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ค าชี้แจง 
 

การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นไปตามเป้าหมายของการจัดการศึกษา ตามแผนยุทธศาสตร์ที่
ก าหนดไว้อย่างเป็นรูปธรรม  จึงได้ด าเนินการจัดตั้งคณะกรรมการท าแผนปฏิบัติการประจ าปี
การศึกษา 2561  เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการตามปรัชญา วิสัยทัศน์ เป้าหมายและพันธกิจของ
โรงเรียนที่ก าหนดเอาไว้ ให้ด าเนินการเป็นไปอย่างมีคุณภาพ  จึงได้ก าหนดแผนปฏิบัติการประจ าปีขึ้น 

ขอขอบพระคุณ  ผู้รับผิดชอบโครงการ  ตลอดจนแนวทางปรับปรุงโครงการทุกโครงการ  
ขอขอบคุณคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2561 ที่ได้ให้ความร่วมมือในการ
จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีที่สมบูรณ์  หวังว่าแผนปฏิบัติการนี้จะช่วยให้การท างานมีจุดหมายที่
ชัดเจนและท าให้การด าเนินการของทุกฝ่ายประสบความส าเร็จและการประเมินผลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 

     (บาทหลวงสุรชัย   เจริญพงศ์) 
        ผู้จัดการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 

                10 พฤษภาคม 2561 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ก 
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ส่วนที่  1 
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

 
1.1  ข้อมูลทั่วไป 
 ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์    ตั้งอยู่เลขที่ 100   หมู่ 13   ถนน   บุรีรัมย์ – บรบือ 
ต าบลชุมเห็ด     อ าเภอเมือง     จังหวัดบุรีรัมย์   รหสัไปรษณีย์   31000   โทรศัพท์   044 – 611980     
โทรสาร   044 – 613984  E – mail  ms_buriram@hotmail.com     website    www.ms.ac.th  สังกัด
ศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ 
 เปิดสอนตั้งแต่ระดับ   อนุบาล ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  สังกัด  ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน 

1.2 แนวทางการจัดการศึกษา   
 ปรัชญาการศึกษา การจัดการศึกษา เพ่ือพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ในทุกมิติ 

วิสัยทัศน์ “ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์เป็นองค์กรการศึกษาคาทอลิก ที่เด่นคุณธรรม เลิศล้ า
วิชาการ  เชี่ยวชาญเทคโนโลย ีมีครูคุณภาพ  ด้วยบรรยากาศการเรียนรู้ มุ่งสู่สากล ”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

พันธกิจ 
1. ปลูกฝังคุณธรรมให้ครู บุคลากร นักเรียน และผู้มีส่วนได้เสียให้มีอัตลักษณ์ 4                                                                                                           
2. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้ได้มาตรฐานสู่ศตวรรษท่ี 21                                                                                                                               
3. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการเรียนรู้และใช้เทคโนโลยีเพ่ือความเป็นเลิศ 
    ทางวิชาการ 
4. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ และสามารถใช้  
   เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมืออาชีพ                                                                     
5.  การจัดการสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้                                                                                                                                                             
6.  พัฒนาระบบงาน บุคลากร ให้มีมาตรฐานสู่สากล 

 เอกลักษณ์ “โรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ตามวิถีคริสต์” 

 อัตลักษณ์ “ลูกมารีย์รักเมตตา ซื่อสัตย์ กตัญญู อยู่อย่างพอเพียง” 
      รักเมตตา 

                รักตนเอง รักผู้อ่ืน รักธรรมชาติสิ่งแวดล้อม รักสถาบันหลักของ 

 ชาติ  เสียสละ เห็นอกเห็นใจ มีน้ าใจ แบ่งปัน และช่วยเหลือผู้อื่นอย่าง 

 สุภาพอ่อนโยนโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนและรู้จักให้อภัย 

mailto:ms_buriram@hotmail.com
http://www.ms.ac.th/
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      ซื่อสัตย์ 

  ด ารงอยู่ในศีลธรรม ซื่อตรง จริงใจ ประพฤติชอบต่อตนเองและ 

 ผู้อื่น ไม่คดโกง ไม่เบียดเบียนผู้อื่น 

 กตัญญู 

             เคารพ เชื่อฟัง ให้เกียรติบิดามารดา ผู้มีพระคุณ สถาบันหลักของ 

 ชาติ ธรรมชาติ มีความนบนอบ ตระหนักในความดีที่ผู้อ่ืนมอบให้ตน รู้จัก 

 ตอบแทนบุญคุณ รู้คุณสถาบันและแผ่นดิน 

     พอเพียง 

             พอใจในสิ่งที่ตนเป็นและประหยัดอดออม มีชีวิตอยู่อย่างเรียบง่าย  

  สุภาพถ่อมตน ไม่ถือตัว ไม่ยึดติด 

1.3 ข้อมูลครูและบุคลากร 
 1) จ านวนครูและบุคลากร   

 
ประเภทบุคลากร 

 
เพศ (คน) 

 
ระดับการศึกษา (คน) 

 
หมายเหตุ 

ชาย หญิง ต่ ากว่า 
ป.ตรี 

ป.ตรี สูงกว่า 
ป.ตรี 

ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ 1 - - - 1 - 
ผู้อ านวยการ - 1 - - 1 - 
รองผู้อ านวยการ 1 1 - - 2 - 
ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 1 3 - 4 -  
ครู (บรรจุ) 20 85 - 96 9 - 
ครู (ไม่บรรจุ) 16 58 20 54 - - 
ครูต่างประเทศ 1 8 - 9 - - 
พนักงาน 11 23 34 - - - 
คนขับรถ 2 - 2 - - - 
ยามรักษาความปลอดภัย 2 - 2 - - - 

รวม 55 179 58 163 13 - 
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 2) จ านวนครูผู้สอนแยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้และค่าเฉลี่ยจ านวนชั่วโมงในการสอนของครู 1 คน 

 
สาขาวิชา 

 
จ านวน (คน) 

ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู  1  คน  
ในแต่ละสาขาวิชา  (ชม./สัปดาห์) 

1.  เทคโนโลยีการสื่อสารการศึกษา 1 18 
2.  หลักสูตรและการสอน 3 18 
3.  บริหารการศึกษา 1 - 
4.  คณิตศาสตร์   5 18 
5.  จิตวิทยาแนะแนว 2 18 
6.  วิทยาศาสตร์ทั่วไป 7 18 
7.  การสอนวิทยาศาสตร์ 1 18 
8.  เคม ี 3 18 
9.  ชีววิทยา 1 18 
10.  วิทยาศาสตร์สุขภาพ 1 18 
11.  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 1 18 
12.  ภาษาไทย 9 18 
13.  ภาษาไทยและการสื่อสาร 1 18 
14.  ภาษาไทย(แขนงภาษาและวรรณคดี) 1 18 
15.  ภาษาอังกฤษ 19 18 
16.  ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2 18 
17.  การบริหารโรงแรม 1 18 
18.  ภาษาจีน 3 18 
19.  สังคมศึกษา 8 18 
20.  รัฐศาสตร์ 2 20 
21.  รัฐประศาสนศาสตร์ 1 20 
22.  รัฐศาสตร์การปกครอง 1 20 
23.  คหกรรม 2 18 
24.  เทคโนโลยีการประดิษฐ์สร้างสรรค์ 1 18 
25.  ประมง 1 18 
26.  เกษตร 1 18 
27.  เกษตรศาสตร์(สาขางานสัตวศาสตร์) 1 18 
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สาขาวิชา 

 
จ านวน (คน) 

ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู  1  คน  
ในแต่ละสาขาวิชา  (ชม./สัปดาห์) 

28.  คอมพิวเตอร์ 4 18 
29.  สารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 1 18 
30.  ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ 2 18 
31.  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 18 
32.  การพัฒนาสารสนเทศ 1 18 
33.  เทคโนโลยีการศึกษา 1 18 
34.  เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 18 
35.  การศึกษาปฐมวัย 31 18 
36.  ประถมศึกษา 11 18 
37.  พลศึกษา 2 18 
38.  วิทยาศาสตร์การกีฬา 2 18 
39.  การฝึกและการจัดการกีฬา 3 18 
40.  สุขศึกษา 1 18 
41.  ทัศนศิลป์ 1 18 
42.  ศิลปศึกษา 1 18 
43.  ดนตรี 2 18 
44.  ดนตรีสากล 1 18 
45.  ดนตรีศึกษา 2 18 
46.  นาฏศิลป์ 1 18 
47.  นาฏศิลป์ไทยศึกษา 1 18 
48.  นาฏศิลป์และการละคร 2 18 
49.  อุตสาหกรรมศิลป์ 4 18 
50.  การบัญชี 3 - 
51.  การบริหารธุรกิจ(บัญชี) 1 - 
52.  การบริหารธุรกิจ(แขนงการตลาด) 1 18 
53.  การตลาด 1 18 
54.  การจัดการทั่วไป 3 18 
55.  สารสนเทศศาสตร์ 1 18 
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สาขาวิชา 

 
จ านวน (คน) 

ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู  1  คน  
ในแต่ละสาขาวิชา  (ชม./สัปดาห์) 

56.  วารสารศาสตร์ 1 18 
57.  ประชาสัมพันธ์ 1 18 
58.  ปรัชญาและศาสนา 1 18 
59.  คริสต์ศาสนศึกษา 1 - 
60.  สามัญ 7 18 

รวม 177 - 
 

1.4 ข้อมูลนักเรียน 
1) จ านวนนักเรียน จ าแนกตามระดับชั้นเรียน เพศ  

จ านวนนักเรียน   

ระดับชั้น 
เพศ 

รวม (คน) 
ชาย (คน) หญิง (คน) 

-ชั้นเตรียมอนุบาล 26 22 48 
-ชั้นอนุบาลปีที่ 1 77 80 157 
-ชั้นอนุบาลปีที่ 2 119 101 220 
-ชั้นอนุบาลปีที่ 3 122 129 251 

รวม 344 332 676 
-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 157 165 322 
-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 157 190 347 
-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 175 164 339 
-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 166 176 342 
-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 161 189 350 
-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 185 193 378 

รวม 1001 1077 2078 
-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 102 69 171 
-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 77 52 129 
-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 63 64 127 

รวม 242 185 427 
รวมทั้งสิ้น 1,587 1,594 3,181 
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1.5  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
   ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษา ปีที่ 6 จ าแนกตามรายวิชา 

 
ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสต

ร ์
ภาษาต่างประเท

ศ 
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน 53.87 50.57 47.20 54.97 
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด 45.28 36.00 38.71 33.26 
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 46.58 37.12 39.12 36.34 
 

 
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา  2560  

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
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ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ
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 ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียน 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ าแนกตามรายวิชา 
 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ 
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน 46.50 25.06 29.73 30.32 
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด 46.89 23.92 31.24 28.41 
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 48.29 26.30 32.28 30.45 

 
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา  2560  

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
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คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ
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1.6 รางวัลที่โรงเรียนได้รับ 
 1. รางวัล MOE AWARD สาขาคุณธรรม จากกระทรวงศึกษาธิการ 
 2. รางวัลวัฒนคุณาธร แสดงวา่โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ เป็นผู้ท าคุณประโยชน์ต่อกระทรวง
วัฒนธรรมประเภทกลุ่มบุคคล จากกระทรวงวัฒนธรรม 
 3. รางวัลวัฒนคุณาธร แสดงวา่เด็กชายธีภัทร์ สีโท เป็นผู้ท าคุณประโยชน์ต่อกระทรวง
วัฒนธรรมประเภทเด็กหรือเยาวชน จากกระทรวงวัฒนธรรม 
 4. รางวัล MOE AWARD สาขาคุณธรรม จากกระทรวงศึกษาธิการ 
 5. รางวัลเข้าร่วมการน าเสนอผลงานกระบวนการพัฒนาคุณธรรมในสถานศึกษา ระดับ
ปฐมวัยในงานสัมมนาเชิงวิชาการ การพัฒนาคุณธรรมในสถานศึกษา “สร้างคนดี ด้วยวิถีคุณธรรม” 
 6. ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทเดี่ยวและประเภททีมในการสอบแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์ 
ครั้งที่ 33 ประจ าปีการศึกษา 2560 ระดับประถมศึกษา ของโรงเรียนสตึก อ าเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 
 7. ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 โครงการทดสอบความสามารถทางภาษาไทย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปีการศึกษา 2560 
 8. ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันสอบคณิตศาสตร์ ประเภททีม ปีการศึกษา 
2560 สนามสอบมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
 
1.7 ข้อมูลอาคารสถานที่ 

อาคารเรียนจ านวน …5…..   หลัง  อาคารประกอบจ านวน …...-......หลัง  สว้ม…12….. 
หลัง สระว่ายน้ า.....1........สระ  สนามเด็กเล่น............1.............สนาม  สนามฟุตบอล………1...สนาม     
สนามบาสเก็ตบอล ……1…..สนาม สนามเทนนิส………-………..สนาม สนาม อ่ืนๆ (ระบุ) ......-......... 
 
1.8 ข้อมูลงบประมาณ 
งบประมาณ (รับ-จ่าย) 

รายรับ บาท รายจ่าย บาท 
เงินงบประมาณ(เงินอุดหนุน
รายหัว) 

    33,514,060.20 
 

งบด าเนินการ/เงินเดือน-
ค่าจ้าง 

    48,009,300.19 

เงินนอกงบประมาณ     23,274,961.00 งบพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา 

     4,609,794.40 

เงินอ่ืนๆ(ระบุ) เงินบริจาค       1,953,908.52 งบอ่ืนๆ(ระบุ) - 
รวมรายรับ     58,742,929.72 รวมรายจ่าย    52,619,094.59 
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 งบด าเนินการ/เงินเดือน เงินค่าจ้าง    คิดเป็นร้อยละ..........18.27..........ของรายรับ 
 งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา    คิดเป็นร้อยละ..........81.73..........ของรายจ่าย 
 
1.9 สภาพชุมชนโดยรวม 
  ข้อมูลอาชีพหลักของชุมชน ศาสนาที่ชุมชนนับถือ อาชีพหลักของผู้ปกครอง ศาสนาที
ผู้ปกครองนับถือ รายได้เฉลี่ยของผู้ปกครอง 

 1.9.1  อาชีพหลักของชุมชน  คือ    
 รับราชการ   ค้าขาย    เกษตรกร 
 รับจ้าง   ไม่มีอาชีพ    อ่ืน ๆ (ระบุ)……………….. 
1.9.2 ศาสนาที่ชุมชนนับถือ  คือ    
พุทธ   คริสต์   อิสลาม 
ฮินดู   ซิกข์    อ่ืน ๆ……………………….. 

 1.9.3 อาชีพหลักของผู้ปกครองส่วนใหญ่  คือ    
 รับราชการ   ค้าขาย    เกษตรกร 
 รับจ้าง   ไม่มีอาชีพ    อ่ืน ๆ (ระบุ)……………….. 

 1.9.4 ศาสนาที่ผู้ปกครองส่วนใหญ่นับถือ  คือ    
พุทธ   คริสต์   อิสลาม 
ฮินดู   ซิกข์    อ่ืน ๆ……………………….. 

