ และร้อยละความส าเร็จ 4. ตอบสนอง 

ตัวบ่งช้ี  
EDBA 

5. KPI 
ของตัวบ่งช้ีและเกณฑ์ 

6. ผลการด าเนินงานของ 
ตัวบ่งช้ีและเกณฑ์ 

ต.บ.ช 
เกณฑ์ 

เฉล่ียร้อยละ ต.บ.ช 
เกณฑ์ 

เฉล่ียร้อยละ 

EDBA เป้าหมาย % แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ % เกณฑ์ ต.บ.ช เกณฑ์ ต.บ.ช 

8 บุคลากรมีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการด้วยระบบ

คุณภาพตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 

83 แผนงานนโยบายและแผน 83 8.1,8.2,8.4,8.6 8.1   8.1   

แผนงานสารสนเทศ 83 8.3 , 8.5 8.2   8.2   
โครงการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพตามเกณฑ์TQA 83 8.1,8.2,8.4,8.6 8.3   8.3   

โครงการร่วมปลูกจิตส านึกธรรมาภิบาล 83 8.1,8.2,8.4,8.6 8.3.1   8.3.1   

แผนงานการเงินและบัญช ี 83 8.3 8.3.2   8.3.2   

แผนงานธุรการและสารบรรณ 83 8.3 8.3.3   8.3.3   

แผนงานทะเบียนสถิติ 100 8.3 8.4   8.4   

แผนงานยานพาหนะ 83 8.3 8.5   8.5   

   8.6   8.6   

   เฉล่ียตัวบ่งช้ี 85 เฉล่ียตัวบ่งช้ี  
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แผนปฏิบัตกิารปกีารศึกษา  2563   โรงเรียนซางตาครู้สศกึษา 

 

ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องของ เป้าหมายแผนงาน : มาตรฐานการศึกษา/ตัวบ่งช้ี  
การจัดท าแผนงาน/โครงการปีการศึกษา 2562 ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 

1. สอดคล้อง 
มาตรฐาน 

2. เป้าหมายแผนพัฒนา/แผนปฏิบัติ
การประจ าปีและร้อยละความส าเร็จ 

3. แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ และร้อยละความส าเร็จ 4. ตอบสนอง 
ตัวบ่งชี้  
EDBA 

5. KPI 
ของตัวบ่งชี้และเกณฑ์ 

6. ผลการด าเนินงานของ 
ตัวบ่งชี้และเกณฑ์ 

ต.บ.ช 
เกณฑ์ 

เฉลี่ยร้อยละ ต.บ.ช 
เกณฑ์ 

เฉลี่ยร้อยละ 

EDBA เป้าหมาย % แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ % เกณฑ์ ต.บ.ช เกณฑ์ ต.บ.ช 

9 บุคลากรมีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการด้วยระบบ

คุณภาพตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 

83 แผนงานนโยบายและแผน 83 9.1,9.2 9.1   9.1   
โครงการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพตามเกณฑ์TQA 83 9.1,9.2 9.1.1   9.1.1   

โครงการร่วมปลูกจิตส านึกธรรมาภิบาล 83 9.1,9.2 9.2   9.2   

แผนงานสัมพันธ์ชุมชน 83 9.3 9.3   9.3   

โครงการส่งเสริมการสร้างภาคีเครือข่ายร่วม 83 9.3 9.3.1   9.3.1   
พัฒนาคุณภาพการศึกษา   9.3.2   9.3.2   

   เฉลี่ยตัวบ่งชี้ 83 เฉลี่ยตัวบ่งชี้  
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แผนปฏิบัตกิารปกีารศึกษา  2563   โรงเรียนซางตาครู้สศกึษา 

 

ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องของ เป้าหมายแผนงาน : มาตรฐานการศึกษา/ตัวบ่งช้ี  
การจัดท าแผนงาน/โครงการปีการศึกษา 2562 ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 

