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คำชี้แจง
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ขอขอบพระคุณ ผู้รับผิดชอบโครงการ ตลอดจนแนวทางปรับปรุงโครงการทุกโครงการ ขอขอบคุณ
คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564 ที่ได้ให้ความร่วมมือในการจัดทำแผนปฏิบัติการ
ประจำปีที่สมบูรณ์ หวังว่าแผนปฏิบัติการนี้จะช่วยให้การทำงานมีจุดหมายที่ชัดเจนและทำให้การดำเนินการ
ของทุกฝ่ายประสบความสำเร็จและการประเมินผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลโรงเรียน
1. ข้อมูลทั่วไป
1.1 ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ตั้งอยู่เลขที่ 100 หมู่ 13 ถนน บุรีรัมย์-บรบือ ตำบล
ชุมเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ 31000 โทรศัพท์ 044-611980, 612-274 โทรสาร 044613-984 E–mail ms_buriram@hotmail.com Website : www.ms.ac.th
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1
1.2 เปิดสอนตั้งแต่ระดับ อนุบาล ถึง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
1.3 สังกัด
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์
1.4 ปรัชญา การจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ในทุกมิติ
1.5 คติพจน์โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ประพฤติดี เรียนดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม
1.6 วิสัยทัศน์
“ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ เป็นองค์กรการศึกษาคาทอลิก ที่เด่นคุณธรรม เลิศล้ำวิชาการ
เชี่ยวชาญเทคโนโลยี มีครูคุณภาพ ด้วยบรรยากาศการเรียนรู้ มุ่งสู่สากล ”
1.7 พันธกิจ
1. ปลูกฝังคุณธรรมให้ครู บุคลากร นักเรียน และผู้มีส่วนได้เสียให้มีอัตลักษณ์ 4
2. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้ได้มาตรฐานสู่ศตวรรษที่ 21
3. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการเรียนรู้และใช้เทคโนโลยีเพื่อความเป็นเลิศทาง
วิชาการ
4. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ และสามารถใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างมืออาชีพ
5. การจัดการสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
6. พัฒนาระบบงาน บุคลากร ให้มีมาตรฐานสู่สากล
1.8 วัตถุประสงค์
1. โรงเรียนมีการบริหารจัดการทั้งระบบอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล มีชื่อเสียงเป็น
ที่ยอมรับระดับแนวหน้า
2. ครู บุคลากร และนักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม มีความเป็นเลิศทางวิชาการ ได้รับการยอมรับ
ของสังคม
3. ครูและบุคลากรมีคุณภาพ ผูกพันต่อองค์กร และปฏิบัติงานอย่างมีความสุข

2
1.9 ต้นไม้ประจำโรงเรียน (ต้นชัยพฤกษ์)
ต้นชัยพฤกษ์สื่อความหมายถึง ความมีระเบียบ วินัย ความเข้มแข็งมั่นคง และ
อ่อนหวาน
1.10 สีประจำโรงเรียน (ฟ้า-ขาว)
ฟ้า

ขาว

ฟ้า หมายถึง ความรัก ความอ่อนหวาน อ่อนโยน และอบอุ่น
ขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์ สดใส ซื่อสัตย์สุจริต
1.11 ดอกไม้ประจำโรงเรียน (ดอกชัยพฤกษ์)

ธรรมชาติของดอกชัยพฤกษ์ เป็นต้นไม้ที่มีความอดทน ต่อสภาพแวดล้อม จะผลิดอกใน
ย่านฤดูหนาว เปรียบเสมือน ความอ่อนหวาน และอดทน และยังเป็นดอกไม้สัญลักษณ์ประจำชาติอีกด้วย
ด้วยสภาพโดยทั่วไปและความเป็นมาของโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ บุรีรัมย์
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1.12 ตราสัญลักษณ์

“การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ในทุกมิติ ” การศึกษาพัฒนาคน พัฒนาชาติ การศึกษา
ไม่ใช่ทำให้คนมีความรู้อย่างเดียวต้องเป็นคนดีควบคู่ไปกับความรู้ดี มีการฝึกจิตให้เป็นคนดี จึงจะเป็น
การศึกษาแท้จริง (มล.ปิ่น มาลากุล) การพัฒนาคนต้องพัฒนาไปพร้อม ๆ กันอย่างสมดุลทุกด้านเมื่อพูด
ถึงคนเรามองคนที่เป็นบุคคลครบทุกมิติ (Holistic) เป็นการมองคนทุกมิติของชีวิต ทั้งด้านเศรษฐกิจ การ
ตัดสินใจ ศาสนาวัฒนธรรมและมิติทางความสัมพันธ์ของคนกับสิ่งสูงสุด กับเพื่อนบ้าน สังคมกับธรรมชาติ
โดยเห็นความสำคัญกลมกลืน กัน อย่างลึกซึ้ง ในทุกมิติถ้าเรามองคนแบบแยกส่วนการพัฒ นาการให้
การศึกษาของเราก็ จะผิดรูปแบบไม่เหมือนที่ผ่าน ๆ มา เราได้มองคนสมองโต คนเก่ง แต่จิตใจคับแคบ
เห็นแก่ตัว
1.13 ที่ตั้งและผังการเดินทาง
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ลักษณะที่ตั้งของโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองชุมเห็ด อําเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
เป็นชุมชนเมือง มีอาณาเขตติดต่อดังนี้
- ทิศเหนือ
บ้านยายอ่อน หมู่ที่ 13 ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง
จังหวัดบุรีรัมย์
- ทิศใต้
ทางรถไฟ (โรงแรมเทพนคร)
- ทิศตะวันออก
ถนนบุรีรัมย์ – สตึก
- ทิศตะวันตก
บ้านรังกา ตำบลชุมเห็ด อำเภอมือง จังหวัดบุรีรัมย์
สภาพพื้นที่ เป็นที่ราบอยู่ชานเมืองบุรีรัมย์ ประชากรส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพค้าขาย
รับราชการ และเกษตรกรรม
1.14 อัตลักษณ์ของโรงเรียน
ลูกมารีย์รักเมตตา ซื่อสัตย์ กตัญญู อยู่อย่างพอเพียง
รักเมตตา
รักตนเอง รักผู้อื่น รักธรรมชาติสิ่งแวดล้อม รักสถาบันหลักของชาติ เสียสละ
เห็นอกเห็นใจ มีน้ำใจ แบ่งปัน และช่วยเหลือผู้อื่นอย่างสุภาพอ่อนโยน โดยไม่หวังสิ่ง
ตอบแทนและรู้จักให้อภัย
ซื่อสัตย์
ดำรงอยู่ในศีลธรรม ซื่อตรง จริงใจ ประพฤติชอบต่อตนเองและผู้อื่น ไม่คดโกง
ไม่เบียดเบียนผู้อื่น
กตัญญู
เคารพ เชื่อฟัง ให้เกียรติบิดามารดา ผู้มีพระคุณ สถาบันหลักของชาติ ธรรมชาติ
มีความนบนอบ ตระหนักในความดีที่ผู้อื่นมอบให้ตน รู้จักตอบแทนบุญคุณ รู้คุณสถาบัน
และแผ่นดิน
พอเพียง
พอใจในสิ่งที่ตนเป็นและประหยัดอดออม มีชีวิตอยู่อย่างเรียบง่าย สุภาพถ่อม
ตน ไม่ถือตัว ไม่ยึดติด
1.15 เอกลักษณ์ของโรงเรียน
โรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ตามวิถีคริสต์
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2. ประวัติโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ บุรีรัมย์ เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ สอนตั้งแต่ระดับอนุบาล – มัธยมศึกษาตอนต้น โดยจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนเป็นไปตามแนวนโยบายของการจัดการศึกษาแห่งชาติ ตามจุดหมาย หลักการ
และโครงสร้างของหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด
บาทหลวงหลุยส์ นิโคลาส มิชชันนารีชาวฝรั่งเศส จากคณะมิสซังต่างประเทศแห่งกรุงปารีส ขณะ
เป็นเจ้าอาวาสวัดแม่พระคนกลางแจกจ่ายพระหรรษทาน โคกปราสาท ปะคำ บุรีรัมย์ ได้ทราบว่ามี
ครอบครัวคริสตชนคาทอลิกอยู่ที่บุรีรัมย์จึง ได้เดินทางมาเยี่ยมเยียน ซึ่งเป็นครอบครัวนายยอห์น บัปติสต์
เม้ง และ นางอันนา สุรีย์ (บ๊วย) ตันติอลงการ เป็นสัตบุรุษจากวัดนักบุญราฟาแอล ปากน้ำ จังหวัด
สมุทรปราการ ด้วยสายตาอันยาวไกลและวิ สัยทัศน์อันเฉียบคมบาทหลวงหลุยส์ นิโคลาส ได้มองหาที่ดิน
เพื่อตั้งศูนย์คาทอลิกสำหรับงานวัดและโรงเรียน
ต่อมาในปี พ.ศ.2521 ขณะที่บาทหลวงหลุยส์ นิโคลาส ซึ่งเดินทางมาที่บุรีรัมย์ก็ได้ทราบข่าวจาก
นางสุรีย์ ว่ามีคนต้องการขายที่ดิน 16 ไร่ 3 งานเพราะเขาเป็นหนี้ธนาคาร บาทหลวงหลุยส์ นิโคลาสจึงได้
นำเรื่องนี้ไปเสนอต่อมุขนายกยออากิม พเยาว์ มณีทรัพย์ หลังจากได้ปรึกษากับคณะที่ปรึกษาแล้ว ก็ได้
มอบหมายให้คุณพ่อประยูร นามวงศ์ คุณพ่อวิโรจน์ สมหมายและคุณพ่อบางท่านมาดูที่ดินผืนนี้ ที่สุดก็ได้
ตกลงซื้อที่ดินผืนดังกล่าวไว้ นี่คือจุดเริ่มต้นของวัดแม่พระแห่งสายประคำศักดิ์สิทธิ์และโรงเรียนมารีย์
อนุสรณ์ ซึ่งเกิดจากวิสัยทัศน์ของบาทหลวงหลุยส์ นิโคลาสที่เริ่มต้นจากการมองหาที่ดินผืนแรกเอาไว้ก่อน
ในปี พ.ศ. 2524 บาทหลวงพเยาว์ มณีทรัพย์ มุขนายกมิสซังคาทอลิกนครราชสีมา ได้มอบหมาย
ให้บาทหลวงวิโรจน์ สมหมาย เป็นผู้รับผิ ดชอบโครงการจัดตั้งโรงเรียนในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ บนที่ดินที่ได้
จัดซื้อเอาไว้ก่อนหน้านี้ ต่อมาได้ทำการสร้างอาคารคอนกรีตสองชั้น เป็นอาคารเรียนหลังแรก มีห้องเรียน
7 ห้อง หอประชุมขนาดกว้าง 12 เมตรยาว 36 เมตร 1 หลัง บ้านพักบาทหลวง 1 หลัง บ้านพักซิสเตอร์ 1
หลัง และบ้านพักเจ้าหน้าที่ 1 หลัง โดยตั้งชื่อว่า โรงเรียนอนุบาลมารีย์อนุสรณ์ ได้รับอนุญาตให้เปิดทำการ
สอนเมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2525 โดยมีบาทหลวงพเยาว์ มณีทรัพย์ เป็นผู้รับใบอนุญาต และซิสเตอร์จำนันท์
ไพรงาม เป็นครูใหญ่ มีนักเรียนทั้งสิ้น 234 คน และจำนวนครู 11 คน การบริหารงานและการดำเนินงาน
การศึกษาของโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ทำให้มีจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นในปีต่อมา
ในปี พ.ศ.2526 โรงเรียนอนุบาลมารีย์อนุสรณ์ ได้ขยาย
พื้นที่จากเดิมเป็น 36 ไร่ 3 งาน 3 ตารางวา จึงได้ทำการสร้าง
อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กหลังใหม่ขึ้นอีก 1 หลัง สูง 4 ชั้น และ
ได้เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนอนุบาลมารีย์อนุสรณ์ เป็น “โรงเรียนมา
รีย์อนุสรณ์”
ในปีการศึกษา 2527 พร้อมกับได้รับอนุญาตให้เปิดใช้อาคารโดยใช้ชั้นที่ 1 ชั้นที่ 2 และชั้นที่ 3
ทำการสอน ระดับประถมศึกษา มีนักเรียน 435 คน ครู 18 คน และในช่วงเดือนมีนาคม 2526 บาทหลวง
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วิโรจน์ สมหมาย ได้ย้ายไปประจำที่จังหวัดปราจีนบุรีและบาทหลวงสุรินทร์ ประสบผล ได้มาทำหน้าที่แทน
ชั่วคราวประมาณ 2 เดือน ต่อจากนั้น บาทหลวงบุญชอบ พงศ์ศิริพัฒน์ ทำหน้าที่แทนผู้รับใบอนุญาต ซิ
สเตอร์จำนันท์ ไพรงาม เป็นครูใหญ่
ในปีการศึกษา 2528 ซิสเตอร์บุญชอบ หัวใจ ได้ย้ายมารับหน้าที่เป็นผู้จัดการและครูใหญ่ในสมัย
นั้น การบริหารงานการจัดการศึกษาโรงเรียนถือว่าเป็นภารกิจอันสำคัญยิ่ง ที่จะพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้
เป็น พลเมืองดีของชาติ เพื่อให้มีคุณลักษณะตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร กล่าวคือ “เป็นทั้งคนดีและคน
เก่งในสังคม” ในปีการศึกษา 2528 นี้มีนักเรียนทั้งสิ้น 462 คน มีครู 20 คน
ในปีการศึกษา 2529 มีนักเรียน 522 คน ครู 21 คน17
ในปีการศึกษา 2530 มีนักเรียน 628 คน ครู 27 คน
ในปีการศึกษา 2531 มีนักเรียน 850 คน ครู 30 คน
ในปีการศึกษา 2532 มีนักเรียน 955 คน ครู 33 คน
ในปีการศึกษา 2533 ซิสเตอร์ม ะลิวัลย์ กู้ชาติ ได้ย้ายเข้ามารับหน้าที่เป็นครูใหญ่และผู้จัดการ มี
นักเรียนทั้งสิ้น 1,150 คน ครู 42 คน
ในปีการศึกษา 2534 มีนักเรียน 1,197 คน ครู 42 คน
ในปีการศึกษา 2535 บาทหลวงสมเดช พันธ์สมบัติ ได้เข้ามารับหน้าที่ฐานะผู้จัดการและผู้แทน
ผู้รับใบอนุญาต โดยมีซิสเตอร์พิมพร เจริญภูมิ เป็นครูใหญ่ มีนักเรียนทั้งสิ้น 1,220 คน ครู 42 คน และครู
พี่เลี้ยง 2 คน
ในปีการศึกษา 2536 มีนักเรียน 1,254 คน ครู 46 คน
ในปีการศึกษา 2537 มีนักเรียน 1,318 คน ครู 50 คน
ในปีการศึกษา 2538 มีนักเรียน 1,378 คน ครู 52 คน
ในปีการศึกษา 2539 บาทหลวงสมเดช พันธ์สมบัติ ได้สร้างอาคาร
เรียนหลักใหม่คอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น เพื่อรองรับนักเรียนระดับก่อน
ประถมศึกษา จำนวน 12 ห้องเรียน ขึ้น มีนักเรียนทั้งสิ้น 1,387 คน ครู 57
คน มีซิสเตอร์บุญสม ปิ่นสุวรรณ์ เป็นครูใหญ่
ในปีการศึกษา 2540 บาทหลวงสุข ศรจันทร์ ย้ายมารับหน้าที่เป็นผู้จัดการและผู้แทนผู ้รับ
ใบอนุญาต และมีซิสเตอร์บุญสม ปิ่นสุวรรณ์ เป็นครูใหญ่ มีนักเรียนทั้งสิ้น 1,419 คน ครู 63 คน
ในปีการศึกษา 2541 ซิสเตอร์บุญชอบ หัวใจ ได้ย้ายมารับหน้าที่เป็นครูใหญ่ มีนักเรียน 1,460
คน ครู 62 คน
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ในปีการศึกษา 2542 ซิสเตอร์จำนันท์ ไพรงาม ได้ย้าย
กลับเข้ามารับหน้าที่เป็นครั้งที่ 2 มีนักเรียน 1,640 คน ครู 67
คน
ในปีการศึกษา 2543 มีนักเรียน 1,861 คน ครู 73 คน
ในปีการศึกษา 2544 มีนักเรียน 2,005 คน ครู 74 คน
และต่อมาบาทหลวงสุข ศรจันทร์ ได้สร้างอาคารเรียนหลังใหม่
5 ชั้นเพื่อรองรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ในปีการศึกษา 2545 ได้ทำพิธีเปิดและเสกอาคารเรียน
ระดับ มัธ ยมศึกษา ตั้งชื่ออาคารว่าอาคารยออากิม ซึ่งได้รับ
อนุญาตให้ใช้ทำการจัดการเรียนการสอนเมื่ อวันที่ 29 มีนาคม
2545 มีนักเรียนทั้งสิ้น 2,125 คน ครู 91 คน
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ได้รับความเชื่อถือและไว้วางใจจากผู้ปกครองด้วยดีตลอดมา โดยการส่ง
บุตรหลานเข้าเรียนเพิ่มขึ้นทุกปี ในปีการศึกษา 2546 มีนักเรียน 2,407 คน มีครู 100 คน บาทหลวงสุข
ศรจันทร์ เป็นผู้แทนรับใบอนุญาต และซิสเตอร์จำนันท์ ไพรงามเป็นครูใหญ่
ในปีการศึกษา 2547 บาทหลวงสมชัย พงศ์ศิริพัฒน์ ได้ย้ายเข้ามารับหน้าที่เป็นผู้แทนผู้รับ
ใบอนุญาตและผู้จัดการโรงเรียน โดยซิสเตอร์จำนันท์ ไพรงาม เป็นครูใหญ่ พร้อมกับขยายพื้นที่เดิม 36 ไร่
3 งาน 23 ตารางวาเป็น 54 ไร่ และซื้อที่ดินซึ่งเป็นสวนยางพาราตั้งอยู่ที่ บ้านโนนแดง ต.สะแกโพรง อ.
เมือง จ.บุรีรัมย์ มีเนื้อที่ 140 ไร่ และที่สวนยางพารานี้ได้จัดตั้งเป็นค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สำหรับใช้ในการ
จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอีกด้วย4
ในปีการศึกษา 2548 มีนักเรียนทั้ง สิ้น 2,762
คน ครู 111 คน บาทหลวงสมชั ย พงศ์ ศ ิ ร ิ พ ั ฒ น์ ได้
ดำเนินการจัดการเรียนการสอนควบคู่กับคุณธรรม จน
เป็นที่ยอมรับ และศรัทธาจากผู้ป กครอง ชุมชน ทำให้
นักเรียนเพิ่มขึ้นทุกปี และได้จัดสร้างวัด”แม่พระแห่งสาย
ประคำศักดิ์สิทธิ์” หลังใหม่ขึ้น แทนวัดหลังเก่าที่มีขนาด
เล็ก เพื่อรับรองคริสตชนที่เพิ่มจำนวนมากขึ้น
ในปีการศึกษา 2549 ซิสเตอร์วันทา สิทธิพล ได้ย้ายมารับหน้าที่เป็นครูใหญ่ มีนักเรียนทั้งสิ้น
3,205 คน ครู 128 คน ต่อมาบาทหลวงสมชัย พงศ์ศิริพัฒน์ สร้างสระว่ายน้ำสำหรับนักเรียนระดับอนุบาล
– ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ขึ้น เปิดใช้ในปีการศึกษา 2550
ในปีการศึกษา 2552- ปัจจุบัน บาทหลวง ดร.เอกชัย ชิณโคตร ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษาสังฆ
มณฑลนครราชสีมา ได้ย ้ายมารับ หน้าที่เป็นผู้รับ ใบอนุญ าต ต่อมาได้ส ร้างอาคาร เมรีโ ดม อาคาร
อเนกประสงค์ เพื่อใช้ทำกิจกรรมยามเช้าหน้าเสาธง จำนวน 1 หลัง และได้พัฒนาระบบ ICT ในการ
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บริหารจัดการเช่น บัตรประจำตัวนักเรียน ใช้เป็นบัตรเติมเงิน บัตรตรวจสอบผลการเรียน ใช้เป็นบัตรฝาก
ธนาคารออนไลน์ เป็นต้น
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ มีความมุ่งมั่นที่จะจัดการเรียนการสอนปลูกฝังให้นักเรียน
เป็นคนดีและคนเก่ง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์จัดกิจรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียน ได้รับความรู้ ควบคู่คุณธรรม
เพื่อเติบโตเป็นคนดีของสังคม ภายใต้อัตลักษณ์ที่ว่า “รักเมตตา ซื่อสัตย์ กตัญญูอยู่อย่างพอเพียง”
ในปีการศึกษา 2559 ซิสเตอร์จำเนียร บุญทัน ได้ย้ายมารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรี ยนมา
รีย์-อนุสรณ์ มีนักเรียนทั้งสิ้น 3,255 คน มีบุคลากรทั้งสิ้น 180 คน
ในปีการศึกษา 2561-ปัจจุบัน บาทหลวงสุรชัย เจริญพงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษาอบรมสังฆ
มณฑลนครราชสีมา รับตำแหน่งผู้จัดการและผู้แทนผู้รับใบอนุญาต ซิสเตอร์จำนันท์ ไพรงาม รับ
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ มีนักเรียนทั้งสิ้น 3,153 คน มีครูและบุคลากรทั้งสิ้น 179
คน ในปีการศึกษา 2562 เริ่มดำเนินการก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก อาคารสระว่ายน้ำ ขนาด ยาว
25 เมตร กว้าง 12.50 เมตร และสระขนาดเล็ก ยาว 6.00 เมตร กว้าง 12.50 เมตร โดยมีพื้นที่โดยรวม
1,200 ตารางเมตร นอกจากนี้ได้มีดำเนินการจัดซื้อรถหกล้อ ยี่ห้อ ฮีโน่ต่อหลังคา ติดตั้งระบบอำนวย
ความสะดวก และระบบป้องกันความปลอดภัยภายในรถ ความยาว 6 เมตร จำนวน 5 แรงม้า
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ประสบความสำเร็จในการจัดการศึกษาตลอดมา ทั้งด้านวิชาการ ด้าน
บุคลากร ด้านอาคารสถานที่ ด้านกิจการงานนักเรียน ด้านสัมพันธ์กับชุมชน โดยจะเห็นได้จากผลสัมฤทธิ์
จากการส่งนักเรียนเข้าแข่งขันกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งได้รับรางวัลต่าง ๆ มากมาย ทั้งระดับอำเ ภอ จังหวัด
ประเทศ และระดับชาติ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ยังคงมุ่งมั่นบริหารงานด้านการศึกษา ให้มีความก้าวหน้า
ควบคู่กับจังหวัดบุรีรัมย์สืบไป
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ทำเนียบผู้บริหาร
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ปีการศึกษา 2563