 1.9.5 รายได้เฉลี่ยของผู้ปกครองต่อครอบครัว  …15,000 – 50,000…บาทต่อปี 
 
 
1.10 แหล่งเรียนรู้ 

ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ภายใน/นอกโรงเรียน จ านวนการเข้าใช้ห้องสมุดของผู้เรียนเฉลี่ยต่อปี
การศึกษา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน 
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จ านวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน  

 
 

จ านวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน  
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1.11 ผลการประเมินคุณภาพภายใน 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอยู่ในระดับ 4 ดีเยี่ยม ปีการศึกษา 2560 

มาตรฐาน ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน ดีเยี่ยม 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 4 
 1. ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ  

ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น  
4 

2. ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา  

4 

3. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  4 
4. ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  4 
5. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ  3 
6. ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงานหรือการท างาน  4 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  ดีเยี่ยม 
 1. การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกับ

กฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม  
4 

2. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  4 
3. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  4 
4. สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม  4 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  ดีเยี่ยม 
 1. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  4 

2. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  4 
    2.1 การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพของ
ผู้เรียนรอบด้านทุกกลุ่มเป้าหมาย และด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม  

4 

    2.2  การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  

4 

    2.3  การวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็น
ระบบ 

4 

    2.4 การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อ 
การจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  

4 
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มาตรฐาน ระดับคุณภาพ 
 3. การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดรับชอบต่อผล

การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน  
4 

 4. การก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา  4 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ ดีเยี่ยม 
 1. การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 4 

2. การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น 4 
3. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 
และมีประสิทธิภาพ 

4 

มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล ดีเยี่ยม 
 การใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการจัด

การศึกษาให้ดียิ่งขึ้น 
4 

สรุปภาพรวม ดีเยี่ยม 
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ล าดับที ่  1     หน่วยงาน   งานบริหารฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร   
ฝ่าย   พัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร       
ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน: พันธกิจข้อที่   6 ยุทธศาสตร์ข้อท่ี   8 เป้าหมายข้อที่1  
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ. มาตรฐานที่    12 ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ที่12.3   
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบ 4:  มาตรฐานที่ 4ประเด็นที่4.1   
ตอบสนองมาตรฐานของโรงเรียน : มาตรฐานที่   4  ตัวบ่งช้ีที่    4.1    

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปี) 
วัตถุประสงค์  
 1.เพ่ือวางแผนร่วมกับ
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและบุคลากรในการ
ก าหนดแผนงานบริหารฝ่าย
พัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
บุคลากร 
 2.เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนใน
การพัฒนาบุคลากรในฝ่าย
พัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
บุคลากรให้มีประสิทธิภาพ 
 3.เพ่ือรวบรวมและสรุป
รายงาน การด าเนินงานในฝ่าย
พัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
บุคลากรทุกสัปดาห์/ทุกเดือน/
ภาคเรียน/ปีการศึกษา 

 

1. ข้ันวางแผน (P : PLAN) 
 1.1 ประชุมคณะกรรมการเพ่ือ
ด าเนินการต่อไปนี้ 
  1.1.1เตรียมวางแผนร่วมกับ
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและบุคลากรในการ
ก าหนดแผนงานบริหารฝ่ายพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและบุคลากร 
  1.1.2เตรียมสรุปผลการ
ส ารวจความพึงพอใจของ 
Stakeholder เสนอต่อ
ผู้อ านวยการและผู้จัดการ 
  1.1.3เตรียมรวบรวมและ
สรุปรายงาน การด าเนินงานในฝ่าย
พัฒนาคุณภาพการศึกษา และ
บุคลากรทุกสัปดาห์/ทุกเดือน/ภาค
เรียน/ปีการศึกษา 
 

 
 
 
1-4 พ.ค. 61 
 
 
 
 
7-8 พ.ค. 61 
 
 
 
ทุกวันศุกร์ของ
สัปดาห์ 
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วัตถุประสงค์/เป้าหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปี) 

เป้าหมายเชิงปริมาณ :  
 - บุคลากรโรงเรียนมารีย์
อนุสรณ์ 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ :  
 1.มีการวางแผนร่วมกับ
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและบุคลากรในการ
ก าหนดแผนงานบริหารฝ่าย
พัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
บุคลากร 
 2.มีการส่งเสริม สนับสนุนใน
การพัฒนาบุคลากรในฝ่าย
พัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
บุคลากรให้มีประสิทธิภาพ 
 3.มีการรวบรวมและสรุป
รายงาน การด าเนินงานในฝ่าย
พัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
บุคลากรทุกสัปดาห์/ทุกเดือน/
ภาคเรียน/ปีการศึกษา 
 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ :  
 1.บุคลากรร้อยละ 85 มีการ
วางแผนร่วมกับหัวหน้าฝ่าย
พัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
บุคลากรในการก าหนดแผนงาน
บริหารฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและบุคลากร 

 
2. ข้ันด าเนินการ (ภาระงาน
ประจ า/ภาระงานร่วม/โครงการ) 
(D : DO) 
 2.1ก าหนดแบบฟอร์ม ปฏิทิน 
การติดตามสรุปงานของงานแต่ละ
งานในฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและบุคลากร 
 2.2ประสานงานกับงานแต่ละ
งานในฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและบุคลากร เพื่อแจ้ง
แบบฟอร์มและปฏิทินการสรุป
รวบรวมงาน 
 2.3ประชาสัมพันธ์งานในฝ่าย
พัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
บุคลากรให้กับผู้ที่เก่ียงข้อง
รับทราบ 
 2.4รวบรวมข้อมูลความต้องการ
พัฒนาอบรมในฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและบุคลากร ประสานส่ง
ต่อให้กับงานทรัพยากรมนุษย์ ฝ่าย
พัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
บุคลากรในการจัดอบรม/ประชุม/
สัมมนา 
 2.5รวบรวมข้อมูลผลการอบรม/
ประชุม/สัมมนา ของบุคลากรในแต่
ละงานในฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและบุคลากร ส่งต่อให้

 
 
 
 
7-9 พ.ค. 61 
 
 
 
7-9 พ.ค. 61 
 
 
 
 
10-11 พ.ค. 61 
 
 
 
14-15 พ.ค. 61 
 
 
 
 
 
 
10-11 พ.ค. 61 
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วัตถุประสงค์/เป้าหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปี) 
 2.บุคลากรร้อยละ 90 มีการ
ส่งเสริม สนับสนุนในการพัฒนา
บุคลากรในฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและบุคลากรให้มี
ประสิทธิภาพ 

เครื่องมือการติดตาม : 
 - แบบสอบถามความพึง
พอใจ 

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและบุคลากร งาน
เทคโนโลยีและสารสนเทศ ฝ่าย
พัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
บุคลากร 

3. ข้ันตรวจสอบ/ติดตาม/
ประเมินผล (C : CHECK) 
 3.1รวบรวมข้อมูลความต้องการ
พัฒนาอบรมในฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและบุคลากร ประสานส่ง
ต่อให้กับงานทรัพยากรมนุษย์ ฝ่าย
พัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
บุคลากรในการจัดอบรม/ประชุม/
สัมมนา 
 3.2รวบรวมข้อมูลผลการอบรม/
ประชุม/สัมมนา ของบุคลากรในแต่
ละงานในฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและบุคลากร ส่งต่อให้
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและบุคลากร งาน
เทคโนโลยีและสารสนเทศ ฝ่าย
พัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
บุคลากร 

4. ข้ันสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/
พัฒนา (A : Act) 
 4.1สรุปการด าเนินงานของแต่
ละงานในฝ่ายพัฒนาคุณภาพ

 
 
 
 
 
 
 

25-28 ก.พ. 62 
 
 
 
 
 
 
25-28 ก.พ. 62 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4-6 มี.ค. 62 
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วัตถุประสงค์/เป้าหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปี) 
การศึกษาและบุคลากร น าเสนอ
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและบุคลากร 
ผู้อ านวยการและผู้จัดการ      
 4.2 ส่งสรุปรายงานผลการ
ด าเนินงานของฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและบุคลากร ให้กับ
งานวิจัย นโยบายและแผน ฝ่าย
พัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
บุคลากร เพื่อสรุปเปรียบเทียบกับ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียน 

 
 
 
 
11-15 มี.ค. 62 
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แบบประมาณการค่าใช้จ่าย 
หน่วยงาน  บริหารฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร 
ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร 

ล าดับ รายการ 

ขั้นก าหนด

มาตรฐาน/ 
คุณลักษณะเฉพาะ

คุณภาพ 

ราคาต่อ 

หน่วย จ านวน 
หน่วย 

จ านวน 

เงิน หมาย
เหตุ 

บาท สต. บาท สต. 

1 กระดาษ A4 
80 Gram “IQ 
BRAND” 

120  30 รีม 3,600 
  

2 ค่าด าเนินการ ส ารองด าเนินการ    3,000   
         

รวมประมาณการค่าใช้จ่าย (หกพันหกร้อยบาทถ้วน)                                                        6,600   

 
 
สรุปประเภทงบประมาณ 
 งบโรงเรียน 6,000 บาท   งบจัดหา   บาท 
 

ผู้เสนอ 

    
(นางรวงทอง  ศรีศุภมิตร) 

หัวหน้างานบริหารฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและบุคลากร 

 
ผู้เห็นชอบ 

    
(ซิสเตอร์จ านันท์  ไพรงาม) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 
 

ผู้พิจารณา 

    
( นายสมบัติ  พิมพ์จันทร์ ) 

รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
และบุคลากร 

 
ผู้อนุมัติ 

    
(บาทหลวงสุรชัย  เจริญพงศ์) 
ผู้จัดการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 
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ล าดับที ่  2     หน่วยงาน    งานวิจัย นโยบายและแผน      
ฝ่าย   พัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร       
ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน: พันธกิจข้อที่    6 ยุทธศาสตร์ข้อที่   8   เป้าหมายข้อที่  1  
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ. มาตรฐานที่  12  ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ที่ 12.2   
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบ 4:  มาตรฐานที่ 4    ประเด็นที่ 4.1   
ตอบสนองมาตรฐานของโรงเรียน:  มาตรฐานที่ 4    ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1    

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปี) 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือส ารวจความพึงพอใจ
ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียน
ประกอบด้วย ครู นักเรียน 
ผู้ปกครองและชุมชน 
 2. เพ่ือสรุปผลการส ารวจ
ความพึงพอใจของ 
Stakeholder ผู้อ านวยการและ
ผู้จัดการ 
 3. เพ่ือด าเนินการวิจัยตาม
หัวข้อ/นโยบายของ 
ผู้อ านวยการและผู้จัดการ 
 4. เพ่ือเผยแพร่ผลงานวิจัย
ระดับโรงเรียนแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ตามช่องทางต่าง ๆ เช่น การ
ประชุมครูประจ าเดือน/เว็บไซต์
โรงเรียน/วารสารโรงเรียน 
 

1. ข้ันวางแผน (P : PLAN) 
 1.1 ประชุมคณะกรรมการเพ่ือ
ด าเนินการต่อไปนี้ 
  1.1.1เตรียมส ารวจความพึง
พอใจของผู้ที่เก่ียวข้องกับโรงเรียน 
(Stakeholder) 
  1.1.2 เตรียมสรุปผลการ
ส ารวจความพึงพอใจของ 
Stakeholder ผู้อ านวยการและ
ผู้จัดการ 
  1.1.3 เตรียมด าเนินการวิจัย
ตามหัวข้อ/นโยบายของ 
ผู้อ านวยการและผู้จัดการ 
  1.1.4 เตรียมเผยแพร่
ผลงานวิจัยระดับโรงเรียนแก่ผู้ที่
เกี่ยวข้อง 
 
 

 
 
 
27 มี.ค. 2561 
 
 
28 มี.ค.  2561 
 
 
 
30 มี.ค. 2561 
 
 
30 มิ.ย. 2561 
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วัตถุประสงค์/เป้าหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปี) 
 
เป้าหมายเชิงปริมาณ 
 - คณะครู ผู้ปกครอง 
นักเรียน ชุมชน เก็บ
แบบสอบถามร้อยละ 10 จาก
กลุ่มตัวอย่าง (ทุกเดือน) 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 - เพ่ือส ารวจความพึงพอใจ
ของผู้ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 
ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และ
ชุมชน 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 - แบบสอบถามได้ร้อยละ 
10 จากกลุ่มตัวอย่าง 

เครื่องมือการติดตาม 
 1. แบบสอบถามความพึง
พอใจที่มีต่อโรงเรียน ของ
ผู้ปกครองและชุมชน 
 2. แบบสอบถามความพึง
พอใจที่มีต่อโรงเรียน ของครู
และนักเรียน 

 

 

 
2.ขั้นด าเนินการ (ภาระงาน
ประจ า/ภาระงานร่วม/โครงการ) 
(D : DO) 
 2.1 ส ารวจความพึงพอใจของผู้
ที่เก่ียวข้องกับโรงเรียน 
(Stakeholder) 
  2.1.1แต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงานและประสานงานกับฝ่าย
ต่าง ๆ 
  2.1.2 ท าแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ 
   2.1.2.1ผู้ปกครองต่อการ
บริหารโรงเรียน 
   2.1.2.2ชุมชนต่อการ
บริหารโรงเรียน 
   2.1.2.3ส่งแบบสอบถาม
ความพึงพอใจเพ่ือกรอกข้อมูล 
   2.1.2.4รวบรวม
แบบสอบถามความพึงพอใจ 
   2.1.2.5สรุปผลการ
ส ารวจเสนอต่อผู้อ านวยการ 
   2.1.2.6น าผลสรุปจาก
การส ารวจแบบสอบถามความพึง
พอใจเสนอต่อผู้อ านวยการ 
   2.1.2.7น าผลการส ารวจ
ตามมตินโยบายพิจารณาจาก
ผู้อ านวยการ เผยแพร่ให้รับทราบ 

 
 
 
 
20-30 มิ.ย. 2561 
 
 
26 มิ.ย. 2561 
 
 
26 มิ.ย.61-3 ต.ค.61  
(เทอม 1) 
หมายเหตุ :เก็บและ
รวบรวมสรุปทุกเดือน 
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วัตถุประสงค์/เป้าหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปี) 
 
 2.1.3ท าแบบสอบถามความพึง
พอใจ 
   2.1.3.1 ครูต่อการ
บริหารโรงเรียน 
   2.1.3.2 นักเรียนต่อการ
บริหารโรงเรียน 
   2.1.3.3ส่งแบบสอบถาม
ความพึงพอใจเพ่ือกรอกข้อมูล 
   2.1.3.4รวบรวม
แบบสอบถามความพึงพอใจ 
   2.1.3.5สรุปผลการ
ส ารวจเสนอต่อผู้อ านวยการ 
   2.1.3.6น าผลสรุปจาก
การส ารวจแบบสอบถามความพึง
พอใจเสนอต่อผู้อ านวยการ 
   2.1.3.7น าผลการส ารวจ
ตามมตินโยบายพิจารณาจาก
ผู้อ านวยการ เผยแพร่ให้รับทราบ 
 2.2. ด าเนินการวิจัยตามหัวข้อ/
นโยบายงานวิจัยของผู้บริหาร 
  2.2.1 เสนอหัวข้อการวิจัย 
หรือรับนโยบายงานวิจัยของ
ผู้บริหาร 
  2.2.2 แต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงานงานวิจัยและพัฒนา 
  2.2.3 ท าแบบสอบถาม
ความพึงพอใจการวิจัยเพ่ือพัฒนา 

 
 
 
 
15 มิ.ย. 2561 
 
26  มิ.ย. 2561 
 
28 ก.ค. 2561 
 
15 ส.ค. 2561 
 
30 ส.ค. 2561 
 
สรุปผลทุกสิ้นเดือน 
10 ต.ค. 2561 
 
28 ต.ค. 2561 
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วัตถุประสงค์/เป้าหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปี) 
  2.2.4 ส่งแบบสอบถามเพ่ือ
ส ารวจความพึงพอใจ 
  2.2.5 รวบรวมข้อมูลจาก
แบบสอบถามความพึงพอใจ น ามา
วิเคราะห์ผลการประเมินจาก
แบบสอบถาม 
  2.2.6 สรุปรายงานผลการ
ส ารวจความพึงพอใจ 
  2.2.7 เผยแพร่ผลงานวิจัย
ระดับโรงเรียนแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
  2.2.8 น าผลงานประเมินมา
เผยแพร่แก่ครู นักเรียน ผู้ปกครอง
และชุมชนผ่านสื่อต่าง ๆ ตาม
ช่องทางต่าง ๆ เช่น การประชุมครู
ประจ าเดือน/เว็บไซต์โรงเรียน/
วารสารโรงเรียน 

3. ข้ันตรวจสอบ/ติดตาม/
ประเมินผล (C : CHECK) 
   3.1  ตรวจสอบติดตามการ
ด าเนินงานตามแผนของฝ่าย 
   3.2  ปรับปรุง แก้ไข การ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานวิจัย
นโยบายและแผน 
   3.3  ทบทวน/แก้ไข ปรับปรุง 
เครื่องมือวิเคราะห์ สังเคราะห์ ผล
การประเมินวิจัย นโยบายและแผน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 พ.ค.61-3 มี.ค.62 
 
 
 
 
 1 พ.ย. 2561 
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วัตถุประสงค์/เป้าหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปี) 
4. ข้ันสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/
พัฒนา (A : ACT) 
   4.1  สรุปผลการประเมินของ
ฝ่ายวิจัยนโยบายและแผน 
   4.2  น าผลงานประเมินจาก
แบบสอบถามมารวบรวมและ
วิเคราะห์ สรุป พัฒนา 
   4.3  น าผลการประเมินมา
วางแผนเพื่อปรับปรุง และพัฒนา
ในปีการศึกษาต่อไป 

 
 
 
 3 มี.ค. 2562 
 
10 มี.ค. 2562 
 
 
1-30 มี.ค.62 
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แบบประมาณการค่าใช้จ่าย 
หน่วยงาน  งานวิจัย นโยบายและแผน  ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร 

ล าดับ รายการ 

ขั้นก าหนด
มาตรฐาน/ 

คุณลักษณะเฉพาะ

คุณภาพ 

ราคาต่อ 
หน่วย จ านวน 

หน่วย 

จ านวน 
เงิน หมาย

เหตุ 
บาท สต. บาท สต. 