1. สอดคล้อง 
มาตรฐาน 

2. เป้าหมายแผนพัฒนา/แผนปฏิบัติ
การประจ าปีและร้อยละความส าเร็จ 

3. แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ และร้อยละความส าเร็จ 4. ตอบสนอง 
ตัวบ่งชี้  
EDBA 

5. KPI 
ของตัวบ่งชี้และเกณฑ์ 

6. ผลการด าเนินงานของ 
ตัวบ่งชี้และเกณฑ์ 

ต.บ.ช 
เกณฑ์ 

เฉลี่ยร้อยละ ต.บ.ช 
เกณฑ์ 

เฉลี่ยร้อยละ 

EDBA เป้าหมาย % แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ % เกณฑ์ ต.บ.ช เกณฑ์ ต.บ.ช 

10 สถานศึกษามีภาคี
เครือข่ายการจัดการ
เรียนรู้และร่วมพฒันากับ
สถานศึกษา องค์กร
ภาครัฐ  ภาคเอกชน 
ระดับท้องถิ่น ระดับ
ภูมิภาค ระดับประเทศ 
และระหว่างประเทศ 

83 แผนงานพัฒนาหลักสูตร 86 10.1,10.2 10.1  85 10.1   

โครงการเย่ียมชมแหล่งเรียนรู้ 85 10.4 10.2  85 10.2   

โครงการปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนสู่โลกศตวรรษ  85 10.4 10.3  85 10.3   

ท่ี 21   10.3.1   10.3.1   

แผนงานนิเทศการสอน 86 10.5 10.3.2   10.3.2   

-นิเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้   10.3.3   10.3.3   

แผนงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 96 10.3,10.6 10.3.4   10.3.4   

โครงการเจริญเติบโตเพ่ือการเรียนรู้ 90 10.3 10.4  85 10.4   

โครงการสร้างเสริมทักษะชีวิตแก่ผู้เรียน 85 10.3,10.4 10.5  86 10.5   

   10.6  - 10.6   

   เฉลี่ยตัวบ่งชี้ 85 เฉลี่ยตัวบ่งชี้  
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แผนปฏิบัตกิารปกีารศึกษา  2563   โรงเรียนซางตาครู้สศกึษา 

 

ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องของ เป้าหมายแผนงาน : มาตรฐานการศึกษา/ตัวบ่งช้ี  
การจัดท าแผนงาน/โครงการปีการศึกษา 2562 ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 

1. สอดคล้อง 
มาตรฐาน 

2. เป้าหมายแผนพัฒนา/แผนปฏิบัติ
การประจ าปีและร้อยละความส าเร็จ 

3. แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ และร้อยละความส าเร็จ 4. ตอบสนอง 
ตัวบ่งชี้  
EDBA 

5. KPI 
ของตัวบ่งชี้และเกณฑ์ 

6. ผลการด าเนินงานของ 
ตัวบ่งชี้และเกณฑ์ 

ต.บ.ช 
เกณฑ์ 

เฉลี่ยร้อยละ ต.บ.ช 
เกณฑ์ 

เฉลี่ยร้อยละ 

EDBA เป้าหมาย % แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ % เกณฑ์ ต.บ.ช เกณฑ์ ต.บ.ช 

11 อาคารสถานท่ี  
สภาพแวดล้อมและแหล่ง
เรียนรู้ เอื้อต่อการเรียน
การสอนสาธารณูปโภค
ครบครัน วัสดุอุปกรณ์ 
และเทคโนโลยีท่ีสมบูรณ์
ทันสมัย 

83 แผนงานพัฒนาหลักสูตร 85 11.2 11.1  85 11.1   

แผนงานอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดล้อม 90 11.1,11.2,11.3 11.2  85 11.2   