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ชื่อ-สกุล
พระคุณเจ้ายอแซฟชูศักดิ์ สิริสุทธิ์
บาทหลวงสุรชัย เจริญพงศ์
ซิสเตอร์จำนันท์ ไพรงาม
ซิสเตอร์นงลักษณ์ ประทุมปี
นางสาวสุภารัตน์ เหลืองรัตนวิมล
นายสมบัติ พิมพ์จันทร์
นางพิศมัย นพคุณ
นางภริตพร นวลเท่า
นางปิยะนุช สังข์ทองหลาง
นายจตุพล อ่อนสีทัน
นางสาวธัญญาลักษณ์ แก้วอำไพ

ตำแหน่ง
ผู้รับใบอนุญาต
ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ
ผู้อำนวยการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรม
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ-การเงิน
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายปฐมวัย
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การติดต่อสื่อสาร
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์

โทรสาร
เว็บไซต์
Facebook

0-4461-1980
0-4461-2274
04-461-2460-2
04-461-3984
www.ms.ac.th
https://www.facebook.com/marieanusorn
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เกียรติประวัติโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
ปีการศึกษา 2533 ได้รับรางวัลโรงเรียนเอกชนดีเด่น ระดับประถมศึกษา ระดับส่วนภูมิภาค ของ
กระทรวงศึกษาธิการ
ปีการศึกษา 2542 ได้รับการคัดเลือกเป็นสถานศึกษาที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาจิตพิสัยในระบบ
การเรียนการสอน ระดับประถมศึกษา
ปีการศึกษา 2542 เป็นสถานศึกษาที่จัดจริยศึกษาดีเด่น จากกระทรวงศึกษาธิการ
ปีการศึกษา 2543 ได้รับการคัดเลือกเป็นสถานศึกษาที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาจิตพิสัยในระบบ
การเรียนการสอน ระดับประถมศึกษา
ปีการศึกษา 2543 ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนจริยธรรมดีเด่น จากเขตการศึกษา 11
ปีการศึกษา 2543-2547 เป็นโรงเรียนที่ได้รับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา จากสำนักงานคณะกรรมการ
ศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ
ปีการศึกษา 2543 เป็นโรงเรียนแฟนต้ายุวทูตระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปีการศึกษา 2545 เป็นโรงเรียนส่งเสริมและสนับสนุนการแข่งขันทักษะวิชาคณิตศาสตร์ จากสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาเอกชน ร่วมกับเขตการศึกษา 11
ปีการศึกษา 2545 ผ่านการประเมินการจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนเพื่อป้องกันโรคติดต่อ
ปีการศึกษา 2546 เป็นโรงเรียนแฟนต้ายุวทูตระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปีการศึกษา 2547 เป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพมาตรฐานดีเด่น ต้นแบบระดับอำเภอ ประเภทโรงเรียน
ระดับประถมศึกษา จากเทศบาลเมืองบุรีรัมย์
ปีการศึกษา 2554 เป็นโรงเรียนส่งเสริมความสามารถนักเรียนด้านวิทยาศาสตร์ ภาษาไทยได้ยอดเยี่ยม
จากโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์
ปีการศึกษา 2555 ได้รับรางวัลสถานศึกษาที่มีผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติ O-NET สูงกว่า
ระดับประเทศ วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จาก
กระทรวงศึกษาธิการ
ปีการศึกษา 2556 ได้รับรางวัลการจัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา จาก
เขตตรวจราชการที่ 5
ปีการศึกษา 2556 ได้รับรางวัลสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข จาก
กระทรวงศึกษาธิการ
ปีการศึกษา 2559 เป็นสถานศึกษาได้รับคะแนนเฉลี่ยรวม จากการทดสอบทางการศึกษา O-NETระดับ
มัธยมศึกษา จากสังฆมณฑลนครราชสีมา
ปีการศึกษา 2558 ได้รับรางวัลโรงเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ จาก
กระทรวงศึกษาธิการ
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ปีการศึกษา 2558 ได้รับรางวัลโรงเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ จาก
กระทรวงศึกษาธิการ
ปีการศึกษา 2559 ได้รับรางวัล MOE AWARDS สาขาส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม จาก
กระทรวงศึกษาธิการ
ปีการศึกษา 2559 ได้รับการคัดเลือกนำเสนอกระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมจากกระทรวง
วัฒนธรรม
ปีการศึกษา 2560 ได้รับรางวัลโรงเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษาขนาดใหญ่ จาก
กระทรวงศึกษาธิการ
ปีการศึกษา 2560 ได้รับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม “วัฒนคุณาธร” ประเภทกลุ่ม
บุคคล
ปีการศึกษา 2560 ได้รับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม “วัฒนคุณาธร” ประเภท
เยาวชน “เด็กชายธีรภัทร์ สีโท”
ปีการศึกษา 2560 ได้รับการคัดเลือกนำเสนอผลงานกระบวนการพัฒนาคุณธรรมในสถานศึกษา “ใน
งานสัมมนาวิชาการ การพัฒนาคุณธรรมในสถานศึกษา สร้างคนดี ด้วยวิถีคุณธรรม”
ระดับชาติ จากศูนย์คุณธรรม
ปีการศึกษา 2561 ได้รับการคัดเลือกนำเสนอกระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม และนำร่วมเสาวนา
วินัยสร้างชาติ จากกระทรวงวัฒนธรรม
ปีการศึกษา 2561 ได้รับการคัดเลือกนำเสนอกระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม และนำร่วมเสาวนา
วินัยสร้างชาติ “งานสุขภาวะชุมชน ระดับชาติ จากกระทรวงสาธารณสุข
ปีการศึกษา 2561 ได้รับการคัดเลือกเป็นองค์กรต้นแบบด้านคุณธรรม ของจังหวัดบุรีรัมย์
ปีการศึกษา 2562 ได้รับรางวัลการคัดเลือกเป็นโรงเรียนคุณธรรมต้นแบบ ของศูนย์คุณธรรม องค์กร
มหาชน จำกัด
ปีการศึกษา 2562 ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบที่ 4 ระดับคุณภาพ “ดีเยี่ยม”
ระดับการศึกษาปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากสำนักงานรับรอง
มาตรฐานคุณภาพการศึกษาองค์กรมหาชน
ปีการศึกษา 2563 ได้รับรางวัลโรงเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่
ครั้งที่ 2
ปีการศึกษา 2563 ผ่านการประเมิน สมศ. รอบ 4 จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา ผลการประเมินระดับดีเยี่ยมทุกมาตรฐาน ทั้ง 2 ระดับการศึกษา คือระดับ
การศึกษา
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วิสัยทัศน์

VISION

“ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์เป็นองค์กรการศึกษาคาทอลิก
ที่เด่นคุณธรรม เลิศล้ำวิชาการ เชี่ยวชาญเทคโนโลยี มีครูคุณภาพ
ด้วยบรรยากาศการเรียนรู้ มุ่งสู่สากล ”
พันธกิจ
MISSION