1 
กระดาษ A4 
จัดท า
แบบสอบถาม 

70 แกรม “IQ 
BRAND” 

110 - 30 รีม 3,300 - 
 

2 
กระดาษ A4  
จัดท ารูปเล่ม
วิจัย  (10 เล่ม) 

80 แกรม “Double 
A” 

120 - 10 รีม 1,200 - 
 

3 ค่าเข้าเลม่ 
10 เล่ม X 300 บาท  
(เข้าสันกาวปกแข็ง) 

300 - 10 เล่ม 3,000 - 
 

4 ค่าด าเนินการ     3,000 -  
รวมประมาณการค่าใช้จ่าย (หนึ่งหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน)                                                        10,500   

 
สรุปประเภทงบประมาณ 
 งบโรงเรียน 10,500 บาท  งบจัดหา     บาท 
 

ผู้เสนอ 

    
(นางสาวกัลยา   มั่งคั่ง) 

คณะกรรมการงานวิจัย นโยบายและแผน 
 
 

ผู้เห็นชอบ 

    
(ซิสเตอร์จ านันท์  ไพรงาม) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 
ผู้พิจารณา 

ผู้พิจารณา 

    
( นายสมบัติ  พิมพ์จันทร์ ) 

รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
และบุคลากร 

 
ผู้อนุมัติ 

    
(บาทหลวงสุรชัย  เจริญพงศ์) 
ผู้จัดการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
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ล าดับที่ 2 ปีการศึกษา 2561        
ชื่อโครงการ/ กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการเขียนแผน/โครงการ/กิจกรรมให้สอดคล้องกับโครงสร้าง 
               การบริหารการศึกษา         
หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานวิจัย นโยบายและแผน  ฝ่าย พัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร 
ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน: พันธกิจข้อที่   6  ยุทธศาสตร์ข้อที่  9 เป้าหมายข้อที่3  
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ. มาตรฐานที่7, 8ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ที่7.7,7.8, .1,8.2  
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบ 4:  มาตรฐานที่ 2   ประเด็นที่ 2.2   
ลักษณะโครงการ    ใหม่    ต่อเนื่อง 
 
1.หลักการและเหตุผล 
 การบริหารจัดการบุคลากรเป็นสิ่งส าคัญในการปฏิบัติท างานในทิศทางเดียวกัน งาน
ทรัพยากรมนุษย์ เป็นภาระหนักในการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้กับบุคลากรได้รับการ
พัฒนาโดยมีการอบรม การศึกษาให้กับบุคลากรได้รับการพัฒนา โดยมีการอบรมขึ้นเพ่ือปฏิบัติการ
เขียนแผน/โครงการ/ กิจกรรมให้สอดคล้องต่อเนื่องทุกปีการศึกษาของโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ เพ่ือให้
บุคลากรได้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพโดยการอบรมก่อนปฏิบัติการสอน ความเข้าใจเกี่ยวกับอบรมเชิง
ปฏิบัติการและเผยแพร่ต่อหน่วยงานและสาธารณะขั้นต่อไป  
 ดังนั้นฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากรจึงจัดท าโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียน
แผน/ โครงการ/ กิจกรรมให้สอดคล้องกับโครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ในวันที่ 
11 มีนาคม 2561 ณ หอประชุมวันทามารีย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 
 
2.วัตถุประสงค์ 

2.1เพ่ือให้บุคลากรมีแนวทางในการบริหารจัดการศึกษาที่ทันสมัยและสอดคล้องกับชุมชน
และผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย 

2.2เพ่ือให้บุคลากรแต่ละฝ่ายเขียนแผน โครงการ/กิจกรรมและสรุปการด าเนินงานเพ่ือให้
เป็นไปในทิศทางเดียวกันมีประสิทธิภาพและชัดเจน 
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3. เป้าหมาย 

 3.1เชิงปริมาณบุคลากรโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 

 3.2เชิงคุณภาพ 
3.2.1บุคลากรมีแผนปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับแผนงาน โครงการ/ กิจกรรมเพ่ือ 
พัฒนาทุกฝ่าย 
3.2.2บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการเขียนแผนงาน โครงการ/กิจกรรมมากข้ึน 

 3.3ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
3.3.1ฝ่ายบริหารตามโครงสร้างการบริหารร้อยละ 100มีแผนงาน/โครงการ/ 

กิจกรรมสอดคล้องกับโครงสร้างการบริหารการศึกษา 
3.2.2บุคลากรร้อยละ 90 มีความรู้ความเข้าใจในการเขียนแผนงาน 

4.แผนการด าเนินงาน/กิจกรรมท่ีจะ/ปฏิทินการด าเนินงาน 

ล าดับ รายการ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. 

ขั้นวางแผน (P : PLAN) 
1.1เตรียมแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ 

1 มี.ค.61 
40,000 บาท สมบัติ  พิมพ์จันทร ์

กัลยา  มั่งคั่ง 
กฤษณ์กร   จรดรัมย ์

1.2 เตรียมประชุมคณะกรรมการจัด
กิจกรรม 

12 มี.ค.61 

1.3 เตรียมจัดท าเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ
การท างาน 

15 มี.ค.61 

2. 

ขั้นด าเนินการ  (D : DO) 
2.1จะท าค าสั่งก าหนดการอบรม 

19 มี.ค.61 

2.2ประชุมคณะกรรมการเสนองานต่อ
ผู้อ านวยการ 

22 มี.ค.61 

2.3จัดท าเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการอบรม 26 มี.ค.61 

2.4ด าเนินการตามแผนงานกิจกรรม 4 พ.ค.61 
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ล าดับ รายการ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

3. 

ขั้นตรวจสอบติดตามประเมินผล 
(C : CHECK) 
3.1ตรวจสอบติดตามการ 

8 พ.ค.61 
10 พ.ค.61 

40,000 บาท สมบัติ  พิมพ์จันทร ์
กัลยา  มั่งคั่ง 
กฤษณ์กร   จรดรัมย ์

3.2ปรับปรุงแก้ไข 13 พ.ค.61 

4. 

ขั้น/รายงานปรับปรุงพัฒนา (A : ACT) 
4.1สรุปรายงานผลการด าเนิน 

16 พ.ค.61 
18 พ.ค.61 

4.2วิเคราะห์ผลการด าเนินงานน าไป
ปรับปรุงและพัฒนาเป็นการศึกษาต่อไป 

20 พ.ค.61 

 
5. งบประมาณ 

5.1 งบโรงเรียน   40,000 บาท     5.2 งบจัดหา   -  บาท 
รวม 40,000 บาท 
 

6. สถานที่ดาเนินการ 
 ห้องประชุมวันทามารีย์  โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ในวันที่ 11 มีนาคม 2561   
เริ่มเวลา  08.30 – 16.30 น. 
 
7. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 

7.1 แบบประเมินการเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ฯ 
 7.2 แบบบันทึกการตรวจนับแผนงานของแต่ละฝ่าย 
 
8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 8.1  บุคลากรมีแนวทางในการบริหารจัดการศึกษาท่ีทันสมัยและสอดคล้องกับชุมชนและผู้ที่
มีส่วนได้ส่วนเสีย 

8.2  เพื่อให้บุคลากรแต่ละฝ่ายเขียนแผน โครงการ/กิจกรรมและสรุปการด าเนินงานเพ่ือให้
เป็นไปในทิศทางเดียวกันมีประสิทธิภาพและชัดเจน 
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แบบประมาณการค่าใช้จ่าย 
โครงการ/กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการเขียนแผน/โครงการ/กิจกรรมให้สอดคล้องโครงสรา้ง 
     การบริหารการศึกษา        
ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร        

ล าดับ รายการ 

ขั้นก าหนด
มาตรฐาน/ 

คุณลักษณะ
เฉพาะคุณภาพ 

ราคาต่อ 
หน่วย จ านวน 

หน่วย 

จ านวน 
เงิน หมาย

เหตุ 
บาท สต. บาท สต. 

1. ค่าเอกสารค่า
ด าเนินการ 

กระดาษ A4     3,000 
 2,000 

  

2. ค่าอาหารและ
อาหารว่าง 

     
15,000 

  

3. ค่าวิทยากร      
 10,000 

  

4. ค่าเดินทางและที่พัก      
 10,000 

  

รวมประมาณการค่าใช้จ่าย (สี่หมื่นบาทถ้วน)                                                        40,000   

 
สรุปประเภทงบประมาณ 
 งบโรงเรียน 40,000    งบจัดหา    
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ล าดับที่ 2 ปีการศึกษา 2561        
ชื่อโครงการ/ กิจกรรมโครงการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 2561     
หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานวิจัย นโยบายและแผนฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร 
ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน:พันธกิจข้อที่   6  ยุทธศาสตร์ข้อที่  9 เป้าหมายข้อที่   3  
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ. มาตรฐานที่    7, 8ตัวบ่งช้ี/เกณฑ์ที่7.7,7.8, .1,8.2  
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบ 4:  มาตรฐานที่   2  ประเด็นที ่ 2.2  
ตอบสนองมาตรฐานของโรงเรียน : มาตรฐานที2่  ตัวบ่งชี้ที่2.2     
ลักษณะโครงการ   ใหม่    ต่อเนื่อง 
 
1.หลักการและเหตุผล 
 การปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับ
ที่ 2)  พ.ศ. 2545  การวางแผนเป็นการก าหนดทิศทางในอนาคตขององค์กร และเป็นเครื่องมือช่วยใน
การบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด   ซึ่งนโยบายการจัดการศึกษาในยุคปัจจุบัน เป็นการ
จัดการศึกษาที่มุ่งเน้นผลงานเป็นหลัก โดยดูจากความส าเร็จของงาน ดังนั้นเพ่ือสนองนโยบายดังกล่าว 
จึงมีความจ าเป็นต้องมีการจัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปี เพ่ือใช้เป็นการรายงานสรุปผลการจัด
การศึกษาประจ าปี และแผนการบริหารจัดการโรงเรียนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ
ของโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์  
 ดังนั้นทางงานนโยบายและแผน โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์  จึงได้จัดท าโครงการ  “จัดท า
แผนปฏิบัติการและสรุปผลการปฏิบัติงาน ประจ าปี 2561”  ขึ้นเพ่ือให้  เพ่ิมประสิทธิภาพของการ
บริหารจัดการศึกษาของของโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์สืบต่อไป 
 
2.วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์  และฝ่ายบริหารงานทั่วไป  มีกรอบและแนวทางในการใช้การ
บริหารจัดการศึกษาที่ทันสมัย  สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและผู้มีส่วนในส่วนเสีย 
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3. เป้าหมาย 

 3.1เชิงปริมาณ ฝ่ายตามโครงสร้างการบริหารโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ปี 2561 
 3.2เชิงคุณภาพ 

3.2.1ฝ่ายตามโครงสร้างการบริหารการศึกษามีแผนงาน/โครงการ /กิจ 
กรรมการบริหารงานครบทุกฝ่ายอย่างมีคุณภาพและน าไปปฏิบัติได้จริง 

  3.2.2ครู และบุคลากรมีความเข้าใจในการเขียนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
 3.3ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

3.3.1ฝ่ายต่างๆ ตามโครงสร้างการบริหาร ร้อยละ 100มีแผนงาน/โครงการ/ 
กิจกรรม 
3.2.2บุคลากรร้อยละ 90 มีความรู้ความเข้าใจในการเขียนแผนงาน 

4.แผนการด าเนินงาน/กิจกรรมท่ีจะ/ปฏิทินการด าเนินงาน 

ล าดับ รายการ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. 

ขั้นวางแผน (P : PLAN) 
1.1เตรียมแต่งตั้งคณะกรรมการรบัผิดชอบ 

 
1 มี.ค. 61 

10,000 บาท สมบัติพิมพ์จันทร ์
กัลยามั่งคั่ง 
กฤษณ์กร จรดรมัย ์

1.2 เตรียมประชุมคณะกรรมการจัด
กิจกรรม 

12 มี.ค61 

1.3 เตรียมจัดท าเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ
การท างาน 

15 มี.ค. 
61 

2. 

ขั้นด าเนินการ  (D : DO) 
2.1ก าหนดปฏิทินการเขียนแผนงาน
โครงการและกิจกรรม 

19 มี.ค. 
61 

2.2ประชุมคณะกรรมการเสนองานต่อ
ผู้อ านวยการ 

22 มี.ค. 
61 

2.3 จัดพิมพ์แผนปฏิบัติการของแต่ละฝ่าย 26 มี.ค. 
61 

2.4จัดรูปแบบรปูเลม่แผนปฏิบัติการแตล่ะฝา่ย 4 พ.ค. 61 
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ล าดับ รายการ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

3. 

ขั้นตรวจสอบติดตามประเมินผล (C : 
CHECK) 
3.1ตรวจสอบติดตามการ 

8 พ.ค. 61 
9พ.ค. 61 

10,000 บาท สมบัติพิมพ์จันทร ์
กัลยามั่งคั่ง 
กฤษณ์กร จรดรมัย ์

3.2ปรับปรุงแก้ไข 10พ.ค.61 

4. 

ขั้น/รายงานปรับปรุงพัฒนา (A : ACT) 
4.1สรุปรายงานผลการด าเนิน 

11พ.ค.61 

4.2วิเคราะห์ผลการด าเนินงานน าไป
ปรับปรุงและพัฒนาเป็นการศึกษาต่อไป 

20 พ.ค.61 

 
5. งบประมาณ 

5.1 งบโรงเรียน   10,000 บาท     5.2 งบจัดหา   -  บาท 
รวม 10,000 บาท 
 

6. สถานที่ดาเนินการ 
 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์อ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 
 
7. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 

- แบบประเมินความพึงพอใจโครงการ 5 ระดับ 
 

8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ สามารถจัด ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาได้สอดคล้องกับ
นโยบายของภาครัฐ  สอดคล้องแผนพัฒนาการศึกษาของสังฆมณฑลนครราชสีมา และสอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์ของโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ 
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แบบประมาณการค่าใช้จ่าย 
โครงการ/กิจกรรมโครงการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 2561     
ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร        

ล าดับ รายการ 

ขั้นก าหนด

มาตรฐาน/ 
คุณลักษณะเฉพาะ

คุณภาพ 

ราคาต่อ 

หน่วย จ านวน 
หน่วย 

จ านวน 

เงิน หมาย
เหตุ 

บาท สต. บาท สต. 

1. กระดาษ A4 DobleA 80 
Gram 

120  10 รีม 1,200   

2. ค่าเข้าเล่ม 24 
เล่ม 

ฝ่ายละ 2 เล่ม 
เล่มร่วม 10 เล่ม 

200  24 เล่ม 4,800   

3. ค่าหมึกปริ้น แดง ด า เหลือง 
น้ าเงิน 

1000  4 4,000   

4. ค่าด าเนินการ  2000  1 2,000   

รวมประมาณการค่าใช้จ่าย (หนึ่งหมื่นสองบาทถ้วน)                                                        12,000   

 
สรุปประเภทงบประมาณ 
 งบโรงเรียน 12,000    งบจัดหา    

 

ผู้เสนอ 
    
(นายสมบัติ  พิมพ์จันทร์) 

หัวหน้างานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
 
 

ผู้เห็นชอบ 
    
(ซิสเตอร์จ านันท์  ไพรงาม) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 

ผู้พิจารณา 
    
( นายสมบัติ  พิมพ์จันทร์ ) 

รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
และบุคลากร 

 
ผู้อนุมัติ 

    
(บาทหลวงสุรชัย  เจริญพงศ์) 
ผู้จัดการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 
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ล าดับที่3  หน่วยงานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร  
ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน:พันธกิจขอ้ที6่ยุทธศาสตรข์้อที8่เป้าหมายข้อที่1ตอบสนอง
มาตรฐานการศึกษา  สพฐ. มาตรฐานที4่      
ตัวบ่งชี/้เกณฑ์ที8่.1, 8.4, 8.5, 8.6, 12.1, 12.4, 12.5, 12.6      
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาสมศ.รอบสี่ :มาตรฐานที ่  4  ประเด็นที4่.1   
ตอบสนองมาตรฐานของโรงเรียน : มาตรฐานที4่ตัวบ่งช้ีที่4.1     

 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปี) 
วัตถุประสงค์ 
 1.เพ่ือด าเนินการจัดระบบ
ประกันคุณภาพว่าด้วยการ
ประกันคุณภาพภายใน พ.ศ.
2553 ให้ครบทั้ง 8 ข้อ 
 2.เพ่ือประสานการ
ด าเนินงานในการเผยแพร่ข้อมูล
แก่ผู้เกี่ยวข้อง 
 3.เพ่ือด าเนินงานเตรียม
ความพร้อมรับการประเมินจาก
หน่วยงานต่าง ๆ 
 4.เพ่ือสรุปผลการด าเนินงาน
มาตรฐานคุณภาพการศึกษาแต่
ละเดือน/ปี 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
 ทุกหน่วยงานในโรงเรียน 
 