โครงการโรงเรียนสะอาด พลาสติกลด งดท้ิงขยะ 100 11.1 11.3  90 11.3   

โครงการเปล่ียนเครื่องปรับอากาศ ฯ 85 11.1 เฉลี่ยตัวบ่งชี้ 87 เฉลี่ยตัวบ่งชี้  

แผนงานโภชนาการ 90   11.1       

แผนงานอนามัย 90 11.3       

แผนงานเทคโนโลยีและโสตทัศนูปกรณ์ 90 11.2       
แผนงานครุภัณฑ์ 90 11.1       
แผนงานพัสดุ 100 11.1       
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แผนปฏิบัตกิารปกีารศึกษา  2563   โรงเรียนซางตาครู้สศกึษา 

 

ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องของ เป้าหมายแผนงาน : มาตรฐานการศึกษา/ตัวบ่งช้ี  
การจัดท าแผนงาน/โครงการปีการศึกษา 2562 ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 

1. สอดคล้อง 
มาตรฐาน 

2. เป้าหมายแผนพัฒนา/แผนปฏิบัติ
การประจ าปีและร้อยละความส าเร็จ 

3. แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ และร้อยละความส าเร็จ 4. ตอบสนอง 
ตัวบ่งชี้  
EDBA 

5. KPI 
ของตัวบ่งชี้และเกณฑ์ 

6. ผลการด าเนินงานของ 
ตัวบ่งชี้และเกณฑ์ 

ต.บ.ช 
เกณฑ์ 

เฉลี่ยร้อยละ ต.บ.ช 
เกณฑ์ 

เฉลี่ยร้อยละ 

EDBA เป้าหมาย % แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ % เกณฑ์ ต.บ.ช เกณฑ์ ต.บ.ช 

12 บุคลากรมีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการด้วยระบบ

คุณภาพตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 

83 แผนงานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 83 12.1,12.2,12.4,12.5,12.6 12.1  83 12.1   

แผนงานสารสนเทศ 83 12.3 12.2  83 12.2   
   12.3  83 12.3   

   12.4  83 12.4   
   12.5  83 12.5   
   12.6  83 12.6   

   เฉลี่ยตัวบ่งชี้ 83 เฉลี่ยตัวบ่งชี้  
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แผนปฏิบัตกิารปกีารศึกษา  2563   โรงเรียนซางตาครู้สศกึษา 

 

ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องของ เป้าหมายแผนงาน : มาตรฐานการศึกษา/ตัวบ่งช้ี  
การจัดท าแผนงาน/โครงการปีการศึกษา 2562 ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 

1. สอดคล้อง 
มาตรฐาน 

2. เป้าหมายแผนพัฒนา/แผนปฏิบัติ
การประจ าปีและร้อยละความส าเร็จ 

3. แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ และร้อยละความส าเร็จ 4. ตอบสนอง 
ตัวบ่งชี้  
EDBA 

5. KPI 
ของตัวบ่งชี้และเกณฑ์ 

6. ผลการด าเนินงานของ 
ตัวบ่งชี้และเกณฑ์ 

ต.บ.ช 
เกณฑ์ 

เฉลี่ยร้อยละ ต.บ.ช 
เกณฑ์ 

เฉลี่ยร้อยละ 

EDBA เป้าหมาย % แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ % เกณฑ์ ต.บ.ช เกณฑ์ ต.บ.ช 

13 อาคารสถานท่ี  
สภาพแวดล้อมและแหล่ง
เรียนรู้ เอื้อต่อการเรียน
การสอนสาธารณูปโภค
ครบครัน วัสดุอุปกรณ์ 
และเทคโนโลยีท่ีสมบูรณ์
ทันสมัย 

83 แผนงานพัฒนาหลักสูตร 85 13.2 13.1  85 13.1   
 โครงการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC)โรงเรียน 85 13.1,13.2 13.2  84 13.2   
ซางตาครู้สศึกษา   เฉลี่ยตัวบ่งชี้ 84 เฉลี่ยตัวบ่งชี้  
แผนงานสัมพันธ์ชุมชน 83 13.2       
โครงการสง่เสริมการสร้างภาคีเคือข่ายร่วมพัฒนา 83 13.2       
คุณภาพการศึกษา         
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แผนปฏิบัตกิารปกีารศึกษา  2563   โรงเรียนซางตาครู้สศกึษา 