เป้าประสงค์
GOAL

กลยุทธ์
STRATEGY

1. ปลูกฝังคุณธรรมให้ครู บุคลากร นักเรียน และผู้มีส่วนได้เสียให้มีอัตลักษณ์ 4
2. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้ได้มาตรฐานสู่ศตวรรษที่ 21
3. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการเรียนรู้และใช้เทคโนโลยีเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ
4. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ และสามารถใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมืออาชีพ
5. การจัดการสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
6. พัฒนาระบบงาน บุคลากร ให้มีมาตรฐานสู่สากล
1. โรงเรียนมีการบริหารจัดการทั้งระบบอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล มีชอื่ เสียงเป็นที่ยอมรับระดับแนวหน้า
2. ครู บุคลากร และนักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม มีความเป็นเลิศทางวิชาการ ได้รับการยอมรับของสังคม
3. ครูและบุคลากรมีคุณภาพ ผูกพันต่อองค์กร และปฏิบัติงานอย่างมีความสุข
1. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรให้มีคุณธรรม
จริยธรรมและมีสมรรถนะเหมาะสมกับการ จัดการเรียนรู้โดย
ยึดอัตลักษณ์ 4
2. ส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรียนและผูม้ ีส่วนได้เสียของ
โรงเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมตามอัตลักษณ์ 4 เป็นคนดีของ
สังคม
3. ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้สู่
ศตวรรษที่ 21
4. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะทีจ่ ำเป็นตาม
หลักสูตรและมีความเป็นเลิศทางวิชาการ
5. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี สารสนเทศอย่างรู้เท่าทันสื่อ(Media literacy) และ
ใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์

6. ส่งเสริม และพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการ
สอนและการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
7. ส่งเสริมและพัฒนาบรรยากาศ และสภาพแวดล้อมที่
เอื้อต่อการเรียนรู้
8. ส่งเสริม พัฒนาระบบการบริหารจัดการสถานศึกษาให้
มีมาตรฐาน
9. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ
10. ส่งเสริม พัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์ การสร้าง
เครือข่าย และสือ่ สารการตลาดเชิงรุก

G

R

E

A

T

Good
governance

Righteousness

Excellent
performance

Adversity
quotient

Teamwork

ค่านิยมหลัก

Core Values
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วิสัยทัศน์

(Vision)

“ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์เป็นองค์กรการศึกษาคาทอลิก ที่เด่นคุณธรรม เลิศล้ำวิชาการ
เชี่ยวชาญเทคโนโลยี มีครูคุณภาพ ด้วยบรรยากาศการเรียนรู้ มุ่งสู่สากล ”

พันธกิจ (Mission)
7. ปลูกฝังคุณธรรมให้ครู บุคลากร นักเรียน และผู้มีส่วนได้เสียให้มีอัตลักษณ์ 4
8. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้ได้มาตรฐานสู่ศตวรรษที่ 21
9. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการเรียนรู้และใช้เทคโนโลยีเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ
10. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ และสามารถใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างมืออาชีพ
11. การจัดการสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
12. พัฒนาระบบงาน บุคลากร ให้มีมาตรฐานสู่สากล

เป้าประสงค์ (Goal)
4. โรงเรียนมีการบริหารจัดการทั้งระบบอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล มีชื่อเสียงเป็นที่
ยอมรับระดับแนวหน้า
5. ครู บุคลากร และนักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม มีความเป็นเลิศทางวิชาการ ได้รับการยอมรับ
จากสังคม
6. ครูและบุคลากรมีคุณภาพ มีความผูกพันต่อองค์กร และปฏิบัติงานอย่างมีความสุข

ค่านิยมหลัก (Core Values) คือ GREAT
G = Good governance คือ ยึดหลักธรรมาภิบาล
R = Righteousness คือ ความถูกต้องเที่ยงธรรม
E = Excellent performance คือ การปฏิบัติที่เป็นเลิศ
A = Adversity quotient คือ ความสามารถในการเผชิญปัญหาและหาทางแก้ไข
T = Teamwork คือ การทำงานเป็นทีม
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กลยุทธ์ (Strategy)
1. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรให้มีคุณธรรมจริยธรรม และมีสมรรถนะเหมาะสมกับ
การ จัดการเรียนรู้โดยยึดอัตลักษณ์ 4
2. ส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรียนและผู้มีส่วนได้เสียของโรงเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมตามอัตลักษณ์ 4
เป็นคนดีของสังคม
3. ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
4. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรและมีความเป็นเลิศทางวิชาการ
5. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรู้เท่าทันสื่อ
(Media literacy) และใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์
6. ส่งเสริม และพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการจัดการ
เรียนการสอนและการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
7. ส่งเสริมและพัฒนาบรรยากาศ และสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
8. ส่งเสริม พัฒนาระบบการบริหารจัดการสถานศึกษาให้มีมาตรฐาน
9. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ
10. ส่งเสริม พัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์ การสร้างเครือข่าย และสื่อสารการตลาดเชิงรุก

อัตลักษณ์ของโรงเรียน

ลูกมารีย์รักเมตตา ซื่อสัตย์ กตัญญู อยู่อย่างพอเพียง

รักเมตตา
รักตนเอง รักผู้อื่น รักธรรมชาติสิ่งแวดล้อม รักสถาบันหลักของชาติ เสียสละ เห็นอกเห็น
ใจ มีน้ำใจ แบ่งปัน และช่วยเหลือผู้อื่นอย่างสุภาพอ่อนโยน โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนและรู้จักให้อภัย
ซื่อสัตย์
ดำรงอยู่ในศีลธรรม ซื่อตรง จริงใจ ประพฤติชอบต่อตนเองและผู้อื่น ไม่คดโกง
ไม่เบียดเบียนผู้อื่น
กตัญญู
เคารพ เชื่อฟัง ให้เกียรติบิดามารดา ผู้มีพระคุณ สถาบันหลักของชาติ ธรรมชาติ มี
ความนบนอบ ตระหนักในความดีที่ผู้อื่นมอบให้ตน รู้จักตอบแทนบุญคุณ รู้คุณสถาบันและแผ่นดิน
พอเพียง
พอใจในสิ่งที่ตนเป็นและประหยัดอดออม มีชีวิตอยู่อย่างเรียบง่าย สุภาพถ่อมตน ไม่
ถือตัว ไม่ยึดติด

เอกลักษณ์ของโรงเรียน

โรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ตามวิถีคริสต์
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ฝ่ายวิชาการ
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ลำดับที่ 1 หน่วยงาน งานบริหารวิชาการ ฝ่าย วิชาการ
ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน : พันธกิจข้อที่...3...ยุทธศาสตร์ข้อที่ ......-........เป้าหมายข้อที่......
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบสี่: มาตรฐานที่....1,2,3.....ประเด็นที่..............................
ตอบสนองมาตรฐานของโรงเรียน : มาตรฐานที่ 1,3 ตัวบ่งชี้ที่.....-...................................
ระยะเวลา
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน
ดำเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)
วัตถุประสงค์
1.ขั้นวางแผน (P : PLAN)
1. เพื่อวางแผนร่วมกับหัวหน้า 1.1 ประชุมคณะกรรมการฝ่าย
ฝ่ายบริหารวิชาการในการกำหนด วิชาการเพื่อ
21 – 23 เมษายน 64
แผนงานบริหารฝ่ายวิชาการ
1.1.1 เตรียมวางแผนร่วมกับ
2. เพื ่ อ ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุน ใน หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการในการ
การพั ฒ นาบุค ลากรในฝ่ ายให้มี กำหนดแผนงานบริหารฝ่ายวิชาการ
ประสิทธิภาพ
1.1.2 เตรียมส่งเสริม สนับสนุน 21 – 23 เมษายน 64
3. เพื ่ อ รว บรว มและสรุ ป ในการพัฒนาบุคลากรในฝ่ายให้มี
รายงาน การดำเนิน งานให้ ฝ ่ า ย ประสิทธิภาพ
บริหารงานทั่วไป ทุกสัปดาห์/ ทุก
1.1.3 เตรียมรวบรวมและสรุป
เดือน/ภาคเรียน/ปีการศึกษา
รายงาน การดำเนินงานให้ฝ่าย
บริหารงานทั่วไป ทุกสัปดาห์/ทุก
เดือน/ภาคเรียน/ปีการศึกษา
เป้าหมายเชิงปริมาณ
2. ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ/
- บุคลากรในฝ่ายวิชาการ
ภาระงานร่วม/โครงการ)(D : DO)
2.1 จัดทำวางแผนร่ว มกับหัว หน้า 26 เมษายน 64
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
ฝ่ า ยบริ ห ารวิ ช าการในการกำหนด
1. มีการวางแผนร่วมกับหัวหน้า แผนงานบริหารฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายบริหารวิชาการในการกำหนด 2.2 จัดทำส่งเสริม สนับสนุนในการ 17 พ.ค.64- มี.ค.65
แผนงานบริหารฝ่ายวิชาการ
พ ั ฒ น า บ ุ ค ล า ก ร ใ น ฝ ่ า ย ใ ห ้ มี
ประสิทธิภาพ
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วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน

ระยะเวลา
ดำเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)

2. มีการส่งเสริม สนับสนุนในการ
2.2.1 งานพัฒนาหลักสูตร
พั ฒ นาบุ ค ลากรในฝ่ า ยให้ มี
2.2.2 งานจัดการเรียนการสอน
ประสิทธิภาพ
2.2.3 งานนิเทศการเรียนการ
3. มีการรวบรวมและสรุปรายงาน สอน
การดำเนินงานให้ฝ่ายบริหารงาน
2.2.4 งานวัดผล ประเมินผลและ 17 พ.ค.64- มี.ค.65
ทั่วไป ทุกสัปดาห์/ทุกเดือน/ภาค ทะเบียน
เรียน/ปีการศึกษา
2.2.5 งานวิจัยในชั้นเรียน
2.3 จัดทำรวบรวมและสรุปรายงาน
การดำเนินงานให้ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ทุกสัปดาห์/ทุกเดือน/ภาคเรียน/ปี
การศึกษา
2.3.1 งานพัฒนาหลักสูตร
2.3.2 งานจัดการเรียนการสอน
2.3.3 งานนิเทศการเรียนการ
สอน
2.3.4 งานวัดผล ประเมินผลและ
ทะเบียน
2.3.5 งานวิจัยในชั้นเรียน
2.3.6 งานพัฒนาสื่อและ
นวัตกรรม
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล
1.ครู ฝ ่ า ยวิ ช าการร้ อ ยละ 100 (C : CHECK)
วางแผนร่วมหัวหน้าฝ่ายบริห าร 3.1 รวบรวมข้ อ มู ล ความต้ อ งการ
17 พ.ค.64 –
วิช าการในการกำหนดแผนงาน พัฒนาอบรมในฝ่ายวิชากร ประสานส่ง ทุกเดือนของภาค
บริหารวิชาการ
ต่ อ ให้ ก ั บ งานทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ฝ่ า ย
เรียนที่ 1
2. ครูฝ่ายวิชาการร้อยละ 100 พัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร (พ.ค.64-ก.ย.64)
ได้ร ับ การส่ง เสริม สนับ สนุน ใน ในการจัดอบรม/ประชุม/สัมมนา
การพั ฒ นาบุค ลากรในฝ่ ายให้มี 3.2 รวบรวมข้ อ มู ล ผลการอบรม/
ภาคเรียนที่ 2
ประสิทธิภาพ
ประชุม/สัมมนาของบุคลากรในแต่ละ (พ.ย.64-ก.พ.65)
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วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
3. สามารถรวบรวมและสรุ ป
รายงาน การดำเนิน งานให้ ฝ ่ า ย
บริหารงานทั่วไป ทุกสัปดาห์/ทุก
เดือน/ภาคเรียน/ปีการศึกษา
เครื่องมือการติดตาม/
ประเมินผล
1. แบบสรุปรายงานการ
ดำเนิ น งานในฝ่ า ยบริ ห ารงาน
ทั่วไปฝ่ายวิชาการ

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน

ระยะเวลา
ดำเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)

งานในฝ่ายวิช าการ ส่งต่อให้ห ัว หน้า
ฝ่ายวิช าการและงานเทคโนโลยี แ ละ
สารสนเทศ ฝ่ า ยพั ฒ นาคุ ณ ภ าพ
การศึกษาและบุคลากร
4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา
( A : ACT)
4.1 สรุปการดำเนินงานของแต่ละ
ทุกเดือนของภาค
งานในฝ่ายวิชาการ นำเสนอหัวหน้า
เรียนที่ 1
ฝ่ายวิชาการ ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต
(พ.ค.64 - ก.ย.64)
ผู้อำนวยการและผู้จัดการทุกสัปดาห์
(ไม่เกินวันพุธของสัปดาห์ต่อไป)
4.2 ส่งสรุปรายงานผลการ
ทุกเดือนของภาค
ดำเนินงานของฝ่ายวิชาการ ให้กับ
เรียนที่ 2
งานวิจัย นโยบายและแผน ฝ่ายพัฒนา (พ.ย.64 - มี.ค.65)
คุณภาพการศึกษาและบุคลากรเพื่อ
สรุปเปรียบเทียบกับแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
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แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่าย
หน่วยงาน งานบริหารวิชาการ
ลำดับ

รายการ

1
2
3
4
5
6
7

ฝ่าย วิชาการ
ขั้นกำหนด
มาตรฐาน/
ราคาต่อ จำนวน
คุณลักษณะเฉพาะ
หน่วย
หน่วย
คุณภาพ
บาท สต.
80 แกรม“Duble A”
790
22
สำรองดำเนินการ
200
2
สำรองดำเนินการ
800
10
สำรองดำเนินการ
70
4
สำรองดำเนินการ
90
4
สำรองดำเนินการ
สำรองดำเนินการ
-

กระดาษ A4
กระดาษโฟโต้
หมึกปริ้น
แฟ้ม
กระดาษสี
อุปกรณ์สำนักงาน
ค่าเข้าเล่มสันกาว
เอกสารงานวิชาการ
รวมประมาณการค่าใช้จ่าย (สามหมื่นเก้าพันสี่ร้อยยี่สิบบาทถ้วน)
สรุปประเภทงบประมาณ
 งบโรงเรียน....39,420.......

ผู้เสนอ

จำนวนเงิน

บาท สต.
17,380
400
8,000
280
360
3000
10,000
39,420

 งบจัดหา...........................................