1.ขั้นวางแผน(P :  PLAN) 
1.1 ประชุมคณะกรรมการเพ่ือ
ด าเนินการต่อไปนี้ 
  1.1.1 เตรียมแต่งตั้ง
กรรมการประกันคุณภาพภายใน 
  1.1.2 เตรียมประชุม
คณะกรรมการประกันคุณภาพ
ภายใน 
  1.1.3 เตรียมจัดท าตาราง
ปฏิบัติงานการประกันคุณภาพ
ภายใน 
  1.1.4 เตรียมจัดท าเอกสารที่
เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพ
ภายใน เช่น ปฏิทินการปฏิบัติงาน
การประกันคุณภาพภายในฯลฯ 

 

 
 
 
21 – 30 พ.ค. 61 
 
16 – 31 มิ.ย. 61 
 
 
16 – 31 พ.ค. 61 
 
 
16 – 31 พ.ค. 61 
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วัตถุประสงค์/เป้าหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปี) 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 1.มีการด าเนินการจัดระบบ
ประกันคุณภาพว่าด้วยการ
ประกันคุณภาพภายใน พ.ศ.
2553ให้ครบทั้ง 8 ข้อ 
 2.มีการประสานการ
ด าเนินงานในการเผยแพร่ข้อมูล
แก่ผู้เกี่ยวข้อง 
 3.มีการด าเนินงานเตรียม
ความพร้อมรับการประเมินจาก
หน่วยงานต่าง ๆ 
 4.มีการสรุปผลการ
ด าเนินงานมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษาแต่ละเดือน/ปี 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 1.มีการด าเนินการครบทั้ง 8
ข้อ 
 2.มีการประสานการ
ด าเนินงานเป็นปัจจุบัน 
 3.มีการเตรียมความพร้อม
รับการประเมินจากหน่วยงาน
ต่างๆ เป็นปัจจุบัน 
 4.มีรายงานสรุปผลการ
ด าเนินงานมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษาเป็นปัจจุบัน 
 
 

2.ขัน้ด าเนินการ(ภาระงาน
ประจ า/ภาระงานร่วม/โครงการ)
(D : DO) 
  2.1 จัดท าค าสั่งการปฏิบัติงาน
การประกันคุณภาพภายในและ
น าเสนอให้ผู้อ านวยการลงนาม
อนุมัติการแต่งตั้ง 
 2.2 ประชุมคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพภายในเพ่ือชี้แจง
รายละเอียดแผนงานประกัน
คุณภาพภายในปีการศึกษา 2561 
 2.3 จัดท าเอกสาร เครื่องมือ
การประกันคุณภาพภายในและที่
เกี่ยวข้อง  
 2.4 จัดท าตารางและปฏิทินการ
ปฏิบัติงานประกันคุณภาพภายใน 
 2.5 ประสานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือแจ้งปฏิทินการปฏิบัติงานการ
ประกันคุณภาพภายใน 
 2.6 ด าเนินการตามปฏิทินการ
ปฏิบัติงานการประกันคุณภาพ
ภายในปีการศึกษา 2561 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
21 – 30 เม.ย. 61 
 
 
 
ตามปฏิทินที่ก าหนด/ 
อย่างน้อยเดือนละ
ครั้ง 
 
16 – 31 พ.ค. 61 
 
 
16 – 31 พ.ค. 61 
 
ทุกครั้งที่มีการประชุม
คณะกรรมการประกัน 
คุณภาพภายใน 
ตามปฏิทินที่ก าหนด 
ในแต่ละเดือน 
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วัตถุประสงค์/เป้าหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปี) 
เครื่องมือการติดตาม/
ประเมินผล 
 1.ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
 2.รายงานสรุปผลการ
ปฏิบัติงาน 
 3.รายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR) 

3.ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/
ประเมินผล(C : CHECK) 
 3.1 ตรวจสอบ  ติดตามการ
ด าเนินงานตามแผน 
 
 3.2 ปรับปรุงแก้ไขการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการ
ประกันคุณภาพภายในที่ยังไม่
สมบูรณ์ 
 3.3 ทบทวน/แก้ไข  ปรับปรุง
เครื่องมือการประกันคุณภาพ
ภายใน 
 3.4 วิเคราะห์ สังเคราะห์ผลการ
ประเมินประกันคุณภาพภายใน 

4.ขัน้สรุป/รายงาน/ปรบัปรุง/
พัฒนา ( A :  ACT) 
 4.1 สรุปผลการประเมินการ
ประกันคุณภาพภายใน 
 4.2 น าผลการประเมินมา
วางแผนเพื่อปรับปรุงและพัฒนาใน
ปีการศึกษาต่อไป 

ทุกเดือน 
 
ทุกเดือน 
 
 
ทุกเดือน 
 
 
ทุกเดือน 
 
 
 
 

ภาคเรียนที่ 1  
(เดือนกันยายน 61) 
ภาคเรียนที่ 1 
(เดือนกุมภาพันธ์ 62) 
ภาคเรียนที่ 2 
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แบบประมาณการค่าใช้จ่าย 
หน่วยงานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร . 

ล าดับ รายการ 

ขั้นก าหนด
มาตรฐาน/ 

คุณลักษณะเฉพาะ

คุณภาพ 

ราคาต่อ 
หน่วย จ านวน 

หน่วย 

จ านวน 
เงิน หมาย

เหตุ 
บาท สต. บาท สต. 

1 
กระดาษ A4 
จัดท ารายงาน
ตนเอง 

80 แกรม “Double 
A” 120  30 รีม 3,600 

  

2 
ค่าเข้าเลม่สัน
กาว ปกแข็ง 

 
300  10 เล่ม 3,000 

  

3 

ค่ากระดาษ  
โฟโต้จัดท า
หน้าปกและปริ้น
รูปภาพ 

230 แกรม
“JINLAN” 

200  5 รีม 1,000 

  

4 ค่าด าเนินการ ส ารองด าเนินการ    1,000   
รวมประมาณการค่าใช้จ่าย (แปดพันหกร้อยบาทถ้วน)                                                        8,600   

 
สรุปประเภทงบประมาณ 
 งบโรงเรียน 8,600    งบจัดหา    
 

ผู้เสนอ 

    
(นางสาวดวงใจ  แสนกล้า) 

หัวหน้างานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
 
 

ผู้เห็นชอบ 

    
(ซิสเตอร์จ านันท์  ไพรงาม) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 

ผู้พิจารณา 

    
( นายสมบัติ  พิมพ์จันทร์ ) 

รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
และบุคลากร 

 
ผู้อนุมัติ 

    
(บาทหลวงสุรชัย  เจริญพงศ์) 
ผู้จัดการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
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ล าดับที ่  4     หน่วยงาน   งานทรัพยากรมนุษย์ ฝ่าย   พัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร 
ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน: พันธกิจข้อที่    6  ยุทธศาสตร์ข้อที่   9    เป้าหมายข้อที่ 3 
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ. มาตรฐานที่     7,8 ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ที่  7.7 , 7.8 , 8.1 ,8.2 
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบ 4:  มาตรฐานที่ 2 ประเด็นที ่   2.2  . 
ตอบสนองมาตรฐานของโรงเรียน : มาตรฐานที่2ตัวบ่งช้ีที่2.2    . 

 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปี) 
วัตถุประสงค์  
 - เพ่ือจัดระบบสรรหา
คัดเลือกบุคลากรให้มี
ประสิทธิภาพ 
 
เป้าหมายเชิงปริมาณ :  
 - ครูและบุคลากรทุกคน ใน
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 
 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ :  
 - ครูและบุคลากรร้อยละ 85 
มีการจัดระบบสรรหาคัดเลือก
บุคลากรที่ชัดเจน 
 
 
 
 
เครื่องมือการติดตาม : 

1. จัดระบบสรรหาคัดเลือก
บุคลากร 
1. ข้ันวางแผน (P : PLAN) 
 1.1. ประชุมคณะกรรมการ
จัดระบบสรรหาคัดเลือกบุคลากร
ดังนี้ 
  1.1.1 เตรียมแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดระบบสรรหา
คัดเลือกบุคลากร 
  1.1.2 เตรียมประชุม
คณะกรรมการจัดระบบสรรหา
คัดเลือกบุคลากร 
  1.1.3เตรียมจัดท าเอกสารที่
เกี่ยวข้องกับการจัดระบบสรรหา
คัดเลือกบุคลากร 
 
 
2. ข้ันด าเนินการ (ภาระงาน

 
 
 
 
 
26-30 มี.ค. 61 
 
 
26-30 มี.ค. 61 
 
 
26-30 มี.ค. 61 
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วัตถุประสงค์/เป้าหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปี) 
 1. รายงานสรุปผลการ 
สรรหาคัดเลือกบุคลากร 
 2. แบบประเมินผลการ
ทดลองงาน  
 3. แบบส ารวจอัตราก าลัง 
 

ประจ า/ภาระงานร่วม/โครงการ) 
(D : DO) 
 2.1 จัดท าค าสั่งการจัดระบบ
สรรหาคัดเลือกบุคลากร 
 2.2 ประชุมคณะกรรมการ
จัดระบบสรรหาคัดเลือกบุคลากร 
 2.3 จัดท าเอกสารที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดระบบสรรหาคัดเลือก
บุคลากร 
 2.4 ส ารวจอัตราก าลัง บุคลากร
จากทุกฝ่าย 
 2.5 รวบรวมข้อมูลน าเสนอ 
ผู้อ านวยการและผู้จัดการ เพื่อขอ
อนุมัติ  
 2.6 ประกาศรับสมัครบุคลากร
ตามอัตราก าลังที่ ผู้อ านวยการและ
ผู้จัดการ อนุมัติผ่านทางสถานีวิทยุ 
FacebookWebsite โรงเรียน   
 2.7 เปิดรับสมัครบุคลากรตาม
อัตราก าลังที่ผู้อ านวยการและ
ผู้จัดการ อนุมัติผ่านทางสถานีวิทยุ 
Facebook Website โรงเรียน 
 2.8 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบ
คัดเลือกภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
สอบคัดเลือก ภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ 
 2.9 คณะกรรมการ
ตรวจข้อสอบสอบคัดเลือก 

 
 
26-30 มี.ค. 61 
 
26-30 มี.ค. 61 
 
2-12 เม.ย. 61 
 
 
8-26 ม.ค. 61 
 
8-26 ม.ค. 61 
 
 
1 ก.พ.-30 มี.ค. 61 
 
 
 
1 ก.พ.-30 มี.ค. 61 
 
 
 
12-28 มี.ค. 61 
 
 
 
16-20 เม.ย. 61 
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วัตถุประสงค์/เป้าหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปี) 
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
 2.10 ประกาศผลการสอบ
คัดเลือก ภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ 
 2.11 ทดลองปฏิบัติงานตาม
ระเบียบการปฏิบัติงานของ
โรงเรียน 
 2.12 จัดท าแบบประเมินการ
ทดลองงานตามระเบียบการ
ปฏิบัติงานโรงเรียน 
 2.13 คณะกรรมการประเมินผล
การทดลองงานของบุคลากร 
 2.14 คณะกรรมการประเมิน
สรุปผลการทดลองงานของ
บุคลากรเสนอ ผู้อ านวยการและ
ผู้จัดการ เพื่อขออนุมัติบรรจุแต่งตั้ง 
 2.15 ประสานงานกับงานวัดผล
ประเมินผลและทะเบียน ฝ่าย
วิชาการ เพื่อจัดท าเอกสารบรรจุ
แต่งตั้งและน าส่งที่ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา หรือหน่วยงานต้น
สังกัด 
 2.16 สรุปผลการสรรหา
คัดเลือกบุคลากรที่สอบผ่านและไม่
ผ่านการทดลองงาน 

3. ข้ันตรวจสอบ/ติดตาม/
ประเมินผล     (C : CHECK) 

 
16-20 เม.ย. 61 
 
 
23 เม.ย. 61 
 
 
24-30 เม.ย. 62 
 
 
24-30 เม.ย. 61 
 
24-30 เม.ย. 61 
 
 
 
1-15 พ.ค. 61 
 
 
 
 
 
1-15 พ.ค. 62 
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วัตถุประสงค์/เป้าหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปี) 
3.1 ตรวจสอบติดตามการ

ด าเนินการตามแผนงาน 
3.2 ปรับปรุงแก้ไข ด าเนินงาน ตาม

แผนงานจัดระบบสรรหา
คัดเลือกบุคลากรที่ยังไม่
สมบูรณ์ 

4. ข้ันสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/
พัฒนา 
   (A : ACT) 
4.1 สรุปผลการจัดระบบการพัฒนา

บุคลากร 
4.2 น าผลการประเมินวางแผนเพื่อ

ปรับปรุงและพัฒนาให้มี
การศึกษาต่อไป 

 

1-15 พ.ค. 61 
 
ทุกครั้งที่มีการ
จ าหน่ายบุคลากร 
 
 
 
 
 
รายภาคเรียนและปี
การศึกษา 2561 
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แบบประมาณการค่าใช้จ่าย 
หน่วยงานทรัพยากรมนุษย์(จัดระบบสรรหาและคัดเลือกบุคลกร)     
ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร        
 

ล าดับ รายการ 

ขั้นก าหนด
มาตรฐาน/ 

คุณลักษณะเฉพาะ
คุณภาพ 

ราคาต่อ 
หน่วย จ านวน 

หน่วย 

จ านวน 
เงิน หมาย

เหตุ 
บาท สต. บาท สต. 

1 กระดาษ A4 
(จัดพิมพ์ข้อสอบ
ทดสอบความรู้) 

70 แกรม “ IQ 
BRAND” 

120  10 1,200 1  

2 แฟ้มเก็บ
ทะเบียนครูใหม ่

แฟ้มสันกว้าง F4 3
นิ้ว 

200  10 2,000 2  

รวมประมาณการค่าใช้จ่าย (หนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)                                                        3,200   

 
สรุปประเภทงบประมาณ 
 งบโรงเรียน 3,200    งบจัดหา    
 

ผู้เสนอ 

    
(นางสาวดวงพร   เข็มทอง) 

หัวหน้างานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
 
 

ผู้เห็นชอบ 

    
(ซิสเตอร์จ านันท์  ไพรงาม) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 

ผู้พิจารณา 

    
( นายสมบัติ  พิมพ์จันทร์ ) 

รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
และบุคลากร 

 
ผู้อนุมัติ 

    
(บาทหลวงสุรชัย  เจริญพงศ์) 
ผู้จัดการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์

 

 
  



42 
 
 

 
ล าดับที ่  4     หน่วยงาน   งานทรัพยากรมนุษย์ ฝ่าย   พัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร 
ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน: พันธกิจข้อที่    6  ยุทธศาสตร์ข้อที่   9    เป้าหมายข้อที่3 . 
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ. มาตรฐานที่     7,8 ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ที่  7.7 , 7.8 , 8.1 ,8.2
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบ 4:  มาตรฐานที่2ประเด็นที่   2.2 . 
ตอบสนองมาตรฐานของโรงเรียน : มาตรฐานที่2ตัวบ่งช้ีที่2.2    . 