 

ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องของ เป้าหมายแผนงาน : มาตรฐานการศึกษา/ตัวบ่งช้ี  
การจัดท าแผนงาน/โครงการปีการศึกษา 2562 ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 

1. สอดคล้อง 
มาตรฐาน 

2. เป้าหมายแผนพัฒนา/แผนปฏิบัติ
การประจ าปีและร้อยละความส าเร็จ 

3. แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ และร้อยละความส าเร็จ 4. ตอบสนอง 
ตัวบ่งชี้  
EDBA 

5. KPI 
ของตัวบ่งชี้และเกณฑ์ 

6. ผลการด าเนินงานของ 
ตัวบ่งชี้และเกณฑ์ 

ต.บ.ช 
เกณฑ์ 

เฉลี่ยร้อยละ ต.บ.ช 
เกณฑ์ 

เฉลี่ยร้อยละ 

EDBA เป้าหมาย % แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ % เกณฑ์ ต.บ.ช เกณฑ์ ต.บ.ช 

14 ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณธรรม 
จริยธรรม ตามแนวทาง
คุณค่าของพระวรสาร 

85 แผนงานส่งเสริมเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ 83 14.1,14.2 14.1   14.1   

ของโรงเรียน   14.1.1   14.1.1   

โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ตามแนวทาง 83  14.1.2   14.1.2   

คุณค่าพระวรสาร   14.2   14.2   

   เฉลี่ยตัวบ่งชี้ 83 เฉลี่ยตัวบ่งชี้  
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แผนปฏิบัตกิารปกีารศึกษา  2563   โรงเรียนซางตาครู้สศกึษา 

 

ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องของ เป้าหมายแผนงาน : มาตรฐานการศึกษา/ตัวบ่งช้ี  
การจัดท าแผนงาน/โครงการปีการศึกษา 2562 ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 

1. สอดคล้อง 
มาตรฐาน 

2. เป้าหมายแผนพัฒนา/แผนปฏิบัติ
การประจ าปีและร้อยละความส าเร็จ 

3. แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ และร้อยละความส าเร็จ 4. ตอบสนอง 
ตัวบ่งชี้  
EDBA 

5. KPI 
ของตัวบ่งชี้และเกณฑ์ 

6. ผลการด าเนินงานของ 
ตัวบ่งชี้และเกณฑ์ 

ต.บ.ช 
เกณฑ์ 

เฉลี่ยร้อยละ ต.บ.ช 
เกณฑ์ 

เฉลี่ยร้อยละ 

EDBA เป้าหมาย % แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ % เกณฑ์ ต.บ.ช เกณฑ์ ต.บ.ช 

15 สถานศึกษามีภาคี
เครือข่ายการจัดการ
เรียนรู้และร่วมพฒันากับ
สถานศึกษา องค์กร
ภาครัฐ  ภาคเอกชน 
ระดับท้องถิ่น ระดับ
ภูมิภาค ระดับประเทศ 
และระหว่างประเทศ 

83 แผนงานพัฒนาหลักสูตร 85 15.1-15.2 15.1  85 15.1   
-โครงการสะเต็มศึกษา   15.1.1   15.1.1   

   15.1.2   15.1.2   

   15.2  85 15.2   

   เฉลี่ยตัวบ่งชี้ 85 เฉลี่ยตัวบ่งชี้  
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แผนปฏิบัตกิารปกีารศึกษา  2563   โรงเรียนซางตาครู้สศกึษา 

 

ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องของ เป้าหมายแผนงาน : มาตรฐานการศึกษา/ตัวบ่งช้ี  
การจัดท าแผนงาน/โครงการปีการศึกษา 2562 ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 

1. สอดคล้อง 
มาตรฐาน 

2. เป้าหมายแผนพัฒนา/แผนปฏิบัติ
การประจ าปีและร้อยละความส าเร็จ 

3. แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ และร้อยละความส าเร็จ 4. ตอบสนอง 
ตัวบ่งชี้  
EDBA 