ผู้พิจารณา

(นางสาวรพีพร จำปาพันธ์)
หัวหน้างานบริหารวิชาการ

(นางสาวสุภารัตน์ เหลืองรัตนวิมล)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

ผู้เห็นชอบ

ผู้อนุมัติ

(ซิสเตอร์จำนันท์ ไพรงาม)
ผู้อำนวยการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์

(บาทหลวงสุรชัย เจริญพงศ์)
ผู้จัดการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์

-
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ลำดับที่ 2 หน่วยงาน งานพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
ฝ่าย วิชาการ
ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน : พันธกิจข้อที่...2...ยุทธศาสตร์ข้อที่ ....3,4.....เป้าหมายข้อที่...1....
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบสี่: มาตรฐานที่....3.....ประเด็นที่...........-...…………………...
ตอบสนองมาตรฐานของโรงเรียน : มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่.....2.3...................................
ระยะเวลา
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน
ดำเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)
วัตถุประสงค์
1.ขั้นวางแผน (P : PLAN)
1 . เ พ ื ่ อ จ ั ด ท ำ ห ล ั ก ส ู ต ร 1.1 ประชุมคณะกรรมการงาน
26 เมษายน 64
สถานศึ ก ษา พุ ท ธศั ก ราช 2564 พัฒนาหลักสูตรเพื่อ
ตามหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ.2551
1.1.1 เตรียมแต่งตั้ง
(ฉบับปรับปรุง 2560)
คณะกรรมการจัดทำหลักสูตร
2. เพื ่ อ ประสานงานการเรี ย น สถานศึกษา พุทธศักราช 2564 ตาม
ก า ร ส อ น ใ น ก า ร ท ำ หลั กสู ต ร หลักสูตรแกนกลาง พ.ศ.2551 (ฉบับ
สถานศึ ก ษา พุ ท ธศั ก ราช 2564 ปรับปรุง 2560)
ตามหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ.2551
1.1.2 เตรียมประชุม
(ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง 2560) ไปสู ่ ก าร คณะกรรมการดำเนินการพัฒนา
ปฏิบัติ
หลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช
3 . เ พ ื ่ อ ป ร ะ เ ม ิ น ห ล ั ก ส ู ต ร 2564 ตามหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ.
สถานศึกษาหลักสูตรสถานศึ กษา 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560)
พุทธศักราช 2564 ตามหลักสูตร
1.1.3 เตรียมจัดทำเอกสารที่
แ ก น ก ล า ง พ . ศ . 2 5 5 1 (ฉ บั บ เกี่ยวข้องกับหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ.
ปรับปรุง 2560)
2551 (ฉบับปรับปรุง 2560)
1.1.4 เตรียมโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ การพัฒนาวิธีการสอนและ
เทคนิคการสอน
เป้าหมายเชิงปริมาณ
2. ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ/
- ครูผู้สอน 8 กลุ่มสาระ
ภาระงานร่วม/โครงการ) (D : DO)
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วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1. มีการจัดทำหลักสูตร
สถานศึ ก ษา พุ ท ธศั ก ราช 2564
ตามหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ.2551
(ฉบับปรับปรุง 2560)
2. มีการประสานงานการเรีย น
ก า ร ส อ น ใ น ก า ร ท ำ หลั กสู ต ร
สถานศึ ก ษา พุ ท ธศั ก ราช 2564
ตามหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ.2551
(ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง 2560) ไปสู ่ ก าร
ปฏิบัติ
3. มี ก ารประเมิ น หลั ก สู ต ร
สถานศึ ก ษา พุ ท ธศั ก ราช 2564
ตามหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ.2551
(ฉบับปรับปรุง 2560)

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน

ระยะเวลา
ดำเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)

2.1 จั ด ทำหลั ก สู ต รสถานศึ ก ษา
พุ ท ธศั ก ราช 2564 ตามหลั ก สู ต ร
แกนกลาง พ.ศ.2551(ฉบับปรับปรุง
2560) ในแต่ละปีการศึกษา
2.1.1 ประชุมปรับปรุงหลักสูตร 14-20 พ.ค. 64
สถานศึกษา พุทธศักราช 2564 ตาม
หลักสูตรแกนกลาง พ.ศ. 2551
(ปรับปรุงหลักสูตร 2560) ปีการศึกษา
2564
2.1.2 ดำเนินการให้ครูแต่ละ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ได้ทบทวนตัวชี้วัด
โครงสร้างอัตราเวลาเรียนและ
กำหนดการสอนของสาระการเรียนรู้
ทุกกลุ่มสาระ
2.1.3 รวบรวมข้อมูลและจัดทำ
31 พ.ค. 64
เป็นรูปเล่มให้หัวหน้าฝ่ายวิชาการเสนอ
ต่อผู้แทนผู้รับใบอนุญาต ผู้อำนวยการ
และผู้จัดการ
2.1.4 นำเสนอขออนุมัติการใช้
1 มิ.ย. 64
หลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช
2564
2.2 จัดประสานงานการเรียนการ ตลอดปีการศึกษา
สอนในการนำหลักสูตรสถานศึกษา
พุทธศักราช 2564 ตามหลักสูตร
แกนกลาง พ.ศ.2551 (ฉบับปรับปรุง
2560) ไปสู่การปฏิบัติในการจัดการ
เรียนรู้ให้ครบถ้วนในแต่ละปี
การศึกษา
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วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน

ระยะเวลา
ดำเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)

2.2.1 ประสานกับงานการเรียน
การสอนจัดทำแผนการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช
2564 ตามหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ.
2551 (ฉบับปรับปรุง 2560)
2.2.2 ประสานงาน งานนิเทศ
การเรียนการสอนของแต่ละกลุ่มสาระ
มาสรุปสะท้อนข้อมูลในการทำ
แผนการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตร
สถานศึกษา พุทธศักราช 2564 ตาม
หลักสูตรแกนกลาง พ.ศ.2551(ฉบับ
ปรับปรุง 2560)
2.2.3 ประสานงานกับการ
จัดการเรียนการสอนในการกำกับ
ติดตาม การทำหลักสูตรไปใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนแต่ละสัปดาห์ผ่าน 1-30 มกราคม 65
การประชุมกลุ่มสาระ 8 กลุ่มสาระ
2.3 ประเมินหลักสูตรสถานศึกษา
พุทธศักราช 2564 ตามหลักสูตร
แกนกลาง พ.ศ.2551 (ฉบับปรับปรุง
2560)
2.3.1 จัดทำแบบประเมิน
หลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา
2564 4 ฉบับดังนี้ นักเรียน ครู
ผู้ปกครอง
2.3.2 แจกแบบประเมินการใช้
หลักสูตร
2.3.1.1 นักเรียน 30% ของ
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วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน

ระยะเวลา
ดำเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)

นักเรียนระดับพื้นฐานครอบคลุมทุกชั้น
เรียน
2.3.1.2 ผู้ปกครอง 30% ของ
ผู้ปกครองระดับขั้นพื้นฐาน ครอบคลุม
ทุกชั้นเรียน
2.3.1.3 ครูและบุคลากร
1-30 ตุลาคม
10% ของชุมชนที่เกี่ยวข้อง
2565
2.3.3 รวบรวมและวิเคราะห์
แบบประเมินการใช้หลักสูตร
2.4 โครงการอบรมพัฒนาวิธีการ
สอนและเทคนิคการสอน
2.4.1 ประชุมคณะกรรมการ
2.4.2 วางแผนการดำเนินงาน
2.4.3 แต่งตั้งคณะกรรมการ
รับผิดชอบโครงการ
2.4.4 จัดอบรมบุคลากร เรื่อง
การอบรมพัฒนาวิธีการสอนและ
เทคนิคการสอน
2.4.5 สรุปผลการอบรมตาม
โครงการ
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล
1. ครูร้อยละ 100 ปรับปรุง
(C : CHECK)
หลักสูตรสถานศึกษา 2564 ตาม
3.1 ตรวจสอบ ติดตาม การ
1-28 กุมภาพันธ์
หลักสูตรแกนกลาง พ.ศ.2551
ดำเนินงานตามแผน
2565
(ฉบับปรับปรุง 2560)
3.2 ปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงาน
2. ครูร้อยละ 100 ประสานงาน ตามแผนงานที่ยังไม่สมบูรณ์
การเรียนการสอนในการทำ
3.3 ทบทวน แก้ไข ปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษา 2564 ตาม เครื่องมือ
หลักสูตรแกนกลาง พ.ศ.2551
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วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน

(ฉบับปรับปรุง 2560) ไปสู่การ
ปฏิบัติ
3. ครูร้อยละ 100 ประเมิน
หลักสูตรสถานศึกษา 2564 ตาม
หลักสูตรแกนกลาง พ.ศ.2551
(ฉบับปรับปรุง 2560)
เครื่องมือการติดตาม/ประเมินผล
1. แบบประเมินการใช้หลักสูตร
สำหรับนักเรียน
2.แบบประเมินการใช้หลักสูตร
สำหรับครู
3. แบบประเมินการใช้หลักสูตร
สำหรับผู้ปกครอง

3.4 วิเคราะห์ สังเคราะห์ หลักสูตร
ทั้ง 8 กลุ่มสาระ

4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา
( A : ACT)
4.1 สรุปผล รายงานผลการใช้
หลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา
25634
4.2 นำผลการใช้หลักสูตร
สถานศึกษา พุทธศักราช 2564 ไป
ปรับปรุงและนำไปใช้ในปีการศึกษา
ต่อไป

ระยะเวลา
ดำเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)

20 มีนาคม 65

20 มีนาคม 65
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แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่าย
หน่วยงาน งานพัฒนาหลักสูตร
ลำดับ

รายการ

1
2

ฝ่าย วิชาการ
ขั้นกำหนด
มาตรฐาน/
ราคาต่อ จำนวน
คุณลักษณะเฉพาะ
หน่วย
หน่วย
คุณภาพ
บาท สต.
สำรองดำเนินการ
สำรองดำเนินการ
-

ค่าดำเนินการ
การปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษาโรงเรียนมา
รีย์อนุสรณ์ ปีการศึกษา
2564
3 โครงการอบรมพัฒนา
สำรองดำเนินการ
วิธีการสอนและเทคนิค
การสอน
รวมประมาณการค่าใช้จ่าย (สามหมื่นบาทถ้วน)

สรุปประเภทงบประมาณ
 งบโรงเรียน........... 30,000.........................

ผู้เสนอ

-

-

-

จำนวนเงิน

บาท สต.
1,000
2,000
-

27,000

30,000

 งบจัดหา...........................................

ผู้พิจารณา

(นางลำเพยพรรณ พิมพ์จันทร์)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตร

(นางสาวสุภารัตน์ เหลืองรัตนวิมล)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

ผู้เห็นชอบ

ผู้อนุมัติ

(ซิสเตอร์จำนันท์ ไพรงาม)
ผู้อำนวยการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์

(บาทหลวงสุรชัย เจริญพงศ์)
ผู้จัดการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์

-

-
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ที่
2
ปีการศึกษา
2564
ชื่อโครงการ / โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาวิธีการสอนและเทคนิคการสอน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานพัฒนาหลักสูตร
ฝ่าย
วิชาการ
ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน : พันธกิจข้อที.่ ....2......ยุทธศาสตร์ข้อที่...3,4.....เป้าหมายข้อที่ 1
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ รอบสี.่ : มาตรฐานที่ 3 ประเด็นที่ ........-......
ตอบสนองมาตรฐานของโรงเรียน : มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่.....2.3...................................
ลักษณะโครงการ
 ใหม่
 ต่อเนื่อง
1. หลักการและเหตุผล
การเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 ส่งผลให้การจัดการศึกษามีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้
ผู้เรียนสามารถดำรงตนอยู่ในสังคมสามารถปรับตัวเองให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ ศ.นายแพทย์
วิจารณ์ พานิช ได้ให้แนวคิดว่า การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนมีลักษณะซึ่งลักษณะ
ดังกล่าวครูผู้สอนจึง ต้องปรับแนวทางการสอบมาเป็นผู้อำนวยความสะดวก มี เทคนิคการสอนที่
หลากหลายเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
ดังนั้นฝ่ายวิชาการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์โดยแผนงานหลักสูตรและการสอน จึงจัดให้มีการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาวิธีการสอนและเทคนิคการสอน ให้กับครูและบุคลากรให้นำไปพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนต่อไป
2.วัตถุประสงค์
1. เพิ่มพูนความรู้ความสามารถในการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลมากขึ้น
2. มีความรู้ความเข้าใจเนื้อหาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆและกระบวนการเรียนการสอนที่
ทันสมัย
3. ได้พัฒนาเทคนิคการสอนและวิธีการสอน
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3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 ครูและบุคลากรโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ จำนวน 170 คน
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 ครูผู้สอนและบุคลากรที่เข้ารับการอบรม มีความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะในการ
จัดการเรียนการสอนและเทคนิคใหม่
3.2.2 ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจ ในการจัดอบรมอยู่ในระดับมาก
3.3 ตัวชี้วัดความสำเร็จ
3.3.1 ครูร้อยละ 80 มีความรู้ความเข้าใจและมีวิธีการเรียนการสอนและเทคนิคการสอน
สามารถนำไปใช้สอนจริงได้
3.3.2 ครูผู้สอนมีความพร้อมสำหรับการจัดการเรียนการสอนที่ใช้วิธีการสอนและเทคนิคการ
สอนที่หลากหลาย
3.3.3 เพิ่มศักยภาพและโอกาสในการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มากขึ้น
4. งบประมาณ
ตัง้ ไว้ 27,000 บาท
5. วิธีการติดตาม/เครื่องมือการประเมินผล การปฏิบัติงาน
5.1. แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการวิธีการพัฒนาการเรียนการ
สอนและเทคนิคการสอน
5.2 บุคลากรโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ จำนวน 180 คน
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6. แผนการดำเนินการ/กิจกรรมที่จะ/ปฏิทินการดำเนินงาน
กิจกรรม
1. ขั้นวางแผน
1.1 ประชุมคณะกรรมการ
1.2 วางแผนการดำเนินการอบรม
1.3 แต่งตั้งคณะกรรมการ
รับผิดชอบโครงการ
2. ขั้นดำเนินการ / กิจกรรมที่จัด
2.1 ประสานงานกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
2.2 เชิญวิทยากรมาให้ความรู้
2.3 จัดทำปฏิทินการอบรม
2.4 จัดทำเอกสารการอบรม
2.5 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการวิธีการ
สอนและเทคนิคการสอน
3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/
ประเมินผล
3.1 นิเทศติดตามผลการ
ดำเนินงาน
3.2 เก็บรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ผล
ประเมินโครงการ
4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/
พัฒนา
4.1 สรุปผล รายงานผลการต่อ
หัวหน้าวิชาการแทนผู้รับใบอนุญาต

ระยะเวลา
26 เมษายน 2564

ผู้รับผิดชอบ
นางลำเพยพรรณ พิมพ์จันทร์
นางดวงจันทร์ ชุบรัมย์
นางนภาพร บัตรประโคน
นางกลิ่นแก้ว ทะสุนทร

นางลำเพยพรรณ พิมพ์จันทร์
นางดวงจันทร์ ชุบรัมย์
นางนภาพร บัตรประโคน
17 – 30 พฤษภาคม 2564 นางกลิ่นแก้ว ทะสุนทร

1 มิ.ย. – 30 ธันวาคม
2564
สิงหาคม 2564
1-10 ก.พ.2565

17 พฤษภาคม 2565

นางลำเพยพรรณ พิมพ์จันทร์
นางดวงจันทร์ ชุบรัมย์
นางนภาพร บัตรประโคน
นางกลิ่นแก้ว ทะสุนทร

นางลำเพยพรรณ พิมพ์จันทร์
นางดวงจันทร์ ชุบรัมย์
นางนภาพร บัตรประโคน
นางกลิ่นแก้ว ทะสุนทร
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7. งบประมาณ
7.1 งบโรงเรียน 27,000 บาท
รวม 27,000 บาท