 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปี) 
วัตถุประสงค์  
 - เพ่ือจัดระบบการพัฒนา
บุคลากร 

เป้าหมายเชิงปริมาณ :  
 - ครูและบุคลากรทุกคน ใน
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ :  
 - มีการจัดระบบการพัฒนา
บุคลากร 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ :  
 - ครูและบุคลากรร้อยละ 90 
มีการจัดระบบการพัฒนา
บุคลากร 

เครื่องมือการติดตาม : 
 - แบบประเมินความพึง
พอใจในการอบรมสัมมนา 

2. จัดระบบการพัฒนาบุคลากร 
1. ข้ันวางแผน  (P : PLAN) 
    1.1 ประชุมคณะกรรมการฝ่าย
บุคลากรเพ่ือเตรียมการดังต่อไปนี้ 
    1.1.1 เตรียมส ารวจความ
ต้องการ การพัฒนาบุคลากรทุก
ฝ่ายภายในโรงเรียน 
    1.1.2 เตรียมรวบรวมข้อมูล
จากการส ารวจ น าเสนอผู้แทน 
ผู้อ านวยการและผู้จัดการ เพื่อขอ
อนุมัติ 
    1.1.3 เตรียมจัดท าปฏิทิน 
การอบรมสัมมนา ศึกษาดูงาน 
การศึกษาต่อของบุคลากรใน
โรงเรียน 
    1.1.4 เตรียมประสานกับ
หน่วยงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง เพ่ือ
จัดเตรียม สถานที่ ยานพาหนะ   

 
 
1มี.ค.- 30เม.ย. 61 
 
1มี.ค.- 30เม.ย. 61 
 
 
1มี.ค.- 30เม.ย. 61 
 
 
 
1มี.ค.- 30เม.ย. 61 
 
 
 
ก่อนการอบรมทุก
ครั้ง 7วัน 
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วัตถุประสงค์/เป้าหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปี) 
 
 
 

    1.1.5 เตรียมจัดเตรียมการ
อบรม สัมมนา ประสานกับงานกับ
วิทยากร 
    1.1.6 เตรียมประสานงานใน
การจัดเตรียมสิ่งอ านวยความ
สะดวกแก่ผู้เกี่ยวข้อง 
    1.1.7 เตรียมจัดท าแบบ
ประเมินความพึงพอใจในการ
อบรมสัมมนา 
    1.1.8 เตรียมจัดอบรมสัมมนา
ตามท่ีวางแผนและปฏิทิน 
    1.1.9 เตรียมประเมินความ
พึงพอใจในการอบรมสัมมนาทุก
ครั้ง 
    1.1.10 เตรียมสรุปรายงาน
ผลการจัดอบรมสัมมนาทุกครั้ง 
    1.1.11 เตรียมประสานงาน
กับหัวหน้าฝ่ายต่าง ๆ เพื่อน าผล
การอบรมไปใช้เกิดประโยชน์ 

2. ข้ันด าเนินการ (ภาระงาน
ประจ า/ภาระงานร่วม/โครงการ)  
(D : DO) 
 2.1 ส ารวจความต้องการ การ
พัฒนาบุคลากรทุกฝ่ายภายใน
โรงเรียน 
 2.2 รวบรวมข้อมูลจากการ
ส ารวจ น าเสนอ ผู้อ านวยการและ

ก่อนการอบรมทุก
ครั้ง 7วัน 
 
ระหว่างการอบรมสม
นาทุกครั้ง 
ระหว่างการอบรม
สัมมนาทุกครั้ง 
ครั้งที่มีการอบรม 
ภายใน 7 วันหลังการ
อบรมเสร็จ 
 
ก่อนการอบรมทุก
ครั้ง 
 

1มี.ค.- 30เม.ย. 61 
 
 

1 พ.ค. 61 
 
 
 
 
 
 

ก่อนการอบรมทุก
ครั้ง 7วัน 
 
 
 



44 
 
 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปี) 
ผู้จัดการ เพื่อขออนุมัติ 
 2.3 จัดท าปฏิทิน การอบรม
สัมมนา ศึกษาดูงาน การศึกษาต่อ
ของบุคลากรในโรงเรียน 
 2.4 ประสานกับหน่วยงานต่าง 
ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดเตรียม 
สถานที่ ยานพาหนะ 
 2.5 จัดเตรียมการอบรม 
สัมมนา ประสานกับงานกับ
วิทยากร 
 2.6 ประสานงานในการ
จัดเตรียมสิ่งอ านวยความสะดวกแก่
ผู้เกี่ยวข้อง 
 2.7 จัดท าแบบประเมินความพึง
พอใจในการอบรมสัมมนา 
 2.8 จัดอบรมสัมมนาตามที่
วางแผนและปฏิทิน 
 2.9 ประเมินความพึงพอใจใน
การอบรมสัมมนาทุกครั้ง 
 2.10 สรุปรายงานผลการจัด
อบรมสัมมนาทุกครั้ง 
 2.11 ประสานงานกับหัวหน้า
ฝ่ายต่าง ๆ เพื่อน าผลการอบรมไป
ใช้ให้เกิดประโยชน์ 
 
3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/
ประเมินผล (C : CHECK) 
 3.1 ตรวจสอบติดตามการ

ก่อนการอบรมทุก
ครั้ง 7วัน 
 
ก่อนการอบรมทุก
ครั้ง 7วัน 
 
ก่อนการอบรมทุก
ครั้ง 7วัน 
 
ตามปฏิทินการอบรม
และจดหมายเข้าของ
แต่ละหน่วยงาน 
 
 
 
หลังการอบรมเสร็จ
ทุกครั้งภายใน 7วัน 
 
 
 
 
ทุกครั้งที่มีการอบรม 
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วัตถุประสงค์/เป้าหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปี) 
ด าเนินการตามแผนงาน 
 3.2 ปรับปรุงแก้ไข ด าเนินงาน 
ตามแผนงานแบบประเมินความพึง
พอใจในการอบรมสัมมนาที่ยังไม่
สมบูรณ์ 
 3.3 ทบทวน/แก้ไข/ปรับปรุง 
เครื่องมือการติดตาม 
 3.4 วิเคราะห์ / สังเคราะห์ ผล
การประเมินความพึงพอใจในการ
อบรมสัมมนาของครูและบุคลากร
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 

4. ข้ันสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/
พัฒนา   (A : ACT) 
 4.1 สรุปผลการอบรมสัมมนา
ครูและบุคลากรโรงเรียนมารีย์
อนุสรณ์ 
 4.2 น าผลการประเมินความพึง
พอใจในการอบรมสัมมนาทุกครั้ง
มาวางแผนเพ่ือปรับปรุงและพัฒนา
ในปีการศึกษา 

 
 
ทุกครั้งที่มีการอบรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

รายเดือน/รายภาค
เรียนและรายการ
ศึกษา 2561 
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ล าดับที่ 4 ปีการศึกษา  2561    
ชื่อโครงการ/ กิจกรรมอบรมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน   
หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานทรัพยากรมนุษย์   ฝ่าย พัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร 
ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน: พันธกิจข้อที่   6  ยุทธศาสตร์ข้อที่  9 เป้าหมายข้อที่ 3  
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ. มาตรฐานที่    7, 8   ตัวบ่งช้ี/เกณฑ์ที่7.7,7.8, .1,8.2  
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบ 4:  มาตรฐานที่ 2   ประเด็นที ่ 2.2  
ตอบสนองมาตรฐานของโรงเรียน : มาตรฐานที2่ตัวบ่งช้ีที่2.2    . 
ลักษณะโครงการ    ใหม่    ต่อเนื่อง 
 
1.หลักการและเหตุผล 
 กฎกระทรวงว่าด้วยเรื่องประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561  ให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัด
ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาโดยการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด พร้อมทั้งจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่ง
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้จัดให้มีการประเมินผลและ
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการด าเนินการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มี
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัด
หรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปี 
 ดังนั้นฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร จึงได้จัดท าโครงการอบรมพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์  ประจ าปีการศึกษา 2561 ขึ้น 
 
2.วัตถุประสงค์ 

2.1  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู ความเข้าใจ และทักษะในการด าเนินงานประกัน 
คุณภาพการศึกษา 

2.2 เพ่ือสร้างแนวปฏิบัติในกระบวนการงานประกันคุณภาพการศึกษาท่ีมีมาตรฐานและ 
ทิศทางเดียวกัน 
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3. เป้าหมาย 
 3.1เชิงปริมาณบุคลากรโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 
 3.2เชิงคุณภาพ 

3.2.1บุคลากรความรู ความเข้าใจ และทักษะในการด าเนินงานประกัน 
คุณภาพการศึกษา 

3.2.2 เพ่ือก าหนดปฏิทินการท างานเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 3.3ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

3.3.1 มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเป้าหมาย 
3.2.2 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการจัดโครงการ ไม่น้อยกว่า 3.51  

คะแนน (ระดับดี)  หรือร้อยละ  80 
 

4.แผนการด าเนินงาน/กิจกรรมท่ีจะ/ปฏิทินการด าเนินงาน 

ล าดับ รายการ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. 

ขั้นวางแผน (P : PLAN) 
  1.1 เตรียมแต่งตั้งคณะกรรมการ
รับผิดชอบ 

1 มิ.ย. 61 
30,000 บาท วิลาวัลย์บญุน าพา 

เมทินีราชวงศ์ 
ดวงพรเข็มทอง 
ดวงตาอรุณรัมย ์
กฤตภาสฉะพรรณ 
รังส ี

  1.2 เตรียมประชุมคณะกรรมการจัด
กิจกรรม 

4 มิ.ย. 61 

  1.3 เตรียมจัดท าเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ
การท างาน 

5-8มี.ค. 
61 

2. 

ขั้นด าเนินการ  (D : DO) 
  2.1 จะท าค าสั่งก าหนดการอบรม 

5-8 มิ.ย.
61 

  2.2 ประชุมคณะกรรมการเสนองานต่อ
ผู้อ านวยการ 

11 มิ.ย. 
61 

  2.3 จัดท าเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการ
อบรม 

12มิ.ย. 61 

  2.4 ด าเนินการตามแผนงานกิจกรรม 29 ก.ค.61 



48 
 
 

ล าดับ รายการ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

3. 

ขั้นตรวจสอบติดตามประเมินผล 
(C : CHECK) 
  3.1  ตรวจสอบติดตามการ 

1-3 ส.ค. 
61 

30,000 บาท วิลาวัลย์บญุน าพา 
เมทินีราชวงศ์ 
ดวงพรเข็มทอง 
ดวงตาอรุณรัมย ์
กฤตภาสฉะพรรณ 
รังส ี

  3.2 ปรับปรุงแก้ไข 6-10 ส.ค. 
61 

4. 

ขั้น/รายงานปรับปรุงพัฒนา(A : ACT) 
  4.1 สรุปรายงานผลการด าเนิน 

13 ส.ค. 
61 

  4.2 วิเคราะห์ผลการด าเนินงานน าไป
ปรับปรุงและพัฒนาเป็นการศึกษาต่อไป 

13 ส.ค. 
61 

 
5. งบประมาณ 

5.1 งบโรงเรียน30,000   บาท     5.2 งบจัดหา  -   บาท 
รวม 30,000 บาท 

6. สถานที่ดาเนินการ 
 ห้องประชุมวันทามารีย์  โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์เริ่มเวลา  08.30 – 16.30 น. 

7. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 
7.1 แบบประเมินการเข้าอบรมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของ

โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 
 7.2 แบบบันทึกการตรวจนับแผนงานของแต่ละฝ่าย 

8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 8.1 คะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สูงขึ้นกวาเดิม 

8.2 บุคลากรมีความเขาใจในเกณฑ์มาตรฐานงานประกันคุณภาพการศึกษามากข้ึน 
8.3 งานประกันคุณภาพการศึกษาของแต่ละหน่วยงานเป็นระบบกลไกมากข้ึน 
8.4 งานประกันคุณภาพการศึกษามีแนวปฏิบัติและทิศทางเดียวกัน 
8.5เพ่ือส่งเสริม และสนับสนุนให้งานประกันคุณภาพการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ

ปฏิบัติงานประจ าของบุคลากร  
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แบบประมาณการค่าใช้จ่าย 
โครงการ / กิจกรรมอบรมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน    
หน่วยงานมาตรฐานคุณภาพการศึกษาฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร 

ล าดับ รายการ 

ขั้นก าหนด

มาตรฐาน/ 
คุณลักษณะเฉพาะ

คุณภาพ 

ราคาต่อ 

หน่วย จ านวน 
หน่วย 

จ านวน 

เงิน หมาย
เหตุ 

บาท สต. บาท สต. 

1. ค่าเอกสารค่า
ด าเนินการ 

กระดาษ A4    
 5,000 

  

2. ค่าอาหารและ
อาหารว่าง 

    
 15,000 

  

3. ค่าวิทยากร      10,000   
รวมประมาณการค่าใช้จ่าย (สามหมื่นบาทถ้วน)                                                        30,000   

 
สรุปประเภทงบประมาณ 
 งบโรงเรียน 30,000    งบจัดหา    
 

ผู้เสนอ 

    
          ( นางสาวดวงตา  อรุณรัมย์ ) 

      หวัหน้างานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
 
 

ผู้เห็นชอบ 

    
(ซิสเตอร์จ านันท์  ไพรงาม) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 

ผู้พิจารณา 

    
( นายสมบัติ  พิมพ์จันทร์ ) 

รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
และบุคลากร 

 
ผู้อนุมัติ 

    
(บาทหลวงสุรชัย  เจริญพงศ์) 
ผู้จัดการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
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แบบประมาณการค่าใช้จ่าย 
หน่วยงานทรัพยากรมนุษย์ (จัดระบบการพัฒนาบุคลากร) ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร 

ล าดับ รายการ 

ขั้นก าหนด
มาตรฐาน/ 

คุณลักษณะเฉพาะ

คุณภาพ 

ราคาต่อ 
หน่วย จ านวน 

หน่วย 

จ านวน 
เงิน หมาย

เหตุ 
บาท สต. บาท สต. 

1 

อบรมพัฒนา
ระบบการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 

ฝ่ายพัฒนาคณุภาพฯ    

30,000 

 ฝ่ายพัฒนา
คุณภาพ
การศึกษา
ฯ 

2 ศึกษาดูงาน     500,000 

 งาน
ทรัพยากร
มนุษย์/
ฝ่าย
วิชาการ 

3 

พัฒนาทีม
ประกันคณุภาพ
ภายใน
สถานศึกษา 

    

20,000 

 งาน
มาตรฐาน
การศึกษา 

รวมประมาณการค่าใช้จ่าย (ห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)                                                        550,000   

 
สรุปประเภทงบประมาณ 
 งบโรงเรียน 550,000    งบจัดหา    
 

ผู้เสนอ 

    
          ( นางสาวดวงตา  อรุณรัมย์ ) 

      หวัหน้างานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
 

ผู้เห็นชอบ 

    
(ซิสเตอร์จ านันท์  ไพรงาม) 
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ล าดับที ่  4     หน่วยงาน   งานทรัพยากรมนุษย์ ฝ่าย   พัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร 
ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน: พันธกิจข้อที่    6  ยุทธศาสตร์ข้อที่   9    เป้าหมายข้อที่3  
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ. มาตรฐานที่  7,8 ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ที่  7.7 , 7.8 , 8.1 ,8.2  
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบ 4:  มาตรฐานที่ 2ประเด็นที่2.2    
ตอบสนองมาตรฐานของโรงเรียน : มาตรฐานที2่ตัวบ่งช้ีที่2.2    . 

 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปี) 
วัตถุประสงค์  
 - เพ่ือประเมินบุคลากร 

เป้าหมายเชิงปริมาณ :  
 - ครูและบุคลากรโรงเรียน
มารีย์อนุสรณ์ 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ :  
 - มีการประเมินครูและ
บุคลากร 
 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ :  
 - ครูและบุคลากรร้อยละ 90 
ผ่านการประเมิน 

เครื่องมือการติดตาม/
ประเมินผล 
 1. แบบประเมินตาม
ระเบียบว่าด้วยการประเมินครู

3. ประเมินบุคลากร 
1. ข้ันวางแผน  (P : PLAN) 
    1.1ประชุมคณะกรรมการ
ประเมินบุคลากรดังต่อไปนี้ 
     1.1.1เตรียมแต่งตั้ง
คณะกรรมการทุกฝ่ายเพ่ือประเมิน
การปฏิบัติงานของบุคลากร 
     1.1.2 เตรียมจัดท าแบบ
ประเมินการปฏิบัติงานของ
บุคลากร 
     1.1.3 เต รี ย ม ด า เนิ น ก าร
ป ร ะ เมิ น ก าร ป ฏิ บั ติ ง า น ข อ ง
บุคลากร 
     1.1.4 เตรียมสรุปรายงานผล
การประเมินการปฏิบัติงานของ
บุคลากรเพ่ือเสนอผู้อ านวยการและ
ผู้จัดการ 
 

 
 
20 พ.ค. 61 
 
25 พ.ค. 61 
 
 
1-15 มิ.ย. 61 
 
 
1-15 มิ.ย. 61 
 
 

20 พ.ค. 61 
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วัตถุประสงค์/เป้าหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปี) 
และบุคลากร 
 2.แบบรายงานการสรุปผล
ประจ าปี 

2. ข้ันด าเนินการ (ภาระงาน
ประจ า/ภาระงานร่วม/โครงการ)
(D : DO) 
 2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการทุก
ฝ่ายเพ่ือประเมินการปฏิบัติงานของ
บุคลากร 
 2.2 จัดท าแบบประเมินการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร 
 2.3 ด าเนินการประเมินการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร 
 2.4 สรุปรายงานผลการประเมิน
การปฏิบัติงานของบุคลากรเพ่ือ
เสนอผู้อ านวยการและผู้จัดการ ขอ
อนุมัติการปรับขั้นเงินเดือน 
 2.5 ประสานงานกับงานการเงิน
และบัญชี ฝ่ายธุรการ – การเงิน 
เพ่ือเบิกจ่ายให้แก่บุคลากร 
 2.6 น าผลการด าเนินงานมา
วิเคราะห์เพื่อน ามาพิจารณาและ
ปรับปรุงในปีการศึกษาต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
25 พ.ค. 61 
 
 
 

13 ส.ค. 61 ครั้งที่ 1 
 
13 ก.พ. 62 ครั้งที่ 2 
 
4-18 มี.ค. 62 
 
 
 
19-29 มี.ค. 62 
 
 
1 พ.ค. 62 
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วัตถุประสงค์/เป้าหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปี) 
3. ข้ันตรวจสอบ/ติดตาม/
ประเมินผล  (C : CHECK) 
 3.1 ตรวจสอบติดตามการ
ด าเนินงานตามแผนงาน 
 3.2 ปรับปรุงแก้ไช ด าเนินงาน
ตามแผนงานประเมินบุคลากรที่ยัง
ไม่สมบูรณ์ 
4. ข้ันสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/
พัฒนา (A : ACT) 
 4.1 สรุปผลการจัดประเมิน
บุคลากร 
 4.2 น าผลการประเมินมา
วางแผนเพื่อปรับปรุงและพัฒนาใน
ปีการศึกษาต่อไป 
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แบบประมาณการค่าใช้จ่าย 
หน่วยงานทรัพยากรมนุษย์ (การประเมินบุคลากร) ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร 
 

ล าดับ รายการ 

ขั้นก าหนด

มาตรฐาน/ 
คุณลักษณะเฉพาะ

คุณภาพ 

ราคาต่อ 

หน่วย จ านวน 
หน่วย 

จ านวน 

เงิน หมาย
เหตุ 

บาท สต. บาท สต. 