5. KPI 
ของตัวบ่งชี้และเกณฑ์ 

6. ผลการด าเนินงานของ 
ตัวบ่งชี้และเกณฑ์ 

ต.บ.ช 
เกณฑ์ 

เฉลี่ยร้อยละ ต.บ.ช 
เกณฑ์ 

เฉลี่ยร้อยละ 

EDBA เป้าหมาย % แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ % เกณฑ์ ต.บ.ช เกณฑ์ ต.บ.ช 

16 ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณธรรม 
จริยธรรม ตามแนวทาง
คุณค่าของพระวรสาร 

85 แผนงานอภิบาล 83 16.1,16.2 16.1  89 16.1   

โครงการอบรมฟื้นฟูจิตใจครูและนักเรียนคาทอลิก 83  16.2  83 16.2   

แผนงานแพร่ธรรม 83  16.3  83 16.3   

แผนงานศาสนสัมพันธ์ 83 16.3 เฉลี่ยตัวบ่งชี้ 86 เฉลี่ยตัวบ่งชี้  

แผนงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 89 16.1       

โครงการพัฒนาคุธรรม จริยธรรมนักเรียน 83 16.1 ,16.2       

โครงการวิถีงามตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 83 16.1,16.2       

แผนงานสวัสดิภาพผู้เรียน 85 16.1       

แผนงานส่งเสริมเอกลักษณ์นักเรียน 90 16.1       

แผนงานสัมพันธ์ชุมชน 83 16.3       

โครงการส่งเสริมการสร้างภาคีเคือข่ายร่วมพัฒนา 83 16.3       

คุณภาพการศึกษา         

         
         



579 
 

 
แผนปฏิบัตกิารปกีารศึกษา  2563   โรงเรียนซางตาครู้สศกึษา 

 

8. สรุปงบประมาณตามแผนงานตามมาตรฐาน 
 

7.1 แผนงานด้านคุณภาพผู้เรียน/เด็ก  
7.2  

ล าดับ งาน / โครงการ 
งบประมาณ  

2562  
1 งานกลุ่มสาระภาษาไทย 13,000  

2 งานกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์   12,500  

3 งานกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 47,500  

4 งานกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 10,000  

5 งานกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ   29,000  

6 งานทะเบียนและวัดผล   59,900  

7 งานห้องสมุด 16,700  

8 โครงการห้องสมุดเพื่อการศึกษา 100,000  

9 โครงการเย่ียมชมแหล่งเรียนรู้ 574,130  

10 โครงการพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ 90,000  

11 โครงการหนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งนวัตกรรม 27,500  

12 โครงการค่ายวิทยาศาสตร์   150,000  

13 โครงการค่ายคณิตศาสตร์ 150,000  

14 โครงการพัฒนาทักษะด้าน  IT และส่ือเทคโนโลยี   119,050  

15 โครงการเสริมสร้างทักษะกีฬาเพื่อพัฒนานักกีฬาสู่อาชีพ     100,000  

16 โครงการเพิ่มพูนความรู้ภาษาต่างประเทศ   1,950,000  

17 โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ 10,000  

18 โครงการสร้างเสริมศักยภาพนักเรียนด้านสุนทรียภาพ 120,225  

19 โครงการพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรมนกัเรียน 78,400  
20 กิจกรรมแนะแนว 7,700  
21 กิจกรรมโลกกว้างทางการศึกษา 5,700  
22 กิจกรรมวันส าคัญทางลูกเสือ 9,400  
23 กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยและสภานักเรียน 7,000  
24 กิจกรรมท าเนียบคนเก่ง 1,900  
25 โครงการสร้างเสริมทักษะชีวิตแก่ผู้เรียน 853,420  
26 โครงการเจริญเติบโตเพื่อการเรียนรู้ 45,500  
27 กิจกรรมลูกเสือสวัสดิการ 5,400  
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แผนปฏิบัตกิารปกีารศึกษา  2563   โรงเรียนซางตาครู้สศกึษา 