7.2 งบจัดหา

-

บาท

8. สถานที่ดำเนินการ
ห้องประชุมวันทามารีย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
9. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล
10.1 แบบประเมินโครงการ
10.2 รายงานผลการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการเรียนการสอนและเทคนิค
การสอน
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
10.1 ครูและบุคลากรโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์มีวิธีการสอนและเทคนิคการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
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แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่าย
โครงการ/กิจกรรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาวิธีการสอนและเทคนิคการสอน ฝ่าย
วิชาการ
ข้อกำหนด
ราคาต่อหน่วย
จำนวนเงิน
มาตรฐาน /
บาท ส.ต. จำนวน บาท ส.ต.
ลำดับ
รายการ
ที่
คุณลักษณะเฉพาะ/
หน่วย
คุณภาพ
เอกสารดำเนินงาน
1
สำรองดำเนินการ
2,000
- 2,000 โครงการ
ค่าอาหารและ
2
สำรองดำเนินการ
15,000
- 15,000 เครื่องดื่ม
3 ค่าวิทยากร
สำรองดำเนินการ
10,000
- 10,000 รวมประมาณการค่าใช้จ่าย
27,000 สรุปประเภทงบประมาณ
✓ งบประมาณ
27,000... บาท
✓

งบจัดหา

-

บาท

ผู้เสนอโครงการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

...........................................................
(นางลำเพยพรรณ พิมพ์จันทร์)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตร

……………………………………………….
(นางสาวสุภารัตน์ เหลืองรัตนวิมล)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

ผู้อนุมัตโิ ครงการ

……………………………………………….
(นางสาวจำนันท์ ไพรงาม)
ผู้อำนวยการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์

……………………………………………….
(บาทหลวงสุรชัย เจริญพงศ์)
ผู้จัดการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
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ลำดับที่ 3 หน่วยงาน งานการเรียนการสอน ฝ่าย
วิชาการ
ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน : พันธกิจข้อที.่ ..3...ยุทธศาสตร์ข้อที่ ....4,5.....เป้าหมายข้อที่...2....
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบสี่: มาตรฐานที่....1,3.....ประเด็นที.่ .................-...............….
ตอบสนองมาตรฐานของโรงเรียน : มาตรฐานที่ 1,3 ตัวบ่งชี้ที่.....-...................................
ระยะเวลา
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน
ดำเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)
วัตถุประสงค์
1.ขั้นวางแผน (P : PLAN)
1. เพื่อจัดระบบงานการ
1.1 ประชุมคณะกรรมการ งานการเรียนการสอน 26 เมษายน 2564
เรียนการสอน
เพื่อ
2. เพื่อจัดครูเข้าสอนตาม
1.1.1 เตรียมจัดระบบงานการเรียนการสอน
รายวิชาทุกระดับชั้น
1.1.2 เตรียมจัดครูเข้าสอนตามรายวิชา
3. เพื่อจัดตารางสอน
ระดับชั้น
4. เพื่อติดตามการเตรียม
1.1.3 เตรียมจัดตารางสอน
แผน การจัดการเรียนรู้และ
1.1.4 เตรียมติดตามการส่งแผน การจัดการ
ประเมินแผนการจัดการ
เรียนรู้และประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ของครู
เรียนรู้ของครู
1.1.5 เตรียมครูผู้สอนเข้าสอนแทน
5. เพื่อจัดครูผู้สอนเข้า
1.1.6 เตรียมกำกับ ติดตาม การจัดการเรียน
สอนแทน
การสอนของครู
6. เพื่อกำกับ ติดตาม การ
1.1.7 เตรียมจัดทำข้อสอบและคลังข้อสอบ
จัดการเรียนการสอนของครู
1.1.8 เตรียมจัดโครงการวันวิชาการ Open
7. เพื่อจัดทำข้อสอบและ House
คลังข้อสอบ
1.1.9 จัดเตรียมโครงการสอนเสริม
เป้าหมายเชิงปริมาณ
2. ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ/ภาระงานร่วม/
- ครูผู้สอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ โครงการ)(D : DO)
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
2.1 จัดระบบงานการเรียนการสอน
ตลอดปีการศึกษา
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วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน

1. มีการจัดระบบงานการ
เรียนการสอนระดับขั้น
พื้นฐาน
2. มีการจัดครูเข้าสอน
ตามรายวิชาทุกระดับชั้น
3. มีการจัดตารางสอน
4. มีการติดตามการเขียน
แผน การจัดการเรียนรู้และ
ประเมินแผนการจัดการ
เรียนรู้ของครู
5. มีการจัดครูผู้สอนเข้า
สอนแทน
6. มีการกำกับ ติดตาม
การจัดการเรียนการสอน
ของครู
7. มีการจัดทำข้อสอบและ
คลังข้อสอบ

2.1.1 ประสานรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
เพื่อประชุมและวางแผนกับหัวหน้ากลุ่มสาระการ
เรียนรู้และหัวหน้าระดับชั้น
2.1.2 ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้/
หัวหน้าระดับสายชั้น
2.1.3 ออกคำสั่งแต่งตั้ง
2.1.4 ประชุมติดตามงานกับหัวหน้ากลุ่มสาระ
การเรียนรู้และหัวหน้าระดับสายชั้น
2.2 จัดครูเข้าสอนตามรายระดับชั้น
2.2.1 ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้และ
ครูผู้สอน
2.2.2 จัดครูเข้าสอนตามระดับชั้นแต่ละชั้นให้
ครบ
2.2.3 นำเสนอต่อผู้แทนผู้รับใบอนุญาต
ผู้อำนวยการและผู้จัดการอนุมัติ คำสั่ง แต่งตั้งครู
และบุคลากรทางการเรียนการสอน ปีการศึกษา
2563
2.2.4 ประกาศและชี้แจงให้ครูผู้สอนตาม
รายวิชาได้รับทราบ
2.3 จัดตารางสอน
2.3.1 วิเคราะห์โครงสร้างหลักสูตรในรายวิชา
(คาบเรียน)
2.3.2 ดำเนินการจัดตารางสอนตามรายวิชา
2.3.3 นำเสนอตารางสอนของครูผู้สอนให้
ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต ผู้อำนวยการและผู้จัดการ
อนุมัติ
2.3.4 นำตารางสอนให้ครูผู้สอนใช้จัดการเรียน
การสอนตามรายวิชา

ระยะเวลา
ดำเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)

5-14 พ.ค. 2564

11 พ.ค. 2564

12 พ.ค. 2564
5 พ.ค. 2564

11 พ.ค. 2564

14 พ.ค. 2564
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วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน

2.4 ติดตามการส่งแผนการจัดการเรียนรู้และ
ประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ของครู
2.4.1 ประสานกับหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ในการกำกับติดตาม การส่งแผนการจัดการเรียนรู้ที่
สอดคล้องกับหลักสูตรให้ครบถ้วน
2.4.2 ประสานงานกับหัวหน้ากลุ่มสาระการ
เรียนรู้ในการประเมินคุณภาพแผนการเรียนรู้
ครูผู้สอนทุกคนอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง
2.4.3 ประสานงานกับหัวหน้ากลุ่มสาระการ
เรียนรู้ในการกำกับติดตามรายงานการแก้ไขพัฒนา
ครูอย่างต่อเนื่อง
2.5 จัดครูผู้สอนเข้าสอนแทน
2.5.1 ประสานงานกับงานระดับชั้นฝ่ายกิจการ
งานนักเรียน เพื่อสำรวจการลาครูในแต่ละวัน
2.5.2 จัดครูสอนแทนตามกลุ่มสาระการ
เรียนรู้/ตามระดับชั้นในแต่ละวัน
2.6 กำกับ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนของ
ครู
2.6.1 ประสานกับงานระดับชั้นฝ่ายกิจการงาน
นักเรียน เพื่อติดตามการเข้าสอนของครู เช่น การ
เข้า-ออก ในชั่วโมงสอนตรงเวลา
2.6.2 ประสานกับงานนิเทศการเรียนการสอน
ในการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน
2.6.3 ประสานงานกับครูประจำชั้นในการ
ตรวจเช็คสมุดนักเรียน

ระยะเวลา
ดำเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)
1-30 เมษายน และ
1-30 ตุลาคม 2564

27 พ.ค. 2564

ตลอดปีการศึกษา
2564

ตลอดปีการศึกษา
2564
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วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน
2.6.4 เตรียมผู้เรียนให้มีความพร้อมที่จะรับ
การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับชาติ (NT
, O-NET)
2.6.5 ประสานงานกับงานพัฒนาสื่อและ
นวัตกรรมและติดตามงานวิจัยในชั้นเรียนการสอน
ของครูผู้สอน
2.7 การจัดทำข้อสอบและคลังข้อสอบ
2.7.1 ประสานงานกับฝ่ายวัดผลและ
ประเมินผล เพื่อประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
และครูกลุ่มสาระตามรายวิชาที่สอนเพื่อจัดทำ
ข้อสอบประเมินผลนักเรียนตามตัวชี้วัดและกำหนด
ตัวชี้วัดที่ใช้สอบระหว่างภาคเรียนหรือปลายภาค
เรียน
2.7.2 ครูประจำรายวิชาสร้างข้อสอบตาม
ตัวชี้วัดที่กำหนด
2.7.3 วิเคราะห์ความยากง่ายของข้อสอบ
2.7.4 นำข้อสอบมาให้นักเรียนทำแบบทดสอบเพื่อ
ประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน
2.7.5 ประสานงานกับงานวัดผลและ
ประเมินผลและทะเบียน เพื่อเก็บข้อสอบในคลัง
ข้อสอบของโรงเรียน
2.8 จัดทำโครงการวันวิชาการ
Open House
2.8.1 ประชุมคณะกรรมการวางแผนการ
ดำเนินงานประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ
โครงการ
2.8.2 จัดกิจกรรมการสอนที่สอดแทรกทักษะ
ผู้เรียนทุกกลุ่มสาระฯทุกสายชั้น

ระยะเวลา
ดำเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)

21 มี.ค.65

16 ก.ย.64-10-14
ก.พ. 65
16 ก.ย.63- 10-14
ก.พ. 65
4 ต.ค.64
15-27 ก.ค.64
16-20 ก.ย. 64
2-7 ธ.ค. 64
10-14 ก.พ.65
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วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน
2.8.3 จัดกิจกรรมโชว์ผลงานนักเรียนทุกกลุ่ม
สาระฯ/ทุกสายชั้น
2.8.4 จัดกิจกรรม Open House
2.8.5 เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ประเมินผล
การดำเนินกิจกรรม ตามโครงการ
2.9 จัดทำโครงการสอนซ่อมเสริม
2.9.1 แต่งตั้งคณะกรรมการสอนซ่อมเสริม
2.9.2 ประชุมคณะกรรมการวางแผนการ
ดำเนินงานประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ
โครงการ
2.9.3 ดำเนินการสอนซ่อมเสริม

ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1. ครูร้อย 100 มีการ
จัดระบบการเรียนการสอน
ครบทุกระดับชั้น
2. ครูร้อยละ 100 เข้า
สอนตามรายวิชาทุก
ระดับชั้น
3. ครูร้อยละ 100 จัดทำ
ตารางสอน
4. ครูร้อยละ 100 มีการ
จัดทำแผนการเรียนรู้ที่
ตอบสนองความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลและพัฒนา
ด้านสติปัญญา

3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล
(C : CHECK)
3.1 ตรวจสอบ ติดตามการดำเนินงานตาม
แผนงานการจัดการเรียนการสอน
3.2 ปรับปรุงแก้ไข การดำเนินงานตามแผนงาน
การจัดการเรียนการสอน

ระยะเวลา
ดำเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)

ตลอดปีการศึกษา

15 มีนาคม 2565
15 มีนาคม 2565

39

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
5. มีการจัดครูสอนแทน
คิดเป็นร้อยละ 100
6. มีการกำกับติดตามการ
จัดการเรียนการสอนของครู
คิดเป็นร้อยละ 100
7. ครูร้อยละ 100 มีการ
จัดทำข้อสอบและคลัง
ข้อสอบ
เครื่องมือการติดตาม/
ประเมินผล
1. รายงานการจัดระบบ
การสอน
2. รายงานคาบสอนของ
ครู ชั่วโมง คาบสอน
3. ตารางสอน
4. รายงานแบบประเมิน
การส่งแผน
5. รายงานการจัด
ตารางสอนแทน
6. รายงานการส่งข้อสอบ
8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
7. เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล
8. รายงานสรุปโครงการ
open House
9. รายงานสรุปโครงการ
ซ่อม
เสริม

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน

ระยะเวลา
ดำเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)

4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา
1-30 มีนาคม 2565
( A : ACT)
4.1 สรุปการจัดระบบการเรียนการสอน
4.2 สรุปการจัดครูเข้าสอนตามรายวิชา
4.3 สรุปการจัดตารางสอน
4.4 สรุปรายงาน ติดตามการเขียนแผนการจัดการ
เรียนรู้และการส่งแผนการจัดการเรียนรู้
4.5 สรุปรายงานการจัดครูสอนแทน
4.6 สรุปการกำกับติดตามการจัดการเรียนการ
สอนของครู
4.7 สรุปการจัดทำข้อสอบและคลังข้อสอบ
4.8 สรุปการจัดทำโครงการ วันวิชาการ Open
House
4.9 สรุปกิจกรรมการสอนซ่อมเสริม
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แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่าย
หน่วยงาน งานการเรียนการสอน
ลำดับ รายการ

1

2

3
4

5

6

7

8

จัดระบบการเรียน
การสอน
ติดตามเขียนแผนการ
จัดการเรียนรู้และ
ประเมินแผนการ
จัดการเรียนรู้
กำกับติดตามจัดการ
เรียนการสอน
โครงการวันวิชาการ
Open House ชั้น
ประถมศึกษา ป.1
โครงการวันวิชาการ
Open House ชั้น
ประถมศึกษา ป.2
โครงการวันวิชาการ
Open House ชั้น
ประถมศึกษา ป.3
โครงการวันวิชาการ
Open House ชั้น
ประถมศึกษา ป.4
โครงการวันวิชาการ
Open House ชั้น
ประถมศึกษา ป.5

ขั้นกำหนด
มาตรฐาน/
คุณลักษณะ
เฉพาะคุณภาพ
สำรองดำเนินการ

ฝ่าย วิชาการ
สรุปรายรับ
งบ
งบเรียนฟรี งบจัดหา สรุป
โรงเรียน
รายจ่าย
2,000

-

-

2,000

4,000
สำรองดำเนินการ

4,000

-

-

สำรองดำเนินการ

9,000

-

-

9,000
24,880

สำรองดำเนินการ

-

24,880

27,280

สำรองดำเนินการ

-

27,280

27,120

สำรองดำเนินการ

-

27,120

27,520

สำรองดำเนินการ

-

27,520

27,040

สำรองดำเนินการ

-

27,040

-
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โครงการวันวิชาการ
9 Open House ชั้น
ประถมศึกษา ป.6
สำรองดำเนินการ
27,840
โครงการวันวิชาการ
10 Open House ชั้น
ประถมศึกษา ม.1
สำรองดำเนินการ
14,300
โครงการวันวิชาการ
11 Open House ชั้น
ประถมศึกษา ม.2
สำรองดำเนินการ
13,780
โครงการวันวิชาการ
12 Open House ชั้น
ประถมศึกษา ม.3
สำรองดำเนินการ
16,380
โครงการสอนซ่อม
13
เสริม
สำรองดำเนินการ
7,000
รวมประมาณการค่าใช้จ่าย (สองแสนสองหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยสี่สิบบาทถ้วน)