1  กระดาษ A4 
จัดท าแบบ
ประเมิน 

70 แกรม “IQ 
BRAND” 

120  10 รีม 1,200   

         
         

รวมประมาณการค่าใช้จ่าย (หนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน)                                                        1,200   

 
สรุปประเภทงบประมาณ 
 งบโรงเรียน 1,200    งบจัดหา    
 

ผู้เสนอ 

    
(นางเมทินี  ราชวงศ์) 

      หวัหน้างานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
 
 

ผู้เห็นชอบ 

    
(ซิสเตอร์จ านันท์  ไพรงาม) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 
 

ผู้พิจารณา 

    
( นายสมบัติ  พิมพ์จันทร์ ) 

รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
และบุคลากร 

 
ผู้อนุมัติ 

    
(บาทหลวงสุรชัย  เจริญพงศ์) 
ผู้จัดการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
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ล าดับที ่  4     หน่วยงาน   งานทรัพยากรมนุษย์ ฝ่าย   พัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร 
ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน: พันธกิจข้อที่    6  ยุทธศาสตร์ข้อที่   9    เป้าหมายข้อที่3  
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ. มาตรฐานที่  7,8 ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ที่  7.7 , 7.8 , 8.1 ,8.2 
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบ 4:  มาตรฐานที่ 2ประเด็นที่2.2  . 
ตอบสนองมาตรฐานของโรงเรียน : มาตรฐานที2่ตัวบ่งช้ีที่2.2    . 

 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปี) 
วัตถุประสงค์  
  - เพ่ือเสริมสร้างขวัญก าลังใจ
และจ าหน่ายบุคลากร 
 
เป้าหมายเชิงปริมาณ :  
 -ครูและบุคลากรโรงเรียนมา
รีย์อนุสรณ์ 
 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ :  
 -ครูและบุคลากรเกิดขวัญ
ก าลังใจและจ าหน่ายบุคลากร 
 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ :  
 -ครูและบุคลากรร้อยละ 90 
เกิดขวัญก าลังใจและจ าหน่าย
บุคลากร 
 
 

4. เสริมสร้างขวัญก าลังใจและ
จ าหน่ายบุคลากร 
1. ข้ันวางแผน  (P : PLAN) 
    1.1ประชุมคณะกรรมการฝ่าย 
บคุลากรเตรียมการดังต่อไปนี้ 
     1.1.1 เตรียมแต่งตั้ง
คณะกรรมการการรับผิดชอบแต่ละ
หน้าที่ 
      1.1.2 เตรียมประชุม
คณะกรรมการ 
      1.1.3 เตรียมด าเนินการ
รวบรวมข้อมูลการปฏิบัติงานจาก
หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย 
      1.1.4 เตรียมส ารวจจ านวน
บุคลากร อายุการท างาน 
 
 
 

 
 
 
8 พ.ค. 61 
 
8 พ.ค. 61 
 
 
14 พ.ค. 61 
 
16 พ.ค. 61 
 

 

21 พ.ค. 61 
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วัตถุประสงค์/เป้าหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปี) 
 

เครื่องมือการติดตาม/
ประเมินผล 
 1.  แบบประเมินความพึง
พอใจ 
 2.แบบสรุปผลการรับ
สวัสดิการครูและบุคลากร 
 3.รายงานสรุปผลการ
ประเมินการขาด ลา มาสาย 
ของครูและบุคลากร 
 

2. ข้ันด าเนินการ (ภาระงาน
ประจ า/ภาระงานร่วม/โครงการ)
(D : DO) 
 2.1 ประสานงานกับงานวัดผล
ประเมินผลและทะเบียน ฝ่าย
วิชาการแล้วน าเสนอ ผู้อ านวยการ
และผู้จัดการ ในการจัดสวัสดิการ
ตามระเบียบของโรงเรียน   
 2.2 ประชุมคณะกรรมการเพ่ือ
ชี้แจงรายละเอียดของกิจกรรม 
 2.3 ส ารวจจ านวนบุคลากร 
 2.4 รวบรวมข้อมูลการ
ปฏิบัติงาน 
 2.5 ด าเนินการกิจกรรมการ
สร้างขวัญและก าลังใจกับบุคลากร
ทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ดีเด่น  
และจ าหน่ายบุคลากร 
  2.5.1  การปรับขั้นเงินเดือน
ตามระเบียบ และตามการประเมิน
การปฏิบัติงานของบุคลากร ทุกปี
การศึกษา  
 2.5.2การพิจารณาเงินประจ า
ต าแหน่งส าหรับผู้บริหาร  ครู และ
บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน
ให้เป็นไปตามระเบียบ 
 
 

 
 
 
 

23 พ.ค. 61 
 
 
 
 
24 พ.ค. 61 
 
24 พ.ค. 61 
28 พ.ค. 61 
 
3  พ.ค. 2562 
 
 
 
1-7 พ.ค. 2562 
 
 
 
30 มิ.ย. 2561 
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วัตถุประสงค์/เป้าหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปี) 
 2.5.3  พิจารณาเงินโบนัสของ
ผู้บริหาร  ครู  และบุคลากร
ทางการศึกษาของโรงเรียน 
 2.5.4  จัดสวัสดิการชุด
แบบฟอร์มเครื่องแบบตามประกาศ
ของโรงเรียนตามระเบียบของ
โรงเรียน 
 2.5.5  จัดกิจกรรมเนื่องใน
โอกาสวันขึ้นปีใหม่ระหว่างผู้บริหาร 
ครู  บุคลากร และเจ้าหน้าที่เป็น
ประจ าทุกปี  โดยมีกิจกรรมการ
แข่งขันกีฬา  งานเลี้ยงสังสรรค์ 
เป็นต้น 
 2.6 มอบรางวัลจากกิจกรรม
ขวัญและก าลังใจและจ าหน่าย
บุคลากร 
 2.6.1 มอบทองตามอายุการ
ท างานของบุคลากรตามระเบียบ
ของโรงเรียน 
 2.6.2 มอบขวัญและก าใจให้กับ
ผู้บริหาร  ครู  และบุคลากร
ทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ไม่ขาด  
ไม่ลา  ไม่มาสาย ตลอดปีการศึกษา 
ตามระเบียบของโรงเรียนมารีย์
อนุสรณ์ 
 2.6.3 มอบรางวัลให้กับครูและ
บุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วม
กิจกรรมทุกกิจกรรม 

15-20 ต.ค. 2561 
 
 
26-29 ธ.ค. 2561 
 
 
 
22  ธ.ค.  2561 
 
 
 
 
 
25-28 ก.พ. 2562 
 
 
25-28 ก.พ. 2562 
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วัตถุประสงค์/เป้าหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปี) 
      2.6.4  จัดกิจกรรมทัศนศึกษา
ให้กับผู้บริหาร  ครู  บุคลากร  และ
เจ้าหน้าที่ของโรงเรียนประจ าปี  ปี
ละ 1 ครั้ง 
 2.6.7 จัดสวัสดิการให้กับครู
และบุคลากรทางการศึกษาเมื่อสิ้น
สภาพการเป็นครูและบุคลากร
ทางการศึกษาของโรงเรียนมารีย์
อนุสรณ์  ตามระเบียบของโรงเรียน 
 
3. ข้ันตรวจสอบ/ติดตาม/
ประเมินผล     (C : CHECK) 
 3.1 ตรวจสอบติดตามการ
ด าเนินงานตามแผนงาน 
 3.2 ปรับปรุงแก้ไช ด าเนินงาน
ตามแผนงาน 

4. ข้ันสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/
พัฒนา   (A : ACT) 
 4.1 สรุปรายงานผลการ
ด าเนินงานเพื่อพัฒนา 
 4.2 วิเคราะห์ผลการด าเนินงาน
น าไปปรับปรุงและพัฒนาในปี
การศึกษาต่อไป 

26-29 ธ.ค. 2561 
 
 
 
4 ก.พ. 2562 
 
 
 
 
 
 
 
11 ก.พ. 2562 
 
 
 

 
 

11 ก.พ. 2562 
 
11 ก.พ. 2562 
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แบบประมาณการค่าใช้จ่าย 
หน่วยงานทรัพยากรมนุษย์ (เสริมสร้างขวัญก าลังใจและจ าหน่ายบุคลากร    
ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร        

ล าดับ รายการ 

ขั้นก าหนด

มาตรฐาน/ 
คุณลักษณะเฉพาะ

คุณภาพ 

ราคาต่อ 

หน่วย 
จ านว

น 
หน่วย 

จ านวน 

เงิน หมาย
เหตุ 

บาท สต. บาท สต. 

1 ตรวจสุขภา
ประจ าป ี

รพ.เซนต์เมรี่    503,000   

2 ชุดสวัสดิการครู 
บุคลากรและ
เจ้าหน้าท่ี 

ชุดสูทครู 1,500  180 270,000   

3 โบนัสประจ าป ี เงินเดือนท่ี 13    3,000,000   
4 ขวัญก าลังใจ ไม่

ขาด ไมล่า ไมม่า
สาย และเข้า
ร่วมกิจกรรม 

เ งิ น ข วั ญ ก า ลั ง ใจ
ส าหรับครู 

2,000  100 200,000   

5 โบนัสทองครู
นานป ี

    250,000   

6 กิจกรรม
คริสต์มาสและ
สวัสดีปีใหม ่

ซื้อของขวัญจับสลาก    150,000   

7 กิจกรรมทัศน
ศึกษา 

 3,000  180 
คน 

540,000   

8 กิจกรรมเงิน
ประจ าต าแหน่ง 

-    366,000   

รวมประมาณค่าใช้จ่าย      ( ห้าล้านสองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน ) 5,279,000   

 
สรุปประเภทงบประมาณ 
 งบโรงเรียน 5,279,000    งบจัดหา    
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ผู้เสนอ 

    
(นางวิลาวัลย์ บุญน าพา) 

หัวหน้างานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
 
 

ผู้เห็นชอบ 

    
(ซิสเตอร์จ านันท์  ไพรงาม) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 
 

ผู้พิจารณา 

    
( นายสมบัติ  พิมพ์จันทร์ ) 

รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
และบุคลากร 

 
ผู้อนุมัติ 

    
(บาทหลวงสุรชัย  เจริญพงศ์) 
ผู้จัดการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
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ล าดับที ่  4     หน่วยงาน   งานทรัพยากรมนุษย์ ฝ่าย   พัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร 
ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน: พันธกิจข้อที่    6  ยุทธศาสตร์ข้อที่   9    เป้าหมายข้อที่3  
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ. มาตรฐานที่  7,8 ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ที่  7.7 , 7.8 , 8.1 ,8.2  
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบ 4:  มาตรฐานที่ 2 ประเด็นที่2.2   
ตอบสนองมาตรฐานของโรงเรียน : มาตรฐานที2่ตัวบ่งช้ีที่2.2    . 

 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปี) 
วัตถุประสงค์  
 -  เพ่ือจัดท าคู่มือในการ
ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับ
โครงสร้างการบริหารของแต่ละ
ฝ่ายและน าไปปฏิบัติได้อย่าง
ชัดเจนเป็นระบบ 

เป้าหมายเชิงปริมาณ :  
 - ครูและบุคลากรทุกคน ใน
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ :  
 - บุคลากรร้อยละ 90 มีคู่มือ
ปฏิบัติงานเป็นแนวทางในการ
ท างานอย่างชัดเจนและเป็น
ระบบ 
 
 

5. ทบทวนและจัดท าคู่มือ ที่
เกี่ยวข้องกับระเบียบต่าง ๆ 
1. ข้ันวางแผน (P : PLAN) 
 1.1ประชุมคณะกรรมการ
ทบทวนและจัดท าคู่มือ ที่เกี่ยวข้อง
กับระเบียบต่าง ๆ 
 1.2 เตรียมแต่งตั้ง
คณะกรรมการทบทวนคู่มือครู และ
จัดท าระเบียบต่าง ๆ ของโรงเรียน 
 1.3 เตรียมประชุม
คณะกรรมการคณะกรรมการ
ทบทวนคู่มือครู และจัดท าระเบียบ
ต่าง ๆ ของโรงเรียน 
 1.4 เตรียมทบทวนคู่มือครู และ
จัดท าระเบียบต่าง ๆ ของโรงเรียน 
 
 
 

 
 
 
9-13 เม.ย. 61 
 
 
9-13 เม.ย. 61 
 
 
9-13 เม.ย. 61 
 
 
 
9-13 เม.ย. 61 
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วัตถุประสงค์/เป้าหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปี) 

เครื่องมือการติดตาม : 
 1. แบบบันทึกการรับคู่มือ
ปฏิบัติงาน และปฏิทินการ
ปฏิบัติงาน 
 2. จากการตรวจการบันทึก
ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
 3. แบบส ารวจอัตราก าลัง 
 

2. ข้ันด าเนินการ (ภาระงาน
ประจ า/ภาระงานร่วม/โครงการ) 
(D : DO) 
 2.1 จัดท าค าสั่งคณะกรรมการ
ทบทวนคู่มือครู และจัดท าระเบียบ
ต่าง ๆ ของโรงเรียน 
 2.2 ประชุมคณะกรรมการ
คณะกรรมการทบทวนคู่มือครู และ
จัดท าระเบียบต่าง ๆ ของโรงเรียน  
 2.3 เตรียมทบทวนคู่มือครู และ
จัดท าระเบียบต่าง ๆ ของโรงเรียน  
 2.4 จัดท าระเบียบต่าง ๆ ของ
โรงเรียน 
 2.5 น าเสนอคณะกรรม
พิจารณาร่างระเบียบต่าง ๆ ของ
โรงเรียน 
 2.6 ปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์
ตามมติของคณะกรรมการ และ
น าเสนอ ผู้อ านวยการเพ่ือขออนุมัติ 
 2.7 เสนอความเห็นชอบร่าง
ระเบียบต่าง ๆ ของโรงเรียนมารีย์
อนุสรณ์ต่อคณะกรรมการ
กลั่นกรองระเบียบต่าง ๆ 
 2.8 น าเสนอต่อผู้บริหาร  ครู  
บุคลากร  และเจ้าหน้าที่ได้ทราบ
และรับข้อเสนอแนะ พร้อมท า
ประชาพิจารณ์ 
  

 
 
 
16-18 เม.ย. 61 
 
 
19-20 เม.ย 61 
 
 
19-20 เม.ย 61 
 
23-30 เม.ย. 61 
 
16-20 พ.ค. 61 
 
 
20-30 พ.ค. 61 
 
 
5  มิ.ย. 61 
 
 
 
8  มิ.ย. 61 
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วัตถุประสงค์/เป้าหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปี) 
 2.10 ประกาศใช้ระเบียบ
โรงเรียนที่ผ่านการกลั่นกรองและ
อนุมัติจากผู้บริหารระดับสูง 
 2.11 เผยแพร่ให้ครูทราบด้วย
การจัดพิมพ์และแจกให้ผู้บริหาร  
ครู  บุคลากร และเจ้าหน้าที่ของ
โรงเรียน 
 2.12 น าระเบียบต่าง ๆ ของ
โรงเรียนไปสู่การปฏิบัติให้เกิด
ประสิทธิภาพ 

3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/
ประเมินผล (C : CHECK) 
 3.1 ตรวจสอบติดตามการ
ด าเนินการตามแผนงาน 
 3.2 ปรับปรุงแก้ไข ด าเนินงาน 
ตามแผนงานทบทวนและจัดท า
คู่มือ ที่เกี่ยวข้องกับระเบียบต่าง ๆ 
ที่ยังไม่สมบูรณ์ 

4. ข้ันสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/
พัฒนา (A : ACT) 
 4.1 สรุปผลการทบทวนและ
จัดท าคู่มือ ที่เกี่ยวข้องกับระเบียบ
ต่าง ๆ ของโรงเรียน 
 4.2 น าผลการประเมินวางแผน
เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาในปี
การศึกษาต่อไป 

18  มิ.ย. 61 
 
 
19-25 มิ.ย. 61 
 
 
 
ณ วันที่ประกาศใช้
ระเบียบต่าง ๆ 
 
 
 

ทุกครั้งที่มีการ
ประชุมครู
ประจ าเดือน 
 
 
 
 
 

รายภาคเรียนและปี
การศึกษา 2561 
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แบบประมาณการค่าใช้จ่าย 
หน่วยงานทรัพยากรมนุษย์ ทบทวนและจัดท าคู่มือ ที่เกี่ยวข้องและระเบียบต่าง ๆ   
ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร       

ล าดับ รายการ 

ขั้นก าหนด

มาตรฐาน/ 
คุณลักษณะเฉพาะ

คุณภาพ 

ราคาต่อ 

หน่วย จ านวน 
หน่วย 

จ านวน 

เงิน หมาย
เหตุ 

บาท สต. บาท สต. 