 

ล าดับ งาน / โครงการ 
งบประมาณ 

2562 
 

28 กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก 2,600  
29 กิจกรรมวันต่อต้านสารเสพติด 7,500  
30 กิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติด 9,000  
 รวม 4,613,025  

 
 

8.2 แผนงานด้านกระบวนการบริหารและการจดัการ 
 
 

ล าดับ งาน / โครงการ 
งบประมาณ  

2562  
1 งานพัฒนาหลักสูตร    10,200  
2 งานนิเทศการเรียนการสอน 15,000  
3 งานวิจัยช้ันเรียน   2,000  
4 งานส่ือ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา   22,200  
5 โครงการปรับการเรียนเปล่ียนการสอนสู่โลกศตวรรษท่ี 21 35,000  
6 แผนงานการเงินและบัญชี 14,500  
7 แผนงานพัสดุ 28,500  
8 แผนงานธุรการและสารบรรณ 3,200  
9 แผนงานทะเบียนสถิติ 3,000  
10 แผนงานยานพาหนะ 500  
11 แผนงานสรรหา 300  
12 แผนงานพัฒนาบุคลากร 9,800  
13 โครงการส่งเสริมจรรยาบรรณและวิชาชีพครู  
14 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร 210,000  
15 โครงการปันยิ้มสร้างสุขให้สังคม 13,000  
16 แผนงานสว้สดิการ 33,100  
17 แผนงานประเมินบุคลากร 500  
18 แผนงานนโยบายและแผน 2,500  
19 โครงการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพตามเกณฑ์ TQA 2,000  
20 โครงการร่วมปลูกจิตส านึกธรรมาภิบาล 2,000  
21 แผนงานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 10,500  

22 
แผนงานสารสนเทศ 
 
 

4,000 
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ล าดับ งาน / โครงการ 
งบประมาณ 

2562 
 

24 แผนงานประชาสัมพันธ์ 15,000  
25 แผนงานอาคารสถานท่ี และส่ิงแวดล้อม 5,000  

26 
โครงการเปล่ียน เครื่องปรับอากาศ อายุการใช้งานเกิน 10 ปี ท่ีท างาน
ไม่สมบูรณ์ 

567,600 
 

27 แผนงานโภชนาการ 5,000  
28 แผนงานอนามัย 13,500  
29 แผนงานเทคโนโลยีและโสตทัศนูปกรณ์ 7,000  
30 แผนงานครุภัณฑ์ 5,000  
 รวม 1,039,900  

 
8.3 แผนงานด้านสงัคมแห่งการเรียนรู ้  

ล าดับ งาน / โครงการ 
งบประมาณ  

2562  
1 โครงการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(PLC) โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 13,000  
2 โครงการวิถีงามตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 8,300  
3 โครงการส่งเสริมการสร้างภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษา 45,300  
 รวม 66,600  

 
7.4  แผนงานด้านอตัลกัษณ์   

ล าดับ งาน / โครงการ 
งบประมาณ  

2562  
1 แผนงานอภิบาล 67,250  
2 โครงการอบรมฟื้นฟูจิตใจครูและนักเรียนคาทอลิก 161,000  
3 แผนงานแพร่ธรรม 35,800  
4 แผนงานศาสนสัมพันธ์ 1,200  
5 แผนงานส่งเสริมเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของโรงเรียน 6,050  
6 โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมตามแนวทางคุณค่าพระวรสาร 10,500  
7 กิจกรรมสวัสดีคุณครู 2,800  
8 กิจกรรมเชิดชูเกียรติคนดีศรีซางตาครู้ส 1,700  
9 กิจกรรมรักษาความสะอาด 1,000  
 รวม 287,300  

 

7.5  แผนงานด้านมาตรการส่งเสริม 

ล าดับ งาน / โครงการ 
งบประมาณ  

2562  
1 โครงการสะเต็มศึกษา 27,500  
2 โครงการ SC วัยใสใส่ใจสุขภาพพัฒนาความฉลาดทางสุขภาวะ 40,000  
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ล าดับ งาน / โครงการ 
งบประมาณ 