27,840
14,300
13,780
16,380
-

7,000
228,140

สรุปประเภทงบประมาณ
 งบโรงเรียน.....................................
ผู้เสนอ

งบจัดหา...........................................
ผู้พิจารณา

(นางลำเพยพรรณ พิมพ์จันทร์)

(นางสาวสุภารัตน์ เหลืองรัตนวิมล)

หัวหน้างานการเรียนการสอน

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

ผู้เห็นชอบ

(ซิสเตอร์จำนันท์ ไพรงาม)
ผู้อำนวยการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์

ผู้อนุมัติ

(บาทหลวงสุรชัย เจริญพงศ์)
ผู้จัดการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
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ลำดับที่ 3
ปีการศึกษา 2564
ชื่อโครงการ/ กิจกรรม โครงการวันวิชาการ Open House
หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานการเรียนการสอน
ฝ่าย วิชาการ
ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน: พันธกิจข้อที่3 ยุทธศาสตร์ข้อที่ 4,5 เป้าหมายข้อที่ 2
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบ 4: มาตรฐานที่ 1 ประเด็นที่ ตอบสนองมาตรฐานของโรงเรียน : มาตรฐานที่
5
ตัวบ่งชี้ที่............-........................
ลักษณะโครงการ
 ใหม่
 ต่อเนื่อง
1.หลักการและเหตุผล
เป้าหมายสำคัญของการจัดการศึกษา คือการจัดให้มีการศึกษาตลอดชีวิตและการสร้างสังคม
ชุมชน ให้เป็นสังคมชุมชนแห่งการเรียนรู้ โดยการให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ให้ตรง
ตามความต้องการของผู้เรียน โดยการศึกษาเป็นกระบวนการของการพัฒนาชีวิตและสังคม เป็นปัจจัย
สำคัญในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ดังนั้นสถานศึกษาจึงแสวงหาการมีส่วนร่วมมือกันระหว่าง
บ้าน องค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาวิถีการเรียนรู้ของผู้เรียนและชุมชน มีการจัด
กิจกรรมหลากหลายรูปแบบเป็นสื่อในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสานความสัมพันธ์ระหว่ าง
ผู้ปกครอง ชุมชน ศิษย์เก่า องค์กรต่างๆอย่างทั่วถึง ปัจจุบันในองค์กรการเรียนรู้มีการแข่งขันสูงมาก
ในฐานะเป็นหน่วยงานด้านบริการจึงต้องส่งเสริมและพัฒนางานให้มีกระบวนการติดต่อสื่อสารสัมพันธ์
กันทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้เกิดภาพพจน์ที่ดีต่อโรงเรียน
ดังนั้น ฝ่ายวิช าการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการส่งเสริมและ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพโดยมุ่งส่งเสริมทุกด้าน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนให้สูงขึ้นและเป็นสื่อกลางให้โรงเรียนและผู้ปกครองได้มีโอกาสร่วมกันพัฒนาคุณภาพของ
นักเรียน
2.วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อเป็นการประสานความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรอื่นๆ อย่าง
เหมาะสมและทั่วถึงในการพัฒนาการศึกษา
2.2 เพื่อให้มีการประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาและประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน
2.3 เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความรู้ความสามารถในด้านต่างๆ
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3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
1. ผู้ปกครอง องค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมกิจกรรม อย่างน้อย
ระดับชั้นละ 100 คน
2. การประชาสัมพันธ์งานการศึกษาอย่างทั่วถึง ผู้เข้าชมมีความพึงพอใจต่อการจัด
นิทรรศการ ร้อยละ 80
3. ทุกกลุ่มสาระมีผลงาน Best Practice นำเสนอในนิทรรศการทางวิชาการของ
โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100
3.2 เชิงคุณภาพ
1. การประสานความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครอง ชุมชน ศิษย์เก่า องค์กรอื่นๆ อย่าง
เหมาะสมและทั่วถึงในการพัฒนาการศึกษา
2. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษา
กับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้องมีคุณภาพ
3. ครูและนักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดแสดงผลงานทางการศึกษาของตนเองอย่าง
ภาคภูมิใจ
3.3 ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1. ผู้ปกครองร้อยละ 80 สนใจการประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาภายในโรงเรียน
2. ผู้เรียนร้อยละ 80 ได้แสดงความรู้ความสามารถต่างๆ
3. ครูร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการจัดแสดงผลงานทางการศึกษาของนักเรียน

44
4. แผนการดำเนินงาน/กิจกรรมที่จะ/ปฏิทินการดำเนินงาน
กิจกรรม
ระยะเวลา
1. ขั้นเตรียมการ
1.1 ประชุมคณะกรรมการ
กุมภาพันธ์ 2565
1.2 วางแผนการดำเนินงานประชุม
1.3 แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ
โครงการ
2. ขั้นดำเนินการ/กิจกรรมที่จัด
2.1 จัดกิจกรรมการสอนที่สอดแทรก
1 มิ.ย.2564 - 10
ทักษะผู้เรียนทุกกลุ่มสาระฯ/ทุกสายชั้น
มี.ค. 2565
2.2 จัดกิจกรรม Open House
3. ขั้นติดตามและประเมินผล
มีนาคม 2565
3.1 เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์
ประเมินผลการดำเนินกิจกรรม ตาม
โครงการ

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวสุภารัตน์ เหลืองรัตนวิมล
หัวหน้าระดับชั้น
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นางสาวสุภารัตน์ เหลืองรัตนวิมล
หัวหน้าระดับชั้น
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่
1-มัธยมศึกษาปีที่ 3
นางสาวสุภารัตน์ เหลืองรัตนวิมล
หัวหน้าระดับชั้น
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

5. งบประมาณ
5.1 งบโรงเรียน…………22,000…………….บาท 5.2 งบจัดหา(เรียนฟรี) 206,140 บาท
รวม 225,540 บาท
6. สถานที่ดำเนินการ
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
7. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล
7.1 แบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดโครงการวันวิชาการ Open House
7.2 รายงานผลการจัดโครงการวันวิชาการ Open House
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 เกิดการประสานความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรอื่นๆ อย่างเหมาะสมและ
ทั่วถึงในการพัฒนาการศึกษา
8.2 ได้ประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาและประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนต่อชุมชน
8.3 ได้ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานการจัดการศึกษาของครู นักเรียน โรงเรียน ชุมชน
องค์กรหน่วยงานและสถาบันอื่นๆ
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ลำดับที่
3 ปีการศึกษา............2564………………………..……………………..………..…………………
ชื่อโครงการ / กิจกรรม โครงการสอนซ่อมเสริม.................................................................................
หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานการเรียนการสอนฝ่าย.....................วิชาการ........................................
ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน : พันธกิจข้อที่ 3 ยุทธศาสตร์ ข้อที่ 4.5เป้าหมาย ข้อที่ 2
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบสี่: มาตรฐานที่....1..............ประเด็นที่.1.1-1.3,3.1-3.3
ตอบสนองมาตรฐานของโรงเรียน : มาตรฐานที่ 1,3 ตัวบ่งชี้ที่.....-...................................
ลักษณะโครงการ
 ใหม่
 ต่อเนื่อง
1. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติการศึกษา 2542 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 ปี 2545 กำหนดให้สถานศึกษาจัด
การศึกษาภาคบังคับ 9 ปี โดยมีเป้าหมายให้นักเรียนทุกคนได้พัฒนาความรู้ ความสามารถและความ
ถนัดตามศักยภาพ
เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถที่หลากหลายในทักษะวิชาการและมีความพร้อม
สำหรับการทดสอบต่างๆโรงเรียนจึงกำหนดให้มีการสอนซ่อมเสริมและส่งเสริมนักเรียนที่มีความเป็น
เลิศทุกด้านในทุกระดับชั้นและกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ
2.วัตถุประสงค์
2.1เพื่อให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่เรียนช้าและส่งเสริมนักเรียนที่มีความเป็นเลิศทุกด้าน ทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 นักเรียนมีผลการเรียนรู้ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินจะต้องได้รับการสอนซ่อม
เสริมอย่างน้อย 2 ชั่วโมง/สัปดาห์
3.1.2 นักเรียนที่มีความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการในระดับดีมากจะต้องได้รับ
การสอนเสริม
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1นักเรียนทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมการสอนซ่อมเสริมและส่งเสริมทักษะด้าน
วิชาการให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการประเมินระดับต่างๆสูงขึ้น
3.3 ตัวชี้วัดความสำเร็จ
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3.3.1 นักเรียนในทุกระดับชั้นมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
3.3.2 นักเรียนได้รับการซ่อมเสริม และกิจกรรมการสอนเสริมอย่างน้อย 3 ชั่วโมง/
สัปดาห์
4.แผนการดำเนินการ/กิจกรรมที่จะ/ปฏิทินการดำเนินงาน
กิจกรรม
1. ขั้นวางแผน
1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
1.2 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน
ชี้แจงโครงการ
1.3 เสนอโครงการ
2. ขั้นดำเนินการ/ กิจกรรมที่จัด
2.1 สร้างเครื่องมือวัดและประเมินผล
2.2 จัดกลุ่มนักเรียน
2.3 จัดทำเอกสาร
2.4 ดำเนินการสอนซ่อมเสริม
2.5 ดำเนินการสอนเสริม
3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล
3.1 เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์

4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา
4.1 สรุปผล ประเมิน รายงานผล

ระยะเวลา
17-28 พ.ค. 64
31 พ.ค. 64
1 มิ.ย. 64

1-8 มิ.ย. 64
10 มิ.ย. 64
18-22 มิ.ย. 64
25 มิ.ย. 64- 10 ก.พ.
65

10 มี.ค.65

21 มี.ค.65

ผู้รับผิดชอบ
-ม.ลำเพยพรรณ
- ม.ภรภัทร
- ม.กลิ่นแก้ว
- ม.นภาพร

-ม.ลำเพยพรรณ
- ม.ภรภัทร
- ม.กลิ่นแก้ว
- ม.นภาพร
-ม.ลำเพยพรรณ
- ม.ภรภัทร
- ม.กลิ่นแก้ว
- ม.นภาพร
- ม.ลำเพยพรรณ
- ม.ภรภัทร
- ม.กลิ่นแก้ว
- ม.นภาพร

5. งบประมาณ
5.1 งบโรงเรียน............7,000................บาท 5.2 งบจัดหา.............................บาท
รวม 7,000 บาท
6. สถานที่ดำเนินการ
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
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7. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล
7.1 แบบทดสอบการอ่าน
7.1.1 ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 แบบทดสอบการอ่านรู้เรื่อง และการเขียน
7.1.2 ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 - ระดับมัธยมศึกษา แบบทดสอบการอ่านรู้เรื่อง และการ
เขียน
7.2 การจัดกิจกรรมการสอนซ่อมเสริมและสอนเสริม
7.3 รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
7.4 รายงานผลการสอน NT , LAS , O-NET
7.5 รายงานผลการสอบอ่านระดับชั้น ป.1-ม.3
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 นักเรียนมีความรู้ความสามารถในการเรียนสูงขึ้น
8.2 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ทั้งระดับโรงเรียนและระดับชาติ
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แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่าย
โครงการ / กิจกรรมโครงการสอนซ่อมเสริม
ฝ่าย วิชาการ
ข้อกำหนด
ราคาต่อหน่วย
มาตรฐาน /
บาท ส.ต. จำนวน
ลำดับ
รายการ
คุณลักษณะเฉพาะ/
หน่วย
คุณภาพ
1 แบบทดสอบ
สำรองดำเนินการ
2 วัสดุการสอน
สำรองดำเนินการ
รวมประมาณการค่าใช้จ่าย)
สรุปประเภทงบประมาณ
✓ งบประมาณ
........7,000.......... บาท
✓

งบจัดหา -

จำนวนเงิน
บาท
ส.ต.

5,000
2,500
7,000

บาท

ผู้เสนอโครงการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

...........................................................
(นางลำเพยพรรณ พิมพ์จันทร์)
หัวหน้างานการเรียนการสอน

……………………………………………….
(นางสาวสุภารัตน์ เหลืองรัตนวิมล)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

ผู้เห็นชอบโครงการ
……………………………………………….
(นางสาวจำนันท์ ไพรงาม)
ผู้อำนวยการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์

ผู้อนุมัตโิ ครงการ
……………………………………………….
(บาทหลวงสุรชัย เจริญพงศ์)
ผู้จัดการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์

-
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ลำดับที่ 4 หน่วยงาน งานนิเทศการเรียนการสอน
ฝ่าย
วิชาการ
ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน : พันธกิจข้อที่..2,4..ยุทธศาสตร์ข้อที่ ..1,3,6...เป้าหมายข้อที่..2,3..
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบสี่: มาตรฐานที่....3.....ประเด็นที่.............-.…………………...
ตอบสนองมาตรฐานของโรงเรียน : มาตรฐานที่
3
ตัวบ่งชี้ที่.....-...................................
ระยะเวลา
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน
ดำเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)
วัตถุประสงค์
1.ขั้นวางแผน (P : PLAN)
1. เพื่อวางแผนการนิเทศ
1.1 ประชุมคณะกรรมการงานนิเทศ 26 เมษายน 2564
กำกับ ติดตาม ตรวจสอบและนำ การเรียนการสอนเพื่อ
ผลไปสะท้อนให้ครูแต่ละกลุ่ม
1.1.1 เตรียมแต่งตั้งกรรมการ
สาระนำไปปรับปรุงการเรียนการ นิเทศภายใน
สอนอย่างสม่ำเสมอ
1.1.2 เตรียมประชุม
2. เพื่อจัดทำเครื่องมือนิเทศ
คณะกรรมการนิเทศภายใน
3. เพื่อดำเนินการนิเทศ
1.1.3 เตรียมจัดทำตาราง
4. เพื่อสรุปรายงานผลการ
ปฏิบัติงานนิเทศ
นิเทศในการเรียนการสอนครูทุก
1.1.4 เตรียมจัดทำเอกสารที่
กลุ่มสาระครอบคลุมสะท้อน
เกี่ยวข้องกับการนิเทศ ได้แก่
คุณภาพครูมุ่งสู่สากล
แบบฟอร์มการนิเทศ ปฏิทิน การนิเทศ
5. เพื่อจัดทำสรุปผลรายงาน ฯลฯ
การดำเนินการนิเทศในแต่ละภาค
เรียน
เป้าหมายเชิงปริมาณ
2. ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ/
- ครูผู้สอน 8 กลุ่มสาระ
ภาระงานร่วม/โครงการ)(D : DO)
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
2.1 จัดทำคำสั่งการนิเทศและ
21 พ.ค 64
1. มีการวางแผนการนิเทศ
นำเสนอให้ผู้อำนวยการลงนามอนุมัติ
กำกับ ติดตาม ตรวจสอบและนำ การแต่งตั้งกรรมการนิเทศภายใน
ผลไปสะท้อนให้ครูแต่ละกลุ่ม
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วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
สาระนำไปปรับปรุงการเรียนการ
สอนอย่างสม่ำเสมอ
2. มีการจัดทำเครื่องมือนิเทศ
3. มีการดำเนินการนิเทศ
4. มีการสรุปรายงานผลการ
นิเทศในการเรียนการสอนครูทุก
กลุ่มสาระครอบคลุมสะท้อน
คุณภาพครูมุ่งสู่สากล
5. มีการจัดทำสรุปผลรายงาน
การดำเนินการนิเทศในแต่ละภาค
เรียน