1 ค่าถ่ายเอกสาร
เข้าเล่ม 

จ านวน 360 เล่ม 50 
 

 360 18,000   

2 ค่าเข้าเลม่สัน
กาวส าหรับ
ผู้บริหาร 

จ านวน 40  40  200 8,000   

         
รวมประมาณค่าใช้จ่าย      (สองหมื่นหกพันบาทถ้วน) 26,000     

 
สรุปประเภทงบประมาณ 
 งบโรงเรียน 26,000  บาท   งบจัดหา  - บาท 
 

ผู้เสนอ 

    
(นางวิลาวัลย์ บุญน าพา) 

หัวหน้างานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
 
 

ผู้เห็นชอบ 

    
(ซิสเตอร์จ านันท์  ไพรงาม) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 
 

ผู้พิจารณา 

    
( นายสมบัติ  พิมพ์จันทร์ ) 

รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
และบุคลากร 

 
ผู้อนุมัติ 

    
(บาทหลวงสุรชัย  เจริญพงศ์) 
ผู้จัดการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
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แบบประมาณการค่าใช้จ่าย 
หน่วยงานทรัพยากรมนุษย์    ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร 

ล าดับ รายการ 

ขั้นก าหนด
มาตรฐาน/ 

คุณลักษณะเฉพาะ

คุณภาพ 

ราคาต่อ 
หน่วย จ านวน 

หน่วย 

จ านวน 
เงิน หมาย

เหตุ 
บาท สต. บาท สต. 

1 จัดระบบสรรหา
คัดเลือก
บุคลากร 

    
3,200  

 

2 จัดระบบการ
พัฒนาบุคลากร 

    
590,000  

 

3 การประเมิน
บุคลากร 

    
600  

 

4 การส่งเสริมขวัญ
และก าลังใจ 

    
5,239,000  

 

5 ทบทวนและ
จัดท าคู่มือ ท่ี
เกี่ยวข้องกับ
ระเบียบต่าง ๆ 

    

26,000  

 

6 โครงการอบรม
การเขียน
แผนงาน/
กิจกรรม /
โครงการให้
สอดคล้องกับ
โครงสร้างการ
บริหารงาน 

    

40,000  

 

รวมประมาณค่าใช้จ่าย   (ห้าล้านแปดแสนแปดหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาท ) 5,889,400   

 
สรุปประเภทงบประมาณ 
 งบโรงเรียน 5,889,400 บาท   งบจัดหา  บาท 
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ผู้เสนอ 

    
(นางวิลาวัลย์ บุญน าพา) 

หัวหน้างานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
 
 

ผู้เห็นชอบ 

    
(ซิสเตอร์จ านันท์  ไพรงาม) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 
 

ผู้พิจารณา 

    
( นายสมบัติ  พิมพ์จันทร์ ) 

รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
และบุคลากร 

 
ผู้อนุมัติ 

    
(บาทหลวงสุรชัย  เจริญพงศ์) 
ผู้จัดการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
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ล าดับที ่  5    หน่วยงาน  งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ  ฝ่าย  พัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร   
ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน: พันธกิจข้อที่ 3, 4 ยุทธศาสตร์ข้อที่  5 ,6 ,8 เป้าหมายข้อที่    1 
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ. มาตรฐานที่   12 ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ที่ 12.3    
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบ 4:  มาตรฐานที่ 2    ประเด็นที่  2.3 
ตอบสนองมาตรฐานของโรงเรียน : มาตรฐานที2่ตัวบ่งช้ีที่2.3    . 

 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปี) 
วัตถุประสงค์  
 1. เพ่ือส ารวจหัวข้อ
สารสนเทศโรงเรียนตามความ
ต้องการแต่ละหน่วยงานตาม
กฎกระทรวง 
 2. เพ่ือจัดท าระบบ
สารสนเทศโรงเรียน 
 3. เพ่ือรายงานสารสนเทศ
โรงเรียนตามช่องทางต่าง ๆ 
 4. เพ่ือประเมินการใช้ระบบ
สารสนเทศโรงเรียน 
 5. เพ่ือให้ระบบMas-
School สามารถใช้งานได้เสมอ
และแก้ไขปรับปรุงได้ 
 
 
 

 

1. ข้ันวางแผน (P : PLAN) 
    1.1  ประชุมคณะกรรมการ
เทคโนโลยีสารสนเทศดังต่อไปนี้ 
     1.1.1. เตรียมแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินงาน
สารสนเทศจากตัวแทนของแต่ละ
ฝ่ายของโรงเรียน 
     1.1.2. เตรียมด าเนินการ
ส ารวจหัวข้อสารสนเทศตามความ
ต้องการ 
      1.1.3. เตรียมประสาน
คณะกรรมการด าเนินงาน
สารสนเทศตรวจสอบสารสนเทศ 
 
 
 
 

 
 
 
23-27 เม.ย. 61 
 
 
 
23-27 เม.ย. 61 
 
 
24 ก.ย. 61 
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วัตถุประสงค์/เป้าหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปี) 
 

เป้าหมายเชิงปริมาณ :  
 -ระบบสารสนเทศโรงเรียน 
 
 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ :  
 1. มีการส ารวจหัวข้อ
สารสนเทศโรงเรียนตามความ
ต้องการแต่ละหน่วยงานตาม
กฎกระทรวง 
 2. มีการจัดท าระบบ
สารสนเทศโรงเรียน 
 3. มีการรายงานสารสนเทศ
โรงเรียนตามช่องทางต่าง ๆ 
 4. มีการประเมินการใช้
ระบบสารสนเทศโรงเรียน 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ :  
 1. ร้อยละ 80 สารสนเทศ
ของแต่ละฝ่ายมีความเป็นระบบ
ชัดเจนตรวจสอบได้ง่าย 
 2. ได้สารสนเทศที่มีความ
ถูกต้องชัดเจนจ านวน  10  เล่ม 
 3. ผู้มีส่วนได้เสียพึงพอใจ
การน าเสนอสารสนเทศผ่าน
ช่องทางต่าง ๆ ร้อยละ 80 
 4.บุคลากรมีการใช้สื่อ
เทคโนโลยีในการจัดการเรียน
การสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 

2. ข้ันด าเนินการ (ภาระงาน
ประจ า/ภาระงานร่วม/โครงการ)
(D : DO) 
2.1กิจกรรมงานสารสนเทศ 
 2.1.1แต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงานสารสนเทศ 
 2.1.2 ด าเนินการส ารวจหัวข้อ
สารสนเทศตามความต้องการของ
หน่วยงานตามหัวข้อกฎกระทรวง
ว่าด้วยระเบียบประกันคุณภาพ
ภายในปี พ.ศ. 2553 
 2.1.3 ก าหนดปฏิทินติดตาม
ข้อมูลสารสนเทศจากทุกฝ่ายใน
โรงเรียน 
 2.1.4 รวบรวมข้อมูลสารสนเทศ 
จากฝ่ายอื่น ๆ ของโรงเรียน 
 2.1.5 จัดท าสารสนเทศโรงเรียน
ให้สอดคล้องกับความต้องการของ
หน่วยงานตามหัวข้อตาม
กฎกระทรวงว่าด้วยระเบียบประกัน
คุณภาพภายในปี พ.ศ. 2553 
 2.1.6 ประสานคณะกรรมการ
ด าเนินงานสารสนเทศตรวจสอบ
สารสนเทศ 
 2.1.7 น าเสนอสารสนเทศตาม
ช่องทางต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์
โรงเรียน 

 

 

 

10-15 พ.ค. 61 
 
20-24 พ.ค. 61 
 
 
 
 
20-24 พ.ค. 61 
 
 
20-24 พ.ค. 61 
 
25พ.ค.-1 มิ.ย. 61 
 
 
 
 
4 มิ.ย. 61 
 
 
5 มิ.ย. 61 
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วัตถุประสงค์/เป้าหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปี) 
ร้อยละ 85 
 5. สถานศึกษามีระบบ
บริการอินเตอร์เน็ตไร้สายให้กับ
บุคลากรและ ผู้ปกครอง ร้อย
ละ 85 
 
เครื่องมือการติดตาม : 
1. แบบประเมินการใช้
สารสนเทศและประมวลผล 

 2.1.8 น าสารสนเทศไปใช้โดยส่ง
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 2.1.9 จัดท ารูปเล่มสารสนเทศ
เป็นรายภาคเรียนหรือรายปี 
 2.1.10 จัดท าแบบประเมินการ
ใช้สารสนเทศ 

2.2 กิจกรรมระบบเครือข่ายของ
โรงเรียน 
 2.2.1ดูแลระบบอินเตอร์เน็ต
ภายในโรงเรียน 
 2.2.2ดูและระบบ Mas-School 
 2.2.3 พัฒนาเว็บไซต์โรงเรียน 
 
2.3 กิจกรรมผลิตสื่อการเรียนการ
สอนเทคโนโลยี 
 2.3.1 คุณครูทุกท่านส่งสื่อการ
เรียนการสอนเทคโนโลยี 
 2.3.2 ประเมินการใช้สื่อ
เทคโนโลยีในการเรียนการสอนภาค
เรียนละ 1 ครั้ง 
 2.3.3 ประกวดสื่อการเรียนการ
สอนเทคโนโลยี 
 2.3.4 ประกาศผลการประเมิน
การใช้สื่อในการจัดการเรียนการ
สอน  
 2.3.5 สรุปผลการใช้สื่อ
เทคโนโลยี 

11 มิ.ย. 61 
 
15 มิ.ย. 61 
 
30 มิ.ย. 61 
 

 
 
 
ตลอดปีการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
1-30 ส.ค. 61 
 
1-30 พ.ย. 61 
 
 
1-30 พ.ย. 61 
 
1-25 ธ.ค. 61 
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วัตถุประสงค์/เป้าหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปี) 

3. ข้ันตรวจสอบ/ติดตาม/
ประเมินผล (C: CHECK) 
 3.1 น าเสนอสารสนเทศตาม
ช่องทางต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์
โรงเรียน 
 3.2 น าสารสนเทศไปใช้โดยส่ง
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 3.3 ด าเนินการแจกแบบ
ประเมินการใช้สารสนเทศให้แก่
หัวหน้าฝ่ายเพื่อด าเนินการในการ
ประเมิน 
 
4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/
พัฒนา (A : ACT) 
 4.1 รวบรวมแบบประเมินการ
ใช้สารสนเทศและประมวลผล 
 4.2 สรุปผลรายงานการใช้
สารสนเทศแก่หัวหน้าฝ่ายพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและบุคลากร 
ผู้อ านวยการและผู้จัดการ 
 4.3 สรุปผลแผนงานเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือน ามาวางแผนเพ่ือ
ปรับปรุงและพัฒนาในการ
ด าเนินงานต่อไป 

 

 

5 มิ.ย. 61 
 
 
11 มิ.ย. 61 
 
30 มิ.ย. 61 
 
 
 
 
 
 
สัปดาห์สุดท้ายของ
ภาคเรียน1-2 
สัปดาห์สุดท้ายของ
ภาคเรียน1-2 
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แบบประมาณการค่าใช้จ่าย 
หน่วยงานงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ  ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร 

ล าดับ รายการ 

ขั้นก าหนด
มาตรฐาน/ 

คุณลักษณะเฉพาะ

คุณภาพ 

ราคาต่อ 
หน่วย จ านวน 

หน่วย 

จ านวน 
เงิน หมาย

เหตุ 
บาท สต. บาท สต. 

งานระบบเครือข่าย 
1 ค่าสัญญา 

Internet TOT 
200/10 Mb  

10,000 
- 

12 120,000 
  

2 ค่าซ่อมแซม
สัญญาณ 

สัญญาณ 
อินเตอร์เนต็ 

10,000 
 

1 10,000 
  

3 ค่าสาย LAN Link / กล่อง 305 
เมตร 

5,000 
 

1 5,000 
  

รวมงานเครือข่าย 135,000   
งานสารสนเทศ 

1 กระดาษ A4 70แกรม “IQ 
BRAND” 

120 
 

20 2,400 
  

2 ค่าหมึกพิมพ ์ Canon, HP 3,500  1 3,500   
3 ค่าเข้าเล่ม 50 บาท X 100 เล่ม 50  100 5,000   

รวมงานสารสนเทศ 10,900   
กิจกรรมผลิตสื่อการเรียนการสอนเทคโนโลยี 

1 ค่ารางวัล
ประกวดสื่อ 

รางวัลละ 2,000 
บาท 

2,000  
10 

20,000   

2 ค่าของที่ ระลึก
กรรมการ 

ตัดสินการประกวด
สื่อ 

2,000  
1 

2,000   

3 ค่าด าเนินการ  2,000  1 2,000   
รวมกิจกรรมผลิตสื่อการเรียนการสอนเทคโนโลยี 24,000   
รวมประมาณค่าใช้จ่าย ( หนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาท  ) 169,900   

 
สรุปประเภทงบประมาณ 
 งบโรงเรียน 169,900 บาท   งบจัดหา - บาท 
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ผู้เสนอ 

    
(นางสาวปิยะนุช  ทองทั่ว) 

หัวหน้างานเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
 
 

ผู้เห็นชอบ 

    
(ซิสเตอร์จ านันท์  ไพรงาม) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 
 

ผู้พิจารณา 

    
( นายสมบัติ  พิมพ์จันทร์ ) 

รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
และบุคลากร 

 
ผู้อนุมัติ 

    
(บาทหลวงสุรชัย  เจริญพงศ์) 
ผู้จัดการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
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ล าดับที ่  6     หน่วยงาน   งานประชาสัมพันธ์  ฝ่าย   พัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร 
ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน: พันธกิจข้อที่   6 ยุทธศาสตร์ข้อที่    10 เป้าหมายข้อที่  1 
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ. มาตรฐานที่       13      ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ที่    13.1 
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบ 4:  มาตรฐานที่ 2   ประเด็นที่ 3   
ตอบสนองมาตรฐานของโรงเรียน : มาตรฐานที2่ตัวบ่งช้ีที่2.3    . 