2562 
 

3 กิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพ 35,000  
4 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 25,000  
5 กิจกรรมวันเด็ก 10,500  

6 
โครงการโรงเรียนสะอาด พลาสติกลด งดท้ิงขยะ 
-กิจกรรมห้องเรียนสะอาด สวย ด้วยมือเร 

 
13,000 

 

7 -กิจกรรมพลาสติกลด งดท้ิงขยะ 22,000  
 รวม 173,000  

 
8. ตารางสรปุหน่วยงานรับผดิชอบ ตัวบ่งชี้ มาตรฐานการศกึษาฝ่ายการศกึษาฯ(EDBA) 

(ครบทุกฝ่ายเรียงตามโครงสร้างการบริหารงาน)  

ฝ่าย แผนงาน/หน่วยงาน 
รับผิดชอบตัวบ่งชี้/ประเด็นเกณฑ์พิจารณา  

หลัก ร่วม 

 

ปฐมวัย 

1.แผนงานส่งคุณธรรม จริยธรรม 2.1, 2.3, 3.1, 3.2, 3.4 -  

2.แผนงานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 5.1, 5.2, 6.1, 6.6, 7.1, 7.2, 7.3, 10.1 -  

3.แผนงานพัฒนาและการจัดการเรียนการสอน 5.2, 5.4, 5.5 -  

4.แผนงานส่งเสริมให้มีการวิจัยเพ่ือพัฒนา
คุณภาพการจัดการเรียนรู ้

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 -  

7.แผนงานกิจกรรมพัฒนาเด็ก 1.3, 1.4, 2.2, 3.3, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 
4.5 

-  

8.แผนงานสวัสดิภาพเด็ก 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 -  

9.แผนงานพัฒนาความสัมพันธ์กับชุมชนและ
ผู้ปกครอง 

6.7, 7.4 9.2  
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แผนงาน/หน่วยงาน 

รับผิดชอบตัวบ่งชี้/ประเด็นเกณฑ์พิจารณา  

หลัก ร่วม  

10.แผนงานบริหารทั่วไป 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 10.1, 
10.2, 10.2ก, 10.2ข 

-  

11.แผนงานพัฒนาบุคลากร 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  

 

ตารางสรุปหน่วยงานรับผิดชอบตัวบ่งชี้    ระดับพ้ืนฐาน 

ฝ่าย แผนงาน/หน่วยงาน 
ตัวบ่งชี้ 

รับผิดชอบหลัก 
ตัวบ่งชี้/ประเด็นพิจารณา 

รับผิดชอบร่วม 

จิตตาภิบาล งานอภิบาล  16.1 ,16.2   

งานแพร่ธรรม  16.2 

งานศาสนสัมพันธ์  16.3 

งานส่งเสริมอัตลักษณ์ และ
สังคมสงเคราะห์ 

14.1.2   , 14.2  

วิชาการ 

งานพัฒนาหลักสูตร 

10.1 , 10.2 , 10.4 , 
11.2 , 13.2 , 15.1 , 
15.2 

2.3 , 2.5 , 2.6 , 3.1 , 3.5 
 

งานจัดการเรียนการสอน 
 10.4,7.1,5.1,5.4,13.2   

โครงการเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ 10.4   
โครงการปรับการเรียนเปล่ียน
การสอนสู่โลกศตวรรษท่ี 21 7.1,10.4   
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ฝ่าย แผนงาน/หน่วยงาน 
ตัวบ่งชี้ 

รับผิดชอบหลัก 
ตัวบ่งชี้/ประเด็น

พิจารณา 
รับผิดชอบร่วม 

 โครงการพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็น
เลิศทางวิชาการ 
 -กิจกรรมเสริมทักษะคณิตศาสตร์ 
 -กิจกรรมเสริมทักษะวิทยาศาสตร์ 
 -กิจกรรมเสริมทักษะภาษาไทย 
 -กิจกรรมเสริมทักษะ
ภาษาต่างประเทศ 
-กิจกรรมเสริมทักษะสังคมศึกษา 