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน

ระยะเวลา
ดำเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)

2.2 ประชุมคณะกรรมการการนิเทศ
ภายในเพื่อชี้แจงรายละเอียดแผนงาน
24 พ.ค. 64
นิเทศปีการศึกษา 2563
2.3 จัดทำเอกสารเครื่องมือการ
นิเทศและที่เกี่ยวข้อง
27 พ.ค. 64
2.4 จัดทำตารางและปฏิทินการ
นิเทศปีการศึกษา 2563
31 พ.ค 64
2.5 ประสานงานกับงานการเรียน
การสอนเพื่อแจ้งปฏิทินการนิเทศ
1 มิ.ย. 64
ครูผู้สอนทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
2.7 ดำเนินการนิเทศตามปฏิทินการ
นิเทศ ปีการศึกษา 2563
8 มิ.ย.- 27 ก.ค. 64
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล
1. ครูร้อยละ 90 มีความรู้
(C : CHECK)
ความเข้าใจและมีทักษะเกี่ยวกับ
3.1 ตรวจสอบติดตามการ
ทุกเดือน
วิธีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน ดำเนินงานตามแผน
เป็นสำคัญและนำไปปรับปรุง
3.2 ปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงาน
ทุกเดือน
พัฒนาจัดกระบวนการเรียนการ ตามแผนงานนิเทศที่ยังไม่สมบูรณ์
สอน
3.3 ทบทวน/แก้ไขปรับปรุง
ทุกเดือน
2. ครูร้อยละ 80 มีการบริหาร เครื่องมือนิเทศ
ชั้นเรียนโดยเน้นการปฏิสัมพันธ์
3.4 วิเคราะห์ สังเคราะห์ผลการ
สรุปผลรายภาคเรียน
เชิงบวกให้เด็กรักครู ครูรักเด็ก
นิเทศแต่ละกลุ่มสาระทั้ง 8 กลุ่มสาระ และรายปีการศึกษา
และเด็กรักเด็กสามารถอยู่ร่วมกัน
อย่างเป็นสุข
3. ค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนทุกกล่มสาระการเรียนรู้ทุก
ชั้นเรียนทั้งระดับสถานศึกษา
4. ค่าเฉลี่ยผลการประเมิน
คุณภาพนักเรียนระดับชาติในชั้น
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วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
ประถมศึกษาปีที่ 3,6 และ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
เครื่องมือการติดตาม/
ประเมินผล
1. แบบประเมินการนิเทศ
2. แบบประเมินความพร้อมสู่
สากลครูผู้สอน

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน

4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา
( A : ACT)
4.1 สรุปผลการนิเทศรายบุคคลและ
ภาพรวม
4.2 นำผลการประเมินมาวางแผน
เพื่อปรับปรุงและพัฒนาในปีการศึกษา
ต่อไป

ระยะเวลา
ดำเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)

รายเดือน/รายภาค
เรียนและรายปี
การศึกษา
มีนาคม 2565
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แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่าย
หน่วยงาน นิเทศการเรียนการสอน

ฝ่าย วิชาการ
ข้อกำหนด
ราคาต่อหน่วย
มาตรฐาน /
บาท ส.ต. จำนวน
ลำดับ
รายการ
ที่
คุณลักษณะเฉพาะ/
หน่วย
คุณภาพ
กระดาษ A4 จัดทำ
120
5
1 เอกสารฝ่าย
วิชาการ
สำรองดำเนินการ
2 หมึกสี
สำรองดำเนินการ
250
4
3 ค่ากระดาษโฟโต้
สำรองดำเนินการ
200
1
4 แฟ้ม
สำรองดำเนินการ
70
3
รวมประมาณการค่าใช้จ่าย (สองพันสิบบาทถ้วน)

สรุปประเภทงบประมาณ
 งบโรงเรียน...........2,010..........................
ผู้เสนอ

(นางสาวชัญญานุช เกิดผล)
หัวหน้างานนิเทศการเรียนการสอน

ผู้เห็นชอบ

(ซิสเตอร์จำนันท์ ไพรงาม)
ผู้อำนวยการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์

จำนวนเงิน
บาท ส.ต.

600

1,000
200
210
2,010

-

 งบจัดหา........................................
ผู้พิจารณา

(นางสาวสุภารัตน์ เหลืองรัตนวิมล)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

ผู้อนุมัติ

(บาทหลวงสุรชัย เจริญพงศ์)
ผู้จัดการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์

53

ลำดับที่ 5 หน่วยงาน งานพัฒนาสื่อและนวัตกรรม ฝ่าย
วิชาการ
ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน : พันธกิจข้อที่...2.3...ยุทธศาสตร์ข้อที่ ....6.....เป้าหมายข้อที่...2....
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบสี่: มาตรฐานที่....2,3.....ประเด็นที่...........…-………………...
ตอบสนองมาตรฐานของโรงเรียน : มาตรฐานที่
2
ตัวบ่งชี้ที่....2.5.................................
ระยะเวลา
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน
ดำเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)
วัตถุประสงค์
1.ขั้นวางแผน (P : PLAN)
1. เพื่อประสานงานการเรียน
1.1 ประชุมคณะกรรมการงาน
26 เมษายน 2564
การสอนฝ่ายวิชาการในการ
พัฒนาสื่อและนวัตกรรมเพื่อ
ส่งเสริมครูผลิตสื่อ/นวัตกรรมการ
1.1.1 เตรียมแต่งตั้ง
เรียนการสอน
คณะกรรมการงานพัฒนาสื่อ/
2. เพื่อรวบรวมบัญชีสื่อ/
นวัตกรรมการเรียนการสอน
นวัตกรรมของแต่ละกลุ่มสาระ
1.1.2 เตรียมสำรวจความ
การเรียนรู้ตามที่กำหนดในการ ต้องการผลิตสื่อและนวัตกรรม
ผลิต
1.1.3 จัดทำปฏิทินติดตามงาน
1.1.4 เตรียมจัดทำเอกสารที่
เกี่ยวข้องได้แก่ แบบสำรวจความ
ต้องการผลิตสื่อและนวัตกรรมแต่ละ
ช่วงชั้น แบบบันทึกการส่งสื่อและ
นวัตกรรม การยืมคืน ปฏิทินการส่งสื่อ
นวัตกรรม
เป้าหมายเชิงปริมาณ
2. ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ/
- ครูผู้สอนทั้ง 8 กลุ่มสาระการ ภาระงานร่วม/โครงการ)(D : DO)
เรียนรู้
2.1 จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง
17 พ.ค. 64
คณะกรรมการการพัฒนาสื่อ/
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
นวัตกรรมนำเสนอให้ผู้อำนวยการลง
นามอนุมัติการแต่งตั้ง
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วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน

1.มีการประสานงานการเรียน
การสอนฝ่ายวิชาการในการ
ส่งเสริมครูผลิตสื่อ/นวัตกรรมการ
เรียนการสอน
2. มีบัญชี/นวัตกรรมของแต่ละ
กลุ่มสาระการเรียนรู้
3. มีสรุปรายงานการส่งสื่อ/
นวัตกรรมการเรียนการสอน

2.2 จัดประชุมคณะกรรมการผลิต
สื่อ/นวัตกรรมการเรียนการสอนเพื่อ
ชี้แจงรายละเอียดแผนงานพัฒนาสื่อ/
นวัตกรรมปีการศึกษา 2564
2.3 สำรวจความต้องการ การผลิต
สื่อ/นวัตกรรมในแต่ละช่วงชั้นได้ดังนี้
ป.1-ป.3 จัดทำสื่อประสม (สื่อ
เทคโนโลยี)
ป.4-ป.6 จัดทำสื่อประสม(สื่อ
เทคโนโลยี)
ม.1-ม.3 จัดทำสื่อประสม(สื่อ
เทคโนโลยี)
2.4 ประสานงานการเรียนการสอน
เพื่อแจ้งปฏิทินการส่งสื่อ/นวัตกรรม
ครูผู้สอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ
2.5 จัดทำเอกสารแบบบันทึก
เครื่องมือในการประเมินสื่อ/นวัตกรรม
การเรียนการสอน
2.6 จัดทำทะเบียนสื่อ/นวัตกรรม
การยืม-การคืน การซ่อมแซมสื่อ/
นวัตกรรมในแต่ละเดือน
2.7 ประสานกับกิจกรรมทัศนศึกษา
ในการนำนักเรียนไปเรียนรู้นอก
โรงเรียน
2.8 ดำเนินการกำกับติดตามการ
ผลิตสื่อ/นวัตกรรมตามปฏิทินการ
พัฒนาสื่อ/นวัตกรรมของภาคเรียนที่ 1
และภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ระยะเวลา
ดำเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)
20 พ.ค. 64

20-26 พ.ค. 64

31 พ.ค. 64

31 พ.ค. 64

31 พ.ค. 64

31 พ.ค. 64
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วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน

ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1. ครูและบุคลากรร้อยละ 80 ใช้
สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและ
แหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญา
ท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้
2. นักเรียนได้รับความรู้ภายนอก
อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง
3. ครูและบุคลากรร้อยละ 90 มี
การผลิตสื่อนวัตกรรม

3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล
(C : CHECK)
3.1 ตรวจสอบ ติดตามการ
ดำเนินงานตามแผน
3.2 ปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงาน
ตามแผนงานพัฒนาสื่อ/นวัตกรรมการ
เรียนการสอน
3.3 ทบทวน/แก้ไขปรับปรุง
เครื่องมือการประเมินสื่อนวัตกรรมการ
เรียนการสอน
3.4 วิเคราะห์สังเคราะห์ผลการส่ง
สื่อทั้ง 8 กลุ่มสาระ
4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา
( A : ACT)
4.1 สรุปผลการส่งสื่อ/นวัตกรรม
รายบุคคลและภาพรวม
4.2 นำผลการประเมินมาวางแผน
เพื่อปรับปรุงและพัฒนาในปีการศึกษา
ต่อไป

เครื่องมือการติดตาม/
ประเมินผล
1. แบบบันทึกการส่งสื่อ/
นวัตกรรม
2. แบบประเมินสื่อนวัตกรรม
การเรียนการสอน

ระยะเวลา
ดำเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)

ทุกเดือน

ทุกเดือน

สรุปผลรายปี
การศึกษา

รายปีการศึกษา
มีนาคม 2565
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แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่าย
หน่วยงาน งานพัฒนาสื่อและนวัตกรรม
ฝ่าย วิชาการ
ข้อกำหนด
ราคาต่อหน่วย
มาตรฐาน /
บาท ส.ต. จำนวน
ลำดับ
รายการ
ที่
คุณลักษณะเฉพาะ/
หน่วย
คุณภาพ
1 จัดทำเอกสาร
120
5
ดำเนินการ
สำรองดำเนินการ
2 หมึกสี
สำรองดำเนินการ
280
4
3 กระดาษโฟโต้
สำรองดำเนินการ
200
1
4 แฟ้ม
สำรองดำเนินการ
80
2
รวมประมาณการค่าใช้จ่าย (สองพันยี่สิบบาทถ้วน)
สรุปประเภทงบประมาณ
 งบโรงเรียน...............2,020......................

จำนวนเงิน
บาท ส.ต.

600
1,120
200
100
2,020

งบจัดหา...........................................

ผู้เสนอ

ผู้พิจารณา

(นางสาวชลละดา ชิวรัมย์)
หัวหน้างานพัฒนาสื่อและนวัตกรรม

(นางสาวสุภารัตน์ เหลืองรัตนวิมล)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

ผู้เห็นชอบ

ผู้อนุมัติ

(ซิสเตอร์จำนันท์ ไพรงาม)
ผู้อำนวยการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์

(บาทหลวงสุรชัย เจริญพงศ์)
ผู้จัดการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์

-
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ลำดับที่ 6 หน่วยงาน งานวิจัยในชั้นเรียน ฝ่าย
วิชาการ
ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน : พันธกิจข้อที่...2...ยุทธศาสตร์ข้อที่ ....3,4.....เป้าหมายข้อที่...2....
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบสี่: มาตรฐานที่....3.....ประเด็นที่.............…………………...
ตอบสนองมาตรฐานของโรงเรียน : มาตรฐานที่ 1,3 ตัวบ่งชี้ที่.....-...................................
ระยะเวลา
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน
ดำเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)
วัตถุประสงค์
1.ขั้นวางแผน (P : PLAN)
1. ประสานงานการเรียน
1.1ประชุมคณะกรรมการงานวิจัยในชั้นเรียนเพื่อ
การสอน ฝ่ายวิชาการในการ
1.1.1 ประสานงานการเรียนการสอน ฝ่าย
ส่งเสริมครูทำวิจัยในชั้น
วิชาการในการส่งเสริมครูทำวิจัยในชั้นเรียน
26 เมษายน 2564
เรียน
1.1.2 เตรียมรวบรวมดำเนินการวิจัยในชั้น
2. เพื่อแก้ไขปัญหาและ
เรียนตามรูปแบบต่างๆที่กำหนด
ส่งเสริมนักเรียนในชั้นเรียน
เป้าหมายเชิงปริมาณ
2. ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ/ภาระงานร่วม/
- ครูผู้สอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ โครงการ)(D : DO)
การเรียนรู้
2.1 ประชุมวิจัยในชั้นเรียน
2.1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ
31 พฤษภาคม 2564
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
2.1.2 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการ
1. ครูผู้สอนทุกคนร่วมกับ จัดทำวิจัยในชั้นเรียน
ฝ่ายวิชาการในการส่งเสริม
2.1.2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการ
7 มิถุนายน 2564
ครูทำวิจัยในชั้นเรียน
2.1.2.2 ประชุมชี้แจงครูให้ดำเนิน
2. ครูสามารถแก้ปัญหา
2.1.2.3 รวบรวมผลการดำเนินงาน
ในชั้นเรียนได้อย่างมี
2.1.2.4 กำกับติดตามผลการ
14 มิถุนายน 2564
ประสิทธิภาพ
ดำเนินงาน
2.1.2.5 สรุปรายงานผล
17 มิถุนายน 2564
การดำเนินงาน
30 มิถุนายน 2564
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วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน

2.1.3 ดำเนินการวิจัยตามหัวข้อที่กำหนดของ
ภาคเรียนที่ 1และ 2 ปีการศึกษา 2563
2.1.4 จัดทำเอกสารรวบรวมข้อมูลดำเนินการ
วิจัยในชั้นเรียนตามรูปแบบต่างๆที่กำหนด
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล
1. ครูทุกคน มีการศึกษา (C : CHECK)
วิจัยและพัฒนาการจัดการ
3.1 กำกับ ติดตาม การทำวิจัยในชั้นเรียนของ
เรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ ครูผู้สอนแต่ละระดับชั้นโดยประสานงานกับงาน
และใช้ผลในการปรับการ
ระดับชั้นฝ่ายกิจการนักเรียน
สอน
3.2 กำกับ ติดตาม การวิจัยไปใช้ในการพัฒนา
2. ครูร้อยละ 90 มีการ ผู้เรียน/งานที่ปฏิบัติ
จัดทำวิจัยในชั้นเรียน
3.3 วิเคราะห์ สังเคราะห์ผลงานจัดทำวิจัยแต่ละ
กลุ่มสาระทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
เครื่องมือการติดตาม/
4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา
ประเมินผล
( A : ACT)
1. แบบประเมินผลการทำ 4.1 สรุปผลการจัดทำวิจัยในชั้นเรียนเป็น
วิจัย
รายบุคคล
2. แบบติดตามการทำ
4.2 รายงานผลต่อหัวหน้าฝ่ายผู้แทนผู้รับ
วิจัยในชั้นเรียน
ใบอนุญาต ผู้อำนวยการและผู้จัดการ
4.3 นำผลการประเมินมาวางแผนเพื่อปรับปรุง
และพัฒนาในการศึกษาต่อไป

ระยะเวลา
ดำเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)
1-30 มิถุนายน 2564

8 สิงหาคม –
23 สิงหาคม 2564
9 สิงหาคม –
23 สิงหาคม 2564
26 ตุลาคม 2564

14 มีนาคม 2565
21 มีนาคม 2565
24 มีนาคม 2565
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แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่าย
หน่วยงาน งานวิจัยในชั้นเรียน
ลำดับ
ที่
1

รายการ

ฝ่าย วิชาการ
ข้อกำหนด
ราคาต่อหน่วย
มาตรฐาน /
บาท ส.ต. จำนวน
คุณลักษณะเฉพาะ/
หน่วย
คุณภาพ
สำรองดำเนินการ
-

เอกสารดำเนิน
จัดทำวิจัยในชั้น
เรียน
รวมประมาณการค่าใช้จ่าย (สองพันบาทถ้วน)

จำนวนเงิน
บาท ส.ต.