 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปี) 
วัตถุประสงค์  
 1. เพ่ือบริการข้อมูล
ประชาสัมพันธ์แก่บุคลากรใน
และนอกโรงเรียน 
 2. เพ่ือประสานงานการ
จัดท าวารสาร/จุลสารโรงเรียน
หรือตามนโยบายของ
ผู้อ านวยการ 
 3. เพ่ือเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารของโรงเรียนผ่าน
ช่องทางต่าง ๆ 

เป้าหมายเชิงปริมาณ :  
 1.บุคลากร ในโรงเรียนมารีย์
อนุสรณ์ 
 2.บุคลากรนอกโรงเรียน 
มารีย์อนุสรณ์ 
 

1. ข้ันวางแผน(P : PLAN) 
    1.1 ประชุมคณะกรรมการงาน
ประชาสัมพันธ์ดังต่อไปนี้ 
     1.1.1 เตรียมวางแผนร่วมกับ
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ ในการ
ก าหนดแผนงานบริหารฝ่ายพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและบุคลากร 
     1.1.2 เตรียมแต่งตั้งตัวแทน
จากแต่ละงานของแต่ละฝ่าย 
     1.1.3 เตรียมประสานงาน
การจัดท าวารสาร/จุลสารโรงเรียน
หรือตามนโยบายของผู้อ านวยการ 
      1.1.4  เตรียมให้การบริการ
ข้อมูลประชาสัมพันธ์แก่บุคลากรใน
และนอกโรงเรียน 
     1.1.5  เตรียมเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารของโรงเรียนผ่านช่องทาง
ต่าง ๆ 

 
 
 
1-4 พ.ค. 61 
 
 
 
1-4 พ.ค. 61 
 
1-4 พ.ค. 61 
 
 
19 ก.พ. 62 
 
 
19 ก.พ. 62 
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วัตถุประสงค์/เป้าหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปี) 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ :  
 1.มีการบริการข้อมูล
ประชาสัมพันธ์แก่บุคลากรใน
และนอกโรงเรียน 
 2.มีการประสานงานการ
จัดท าวารสาร/จุลสารโรงเรียน
หรือตามนโยบายของ
ผู้อ านวยการ 
 3. มีการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารของโรงเรียนผ่าน
ช่องทางต่าง ๆ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ :  
 1. ร้อยละ 85 มีการบริการ
ข้อมูลประชาสัมพันธ์แก่
บุคลากรในและนอกโรงเรียน 
 2. ร้อยละ 90 มีการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารของโรงเรียนผ่าน
ช่องทางต่าง ๆ 

เครื่องมือการติดตาม : 
 1. แบบสอบถามความพึง
พอใจการบริการข้อมูล
ประชาสัมพันธ์ 

      1.1.6 เตรียมจัดท าแบบ
ประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ 
 
2. ข้ันด าเนินการ (ภาระงาน
ประจ า/ภาระงานร่วม/โครงการ)
(D : DO) 
 2.1วางแผนร่วมกับหัวหน้างาน
ประชาสัมพันธ์ ในการก าหนด
แผนงานบริหารฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและบุคลากร 
 2.2แต่งตั้งตัวแทนจากแต่ละ
งานของแต่ละฝ่าย 
 2.3ประสานงานการจัดท า
วารสาร/จุลสารโรงเรียนหรือตาม
นโยบายของผู้อ านวยการ 
 2.4ให้การบริการข้อมูล
ประชาสัมพันธ์แก่บุคลากรในและ
นอกโรงเรียน 
 2.5เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของ
โรงเรียนผ่านช่องทางต่าง ๆเช่น 
เว็บไซต์ Facebook สถานีวิทยุ
ท้องถิ่น ทุกครั้งที่มีการจัด
โครงการ/กิจกรรมเสร็จ/ได้รับ
รางวัลต่าง ๆ ให้เป็นปัจจุบัน 
จัดท าแบบประเมินความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการ 

1 มี.ค. 62 
 
 
 
 
 
 
7-11 พ.ค. 61 
 
 
 
7 พ.ค. 61 
 
14-18 พ.ค. 61 
 
 
21 พ.ค. 61 
 
 
28 พ.ค. 61 
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วัตถุประสงค์/เป้าหมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปี) 

3. ข้ันตรวจสอบ/ติดตาม/
ประเมินผล    (C : CHECK) 
 3.1 ตรวจสอบติดตามการ
ด าเนินงานตามแผนของฝ่าย 
 3.2 ปรับปรุง แก้ไข การ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน
ประชาสัมพันธ์ 
 3.3 ทบทวน/แก้ไข ปรับปรุง 
เครื่องมือ 
 
4. ข้ันสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/
พัฒนา 
    (A : ACT) 
 4.1รวบรวมแบบสอบถามความ
พึงพอใจการบริการข้อมูล
ประชาสัมพันธ์ 
 4.2สรุปผลรายงานการบริการ
ข้อมูลประชาสัมพันธ์แก่หัวหน้า
ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
บุคลากร ผู้อ านวยการและผู้จัดการ 
 4.3 สรุปผลแผนงาน
ประชาสัมพันธ์เพ่ือน ามาวางแผน
เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาในการ
ด าเนินงานต่อไป 

 
 

2 มี.ค. 62 
 
25-28 ก.พ. 62 
 
 
25-28 ก.พ. 62 
 
 
 
 
 
4-6 มี.ค. 62 
 
 
11-15 มี.ค. 62 
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แบบประมาณการค่าใช้จ่าย 
หน่วยงานงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ  ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร 

ล าดับ รายการ 

ขั้นก าหนด
มาตรฐาน/ 

คุณลักษณะเฉพาะ

คุณภาพ 

ราคาต่อ 
หน่วย จ านวน 

หน่วย 

จ านวน 
เงิน หมาย

เหตุ 
บาท สต. บาท สต. 

1 ป้าย
ประชาสมัพันธ์ 

ป้ายไวนิล    200,000   

2 วารสาร ปีละ 1 
ฉบับ 

4 สี 100  4,000 400,000  งบจาก
การเก็บ
จาก
นักเรียน 

3 แผ่นพับ ขนาด A4 สีส ี 4  4,000 16,000   
4 ประชาสมัพันธ์

ทางสถานี
วิทยุกระจายเสีย
ง 

มี.ค. , เม.ย. , พ.ค. 3,000  3 เดือน 9,000   

5 กระดาษ A4 70 แกรม “IQ 
Brand” 

120  5 รีม 600   

รวมประมาณค่าใช้จ่าย ( หกแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน ) 625,000   

 
สรุปประเภทงบประมาณ 
 งบโรงเรียน 625,000 บาท   งบจัดหา         -      บาท 
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ผู้เสนอ 

    
(นายสุพจน์  มูลรังสี) 

หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ 
 
 
 

ผู้เห็นชอบ 

    
(ซิสเตอร์จ านันท์  ไพรงาม) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 

ผู้พิจารณา 

    
( นายสมบัติ  พิมพ์จันทร์ ) 

รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
และบุคลากร 

 
 

ผู้อนุมัติ 

    
(บาทหลวงสุรชัย  เจริญพงศ์) 
ผู้จัดการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
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ล าดับที่ 4 ปีการศึกษา  2561    
ชื่อโครงการ/ กิจกรรมฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง ( A.T.C )   
หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานทรัพยากรมนุษย์   ฝ่าย พัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร 
ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน: พันธกิจข้อที่   6  ยุทธศาสตร์ข้อที่  9 เป้าหมายข้อที่ 3  
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ. มาตรฐานที่    7, 8   ตัวบ่งช้ี/เกณฑ์ที่7.7,7.8, .1,8.2  
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบ 4:  มาตรฐานที่ 2   ประเด็นที ่ 2.2   
ตอบสนองมาตรฐานของโรงเรียน : มาตรฐานที2่ตัวบ่งช้ีที่2.2    . 
ลักษณะโครงการ    ใหม่    ต่อเนื่อง 
 
1.หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2551 มาตรา 39 ได้ก าหนดให้มีส านักงานลูกเสือเขตพ้ืนที่
การศึกษาอยู่ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานั้น โดยมีผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็น
หัวหน้าส านักงานลูกเสือเขตพ้ืนที่การศึกษา  มีการบังคับบัญชาและรับผิดชอบการด าเนินงานของ
ส านักงานลูกเสือเขตพ้ืนที่การศึกษา  เพ่ือบริหารงานลูกเสือในเขตพ้ืนที่การศึกษานั้น  ซึ่งสอดคล้อง
กับแนวนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ซึ่งเป็นรัฐบาล ในชุดปัจจุบัน ได้ก าหนดแนว
ทางการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมลูกเสือของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ในการพัฒนาบุคลการทางการลูกเสือ  
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นกิจกรรมหนึ่งที่จัดให้ผู้เรียนได้พัฒนาความสามารถของตนเอง 
ตามศักยภาพ ซึ่งแบ่งเป็น 2 กิจกรรม คือ กิจกรรมแนะแนวและกิจกรรมนักเรียน  ส าหรับกิจกรรม
ลูกเสือ  เนตรนารี  เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่มีกระบวนการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เยาวชนได้พัฒนา
ศักยภาพของตนเองอย่างเต็มก าลังความสามารถ  ในทางสติปัญญา สังคม  จิตใจ  มีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์  โดยมุ่งเน้นการพัฒนาเยาวชนให้เจริญเติบโตขึ้น พร้อมด้วยคุณสมบัติที่เห็นแก่ประโยชน์
ส่วนรวม  มีความจงรักภักดีต่อ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีความรับผิดชอบ และมีวินัยในตนเอง  
ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ  มีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  ให้มีลักษณะใฝ่รู้ ใฝ่ดี คิดเป็น ท า
เป็น แก้ปัญหาเป็น  มีความเป็นสากล  เป็นพลังส าคัญในการดูแลรักษา และพัฒนา      ชาติบ้านเมือง
ให้เจริญมั่นคง เป็นผลต่อการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น  โดยมุ่งเน้นที่จะให้มีการ
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จัดตั้งกองลูกเสือในสถานศึกษาทุกระดับ เพ่ือพัฒนากิจกรรมลูกเสือให้สอดรับกับกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน  
 กองลูกเสือโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ บุรีรัมย์ ได้เห็นความจ าเป็นดังกล่าวจึงจัดท าโครงการ
ฝึกอบรม วิชาผู้ก ากับลูกเสือสามัญและสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.) ขึ้น   
 
2.วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือให้สอดคล้องและเป็นตามพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ.2551 และข้อบังคับ
คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ พ.ศ. 2553 
 2.2  เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญ และสามัญรุ่นใหญ่ ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและน าไปสู่การพัฒนาเพื่อน าเสนอผลงานด้านลูกเสือที่สูงขึ้น 
 2.3  เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญและสามัญรุ่นใหญ่ มีความรู้ ความเข้าใจ จุดหมาย 
วัตถุประสงค์เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามอุดมการณ์ของคณะลูกเสือแห่งชาติ 
 2.4เพ่ือสนองนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ แนวทางการยกระดับคุณภาพการ
เรียนการสอนและการจัดกิจกรรมลูกเสือ 
3. เป้าหมาย 
 3.1เชิงปริมาณ 

-  จัดการฝึกอบรมผู้ก ากับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.) รุ่นละ 60 คน 
 3.2เชิงคุณภาพ 

-  ผู้ผ่านการฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือสามัญและสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง  
(A.T.C.) มีทักษะความรู้  ความสามารถทางวิชาลูกเสือ ได้ประสบการณ์เพ่ือไปพัฒนาการฝึกอบรม 
การบริหารงานลูกเสือในกองลูกเสือ     และในกลุ่มโรงเรียนของตนให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น  

3.3ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
3.3.1 มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเป้าหมาย 
3.2.2 ผ่านการฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือสามัญและสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง  

(A.T.C.)  มีทักษะความรู้  ความสามารถทางวิชาลูกเสือ ได้ประสบการณ์เพ่ือไปพัฒนาการฝึกอบรม 
การบริหารงานลูกเสือในกองลูกเสือ คะแนน (ระดับดี)  หรือร้อยละ  80 
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4.แผนการด าเนินงาน/กิจกรรมท่ีจะ/ปฏิทินการด าเนินงาน 

ล าดับ รายการ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. 

ขั้นวางแผน (P : PLAN) 
  1.1 เตรียมแต่งตั้งคณะกรรมการ
รับผิดชอบ 

10 ก.ค. 61 
70,000 บาท สมบัติ  พิมพ์จันทร ์

เทพตรีชา  ศรีคณุ 
สุภารัตน ์
     เหลืองรัตนวิมล 

  1.2 เตรียมประชุมคณะกรรมการจัด
กิจกรรม 

15 ก.ค. 61 

  1.3 เตรียมจัดท าเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ
การท างาน 

20ก.ค.61 

2. 

ขั้นด าเนินการ  (D : DO) 
  2.1 จะท าค าสั่งก าหนดการอบรม 

21 ก.ค.61 

  2.2 ประชุมคณะกรรมการเสนองานต่อ
ผู้อ านวยการ 

24ก.ค.61 

  2.3 จัดท าเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการ
อบรม 

25-30ก.ค.
61 

  2.4 ด าเนินการตามแผนงานกิจกรรม 13-18  
ต.ค.61 

3. 

ขั้นตรวจสอบติดตามประเมินผล 
(C : CHECK) 
  3.1  ตรวจสอบติดตามการ 

25ต.ค. 61 
  

  3.2 ปรับปรุงแก้ไข 30ส.ค. 61 

4. 
ขั้น/รายงานปรับปรุงพัฒนา(A : ACT) 
  4.1 สรุปรายงานผลการด าเนิน 

13 ส.ค. 61 

   4.2 วิเคราะห์ผลการด าเนินงานน าไป 13 ส.ค. 61 70,000 บาท สมบัติ  พิมพ์จันทร ์
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ล าดับ รายการ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

ปรับปรุงและพัฒนาเป็นการศึกษาต่อไป เทพตรีชา  ศรีคณุ 
สุภารัตน ์
     เหลืองรัตนวิมล 

 
5. งบประมาณ 

5.1 งบโรงเรียน70,000   บาท     5.2 งบจัดหา  -   บาท 
รวม 70,000 บาท 

6. สถานที่ดาเนินการ 
 -  ค่ายลูกเสือโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์บ้านเสริมสุขพัฒนา ต.สะแกโพรง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 
ระหว่างวันที่  13-18  ตุลาคม  2561 

7. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 
-แบบประเมินการเข้าอบรมฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง ( A.T.C ) 

  

8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 8.1  ผู้ผ่านการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของผู้ก ากับลูกเสือสามัญ 
เป็นอย่างดี 
 8.2  ผู้ผ่านการฝึกอบรมน าความรู้ ไปฝึกอบรมลูกเสือสามัญในโรงเรียนของตนเองได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 8.3  ผู้ผ่านการฝึกอบรมน าความรู้ที่ได้รับจาการฝึกอบรม ไปพัฒนาตนเองด้านลูกเสือได้อย่าง
มีประสิทธิภาพแบบประมาณการค่าใช้จ่าย 

 
 
 
 
 
 
 

โครงการ / กิจกรรมฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง ( A.T.C )   
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หน่วยงานทรัพยากรมนุษย์ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร   
 

ล าดับ รายการ 

ขั้นก าหนด
มาตรฐาน/ 

คุณลักษณะเฉพาะ

คุณภาพ 

ราคาต่อ 
หน่วย จ านวน 

หน่วย 

จ านวน 
เงิน หมาย

เหตุ 
บาท สต. บาท สต. 

1. ค่าเอกสารค่า
ด าเนินการ 

กระดาษ A4    
 5,000 

  

2. ค่าอาหารและ
อาหารว่าง 

    
45,000 

  

3. ค่าวิทยากร     20,000   
รวมประมาณการค่าใช้จ่าย (เจ็ดหมื่นบาทถ้วน)                                                        70,000   

 
สรุปประเภทงบประมาณ 
 งบโรงเรียน 30,000    งบจัดหา    
 

ผู้เสนอ 

    
  ( นายเทพตรีชา  ศรีคุณ ) 
  หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 
 
 

ผู้เห็นชอบ 

    
(ซิสเตอร์จ านันท์  ไพรงาม) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 

ผู้พิจารณา 

    
( นายสมบัติ  พิมพ์จันทร์ ) 

รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
และบุคลากร 

 
 

ผู้อนุมัติ 

    
(บาทหลวงสุรชัย  เจริญพงศ์) 
ผู้จัดการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
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ตารางสรุปรายรับ-รายจ่ายตามแผนงานหน่วยงาน ปีการศึกษา 2561 
ของ  ฝ่ายพัฒนาการศึกษาและบุคลากร 

ล าดับ แผนงานหน่วยงาน งบโรงเรียน งบเรียนฟรี งบจัดหา สรุปรายจ่าย 

1. งานบริหารพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและบุคลากร 

  
 

 

1.1 จัดท าเอกสารด าเนินงาน 6,600 - - - 
รวม 6,600 - - 6,600 

2. งานวิจัย นโยบายและแผน     
2.1 จัดท าเอกสารด าเนินงาน 10,500 - - - 

2.2 อบรมเชิงปฏิบัติการเขียน
แผน/โครงการ/กิจกรรมให้
สอดคล้องกับโครงสร้าง                             
การบริหารการศึกษา 

40,000    

2.3 โครงการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 2561 

12,000    

รวม 62,100 - - 62,100 

3. มาตรฐานคุณภาพการศึกษา     
 3.1 สรุปจัดท าเอกสารด าเนินการ 8,600 - - - 

รวม 8,600 - - 8,600 
4. งานทรัพยากรมนุษย์     
4.1 จัดระบบสรรหาคัดเลือก

บุคลากร 
3,200 - - - 

4.2 จัดระบบการพัฒนาบุคลากร 550,000    
4.3 อบรมพัฒนาระบบการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน 
30,000    

4.4 ประเมินบุคลากร 1,200    
4.5 เสริมสร้างขวัญก าลังใจและ

จ าหน่ายบุคลากร 
5,279,000    

4.6 ทบทวนและจัดท าคู่มือ ที่ 26,000    
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ล าดับ แผนงานหน่วยงาน งบโรงเรียน งบเรียนฟรี งบจัดหา สรุปรายจ่าย 

เกี่ยวข้องกับระเบียบต่าง ๆ 
4.7 โครงการฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับ

ลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง 
( A.T.C ) 

70,000    

รวม 5,959,400 - - 5,959,400 
5. งานเทคโนโลยีและ

สารสนเทศ   
    

5.1 งานระบบเครือข่าย 135,000 - - - 
5.2 งานสารสนเทศ 10,900 - - - 
5.3 กิจกรรมผลิตสื่อการเรียนการ

สอนเทคโนโลยี 
24,000    

รวม 169,900 - - 169,900 
6. งานประชาสัมพันธ์     
6.1 ป้ายประชาสัมพันธ์ 200,000 - - - 
6.2 วารสาร ปีละ 1 ฉบับ  - 400,000 - 
6.3 แผ่นพับ 16,000    
6.4 ประชาสัมพันธ์ทางสถานี

วิทยุกระจายเสียง 
9,000    

6.5 ค่าเอกสารด าเนินการ 600    
รวม 225,000 - 400,000 625,000 

รวมทั้งสิ้น 6,791,600  400,000 6,919,600 
 

 