5.1,5.4 

  
 -กิจกรรมส่งเสริมการยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 (O-Net) 
-กิจกรรมวันวิชาการ 

  

โครงการชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ(PLC) โรงเรียนซางตาครู้ส
ศึกษา 

13.2   

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 3.1 , 4.1 , 5.1 , 5.4 1.1.1 , 1.1.2 , 1.1.5 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 5.1 , 5.4 1.1.5 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
2.4 , 4.2 , 4.3 , 4.4 
, 5.1 , 5.4 1.1.2 , 1.1.3 , 1.1.5 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม 5.1 , 5.4 1.1.5 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ
พลศึกษา 1.1 , 1.2 , 1.6 , 5.1  1.2.4 , 1.1.5 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 1.6 , 5.1 1.1.5 , 1.2.4 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 3.2 , 5.1 , 6.1 - 6.4 1.1.4 , 1.1.5 , 1.1.6 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สาระ
ภาษาต่างประเทศ 2.3 , 5.1 , 5.4 1.1.3 , 1.1.5 
งานนิเทศการสอน 7.1 - 7.6 , 10.5 2.3 , 2.4 
งานทะเบียนและวัดผล 5.2 , 5.3   
งานวิจัยช้ันเรียน 7.7 2.4 
งานห้องสมุด   
งานส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยี
เพื่อการศึกษา 
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ฝ่าย แผนงาน/หน่วยงาน ตัวบ่งชี้ 
รับผิดชอบหลัก 

ตัวบ่งชี้/ประเด็นพิจารณา 
รับผิดชอบร่วม 

ฝ่ายกิจการ
นักเรียน 

แผนงานส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม 

2.2,16.1 16.2 

แผนงานกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

1.3-
1.5,2.1,10.3,10.6 

- 

แผนงานสวัสดิภาพ
ผู้เรียน 

1.3 - 

แผนงานส่งเสริม
เอกลักษณ์นักเรียน 

16.1 16.2 

แผนงานสัมพันธ์ชุมชน 16.3 9.3,13.2 

ฝ่ายธุรการ-
การเงิน 

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.
4,12.5,12.6 

14.1.1 

งานสารสนเทศ 8.3,8.5,12.3 8.1,9.2 

งานวิจัยและพัฒนา 7.3  

ฝ่ายบริหารท่ัวไป งานเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา 

11.1  

งานอาคารสถานท่ี 11.1, 10.3.4  ข้อ 1.2       7.3.2ข้อ 1-2 , 16.2 ข้อ 3, 
16.3   ข้อ 2 
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ฝ่าย แผนงาน/หน่วยงาน 
ตัวบ่งชี้ 

รับผิดชอบหลัก 
ตัวบ่งชี้/ประเด็นพิจารณา 

รับผิดชอบร่วม 

 งานพัสดุครุภัณฑ์ 11.1 12.3 

งานส่ิงแวดล้อม 2.4, 13.1 11.1ข้อ 3 

งานอนามัยและ
โภชนาการ 

11.2 10.3.4ข้อ2.2.3,  11.1.1   

 
9. ตารางสรุปหน่วยงานรับผิดชอบมาตรฐานสากล 

ล าดับ ฝ่าย/หน่วยงาน 
ข้อรอง 

รับผิดชอบหลัก 
ข้อรอง/ย่อย/ประเด็น 

รับผิดชอบร่วม 
 ฝ่ายมาตรฐานคุณภาพ   

1. งานนโยบายและแผน   

 1.การให้ความรู้เร่ือง
มาตรฐาน TQAท้ัง 7 หมวด 

  

 2. การก าหนดเกณฑ์เพื่อ
การด าเนินการ 

  

 3. การจัดท าคู่มือการ
บริหารด้วยระบบคุณภาพ 

  

 TQA   
 