1,000

-

1,000

-

สรุปประเภทงบประมาณ
 งบโรงเรียน....... 1,000............. บาท งบจัดหา..................-.................. บาท

ผู้เสนอ

ผู้พิจารณา

(นางสาวสุรินทร ฉลาดเจน)

(นางสาวสุภารัตน์ เหลืองรัตนวิมล)

หัวหน้างานวิจัยในชั้นเรียน

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

ผู้เห็นชอบ
(ซิสเตอร์จำนันท์ ไพรงาม)
ผู้อำนวยการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์

ผู้อนุมัติ
(บาทหลวงสุรชัย เจริญพงศ์)
ผู้จัดการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
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ลำดับที่ 7 หน่วยงาน งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ฝ่าย วิชาการ
ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน : พันธกิจข้อที่...2...ยุทธศาสตร์ข้อที่ ....3,4.....เป้าหมายข้อที่...1....
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบสี่: มาตรฐานที่....1.....ประเด็นที่...………-…….……………...
ตอบสนองมาตรฐานของโรงเรียน : มาตรฐานที่ 1,3 ตัวบ่งชี้ที่.....-...................................
ระยะเวลา
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน
ดำเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)
วัตถุประสงค์
1.ขั้นวางแผน (P : PLAN)
1. เพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมที่ 1.1 ประชุมคณะกรรมการฝ่าย
26 เมษายน 2564
ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนตาม
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อ
หลักสูตรแกนกลางพุทธศักราช
1.1.1 เตรียมดำเนินการจัด
2551(ฉบับปรับปรุง 2560)ได้แก่ กิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนตาม
กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี
หลักสูตรแกนกลางพุทธศักราช 2551
กิจกรรมชุมนมกิจกรรมแนะแนว
1.1.2 เตรียมจัดกิจกรรมส่งเสริม
2. เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริม
พัฒนาเพิ่มเติมนอกเหนือจากหลักสูตร
พัฒนาเพิ่มเติมนอกเหนือจาก
หลักสูตร
เป้าหมายเชิงปริมาณ
2. ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ/
นักเรียนร้อยละ 95 มีผลการ
ภาระงานร่วม/โครงการ)(D : DO)
ประเมินผ่านในกิจกรรมแนะแนว
2.1 ดำเนินการจัดกิจกรรมที่
พฤษภาคม
นักเรียนร้อยละ 95 มีผลการ
ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตร
ประเมินผ่านในกิจกรรมลูกเสือ – แกนกลางพุทธศักราช 2551กิจกรรม
เนตรนารี
ลูกเสือ – เนตรนารี
นักเรียนร้อยละ 95 มีผลการ
2.1.1 ประชุมคณะกรรมการ
ประเมินผ่านในกิจกรรมชมรม
ลูกเสือเนตรนารี
นักเรียนร้อยละ 95 มีผลประเมิน
2.1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการผู้
ผ่านในกิจกรรมสาธารณะ
กำกับประจำกลุ่มและกองลูกเสือเนตร
ประโยชน์
นารี
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วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน

เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1. โรงเรียนได้จัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน ส่งผลดีต่อคุณภาพ
ของนักเรียน
2. นักเรียนได้รับความรู้และ
ทักษะจากกิจกรรมที่มีประโยชน์
3. นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรม
ต่างๆอย่างสร้างสรรค์

2.1.3 ดำเนินการจัดกิจกรรมให้มี
ประสิทธิภาพ
2.1.4 กำกับ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดกิจกรรม เพื่อนำผล
การจัดกิจกรรมมาพัฒนาและปรับปรุง
แก้ไขในครั้งต่อไป
2.1.5 สรุปรายงานผลการจัด
กิจกรรมให้กับงานวัดผลและทะเบียน
ฝ่ายวิชาการ
2.2 กิจกรรมชมรม
2.2.1 ประชุมคณะกรรมการ
กิจกรรมชมรม
2.2.2 แต่งตั้งคณะกรรมการจัด
กิจกรรมชมรม
2.2.3 ประชุมชี้แจง ครู /
บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมชมรม
2.2.4 ติดต่อประสานงานกับ
หน่วยงาน / ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับ
กิจกรรมชมรม
2.2.5 ดำเนินการจัดกิจกรรมให้มี
ประสิทธิภาพ
2.2.7 กำกับติดตามและ
ประเมินผลการจัดกิจกรรม เพื่อนำผล
การจัดกิจกรรมมาพัฒนาและปรับปรุง
แก้ไขในครั้งต่อไป
2.2.8 สรุปรายงานผล ให้งาน
วัดผลประเมินผลและทะเบียนฝ่าย
วิชาการ

ระยะเวลา
ดำเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)

ตลอดปีการศึกษา
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วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน
2.3 กิจกรรมแนะแนว
2.3.1 ประชุมคณะกรรมการ
กิจกรรมแนะแนว
2.3.2 แต่งตั้งคณะกรรมการแนะ
แนว
2.3.3 ประชุมชี้แจงครูผู้สอนที่
เกี่ยวข้องกับกิจกรรมแนะแนวเพื่อแจก
คู่มือ
2.3.4 รวบรวมผลการดำเนิน
กิจกรรมแนะแนว
2.3.5 กำกับติดตามผลการ
ดำเนินกิจกรรมแนะแนวกับครูผู้สอน
2.3.6 สรุปรายงานผลให้ งาน
วัดผล ประเมินผลและทะเบียน ฝ่าย
วิชาการ
2.4 กิจกรรมสาธารณประโยชน์
2.4.1 กิจกรรม / โครงการพิเศษ
2.4.1.1 ประชุม
คณะกรรมการ
2.4.1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินงาน
2.4.1.3 จัดกิจกรรมควบคู่กับ
กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี
2.4.1.4 กำกับ ติดตามและ
ประเมินการเข้าร่วมกิจกรรม
2.4.1.5 สรุปรายงานผลการจัด
กิจกรรมกับงานวัดผลประเมินผล
2.5 จัดทำโครงการทัศนศึกษา
2.5.1 แต่งตั้งคณะกรรมการ

ระยะเวลา
ดำเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)
ตลอดปีการศึกษา

พฤศจิกายน

สิงหาคม
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วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1. ผู้เรียนร้อยละ ....90.......มี
ความรู้และทักษะในกิจกรรม
ลูกเสือ – เนตรนารี ตามที่
หลักสูตรกำหนด
2. ผู้เรียนร้อยละ .....90....
เลือกกิจกรรมได้ตรงตามความ
สนใจ ความถนัด และตรงตาม
ศักยภาพของตนเอง
3. ผู้เรียนร้อยละ....90.....นำ
ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับ
ไปใช้ในการศึกษาและดำรงชีวิต
ได้อย่างเหมาะสม

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน
2.5.2 ประชุมคณะกรรมการ
โครงการทัศนศึกษา
2.5.3 จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง
กับโครงการทัศนศึกษา
2.5.4 ดำเนินการทัศนศึกษา
2.6 จัดทำโครงการเข้าค่ายพักแรม
ลูกเสือ – เนตรนารี
2.6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการ
2.6.2 ประชุมคณะกรรมการ
โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ –
เนตรนารี
2.6.3 จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง
กับโครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ –
เนตรนารี
2.6.4 ดำเนินการเข้าค่ายพักแรม
ลูกเสือ – เนตรนารี
3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล
(C : CHECK)
3.1 ตรวจสอบ ติดตามการ
ดำเนินงานตามแผน
3.2 ปรับปรุงแก้ไข การดำเนินงาน
ตามแผนงาน

4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา
( A : ACT)
4.1 สรุปแบบประเมินผลการจัด
กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี

ระยะเวลา
ดำเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)

พฤศจิกายน

มีนาคม

มีนาคม
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วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน

เครื่องมือการติดตาม/
4.2 สรุปแบบประเมินการจัด
ประเมินผล
กิจกรรมชมรม
1. แบบประเมินผลการจัด
4.3 สรุปแบบประเมินกิจกรรม
กิจกรรม
ทัศนศึกษาประถมศึกษาปีที่ 1 –
2. แบบประเมินความพึงพอใจ ประถมศึกษาปีที่ 6
4.4 สรุปแบบประเมินกิจกรรม
ทัศนศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 1 –
มัธยมศึกษาปีที่ 3
4.5 สรุปรายงานการจัดทำโครงการ
ทัศนศึกษาประถมศึกษาปีที่ 1 –
ประถมศึกษาปีที่ 6
4.6 สรุปรายงานการจัดทำโครงการ
ทัศนศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 1 –
มัธยมศึกษาปีที่ 3
4.7 สรุปรายงานการจัดทำโครงการ
เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี
4.8 สรุปรายงานการจัดกิจกรรม
แนะแนว

ระยะเวลา
ดำเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)
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แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่าย
หน่วยงาน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ลำดับ

รายการ

1

โครงการเข้าค่ายพัก
แรมลูกเสือ – เนตร
นารี
- ป.1 – ป.3
- ป.4 – ป.5
- ป.6
ม.1 – ม.3

ฝ่าย วิชาการ
ขั้นกำหนด
มาตรฐาน/
คุณลักษณะ
เฉพาะคุณภาพ
สำรอง
ดำเนินการ

สรุปรายรับ
งบ
งบเรียน งบจัดหา
โรงเรียน
ฟรี

-

99,100
68,200
34,800
102,600

สรุป
รายจ่าย

99,100
68,200
34,800
102,600

2

วันสถาปนาลูกเสือ
วันที่ 1 กรกฎาคม
2563

สำรอง
ดำเนินการ

1,000

-

-

1,000

3

วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 28
กรกฎาคม 2563

สำรอง
ดำเนินการ

1,000

-

-

1,000

4

วันมหาธีรราช วันที่
25 พฤศจิกายน
2563
งบดำเนินการ
โครงการทัศนศึกษา
โครงการทัศนศึกษา
- ป.1
- ป.2
- ป.3

สำรอง
ดำเนินการ

1,000

-

-

1,000

สำรอง
ดำเนินการ
สำรอง
ดำเนินการ

5,000

-

-

5,000

-

31,100
34,100
33,400

5
6

31,100
34,100
33,400
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ลำดับ

รายการ

ขั้นกำหนด
มาตรฐาน/
คุณลักษณะ
เฉพาะคุณภาพ

- ป.4
- ป.5
- ป.6
- ม.1
- ม.2
- ม.3
รวมประมาณการค่าใช้จ่าย
(หนึ่งล้านหกหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน )
สรุปประเภทงบประมาณ
 งบโรงเรียน......8,000..........
ผู้เสนอ
(นางสาวยุพา ชุ่มเสนา)
หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ผู้เห็นชอบ
(ซิสเตอร์จำนันท์ ไพรงาม)
ผู้อำนวยการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์

สรุปรายรับ
งบ
งบเรียน งบจัดหา
โรงเรียน
ฟรี

สรุป
รายจ่าย

33,900
34,400
34,800
38,500
37,100
44,100
8,000

33,900
34,400
34,800
38,500
37,100
44,100
-

626,100

634,100

 งบเรียนฟรี...626,100....
ผู้พิจารณา
(นางสาวสุภารัตน์ เหลืองรัตนวิมล)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

ผู้อนุมัติ
(บาทหลวงสุรชัย เจริญพงศ์)
ผู้จัดการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
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ลำดับที่
7
ปีการศึกษา
2563
ชื่อโครงการ/ กิจกรรมโครงการทัศนศึกษา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ฝ่าย วิชาการ
ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน : พันธกิจข้อที่...2...ยุทธศาสตร์ข้อที่ ....3,4.....เป้าหมายข้อที่...1....
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบสี่: มาตรฐานที่....1.....ประเด็นที่.............-…………………...
ตอบสนองมาตรฐานของโรงเรียน : มาตรฐานที่
1
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4,1.6,1.8,1.10
ลักษณะโครงการ
 ใหม่
 ต่อเนื่อง
1. หลักการและเหตุผล
การจัดการศึกษาในปัจจุบันได้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เรื่องราวต่างๆ ตามสภาพแวดล้อมที่
เป็นจริงจากประสบการณ์ของตนเอง โดยผสมผสานความรู้ต่างๆ อย่างสมดุล มุ่งเน้นในเรื่องของ
ความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการความรู้ต่างๆตามความเหมาะสม รวมทั้งจัด
กิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงโดยผสมผสานสาระความรู้ในด้านต่างๆ อย่างได้
สัดส่วนและสมดุลกับการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่จึงเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่สำคัญอย่าง
มากอย่างหนึ่งซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ด้วยตนเองทำให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจในเรื่องที่
ศึกษาอย่างแท้จริง ทั้งยังเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนอย่างสมบูรณ์มาก
ดังนั้นโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อเป็นเพิ่มพูนและส่งเสริมสมรรถภาพ
ของผู้เรียนให้ดียิ่งขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง
2.2 เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของแหล่งเรียนรู้
2.3 เพื่อให้นักเรียนกระตือรือร้นต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
2.4 เพื่อให้นักเรียนรู้จักการนำความรู้จากแหล่งเรียนรู้มาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์และ
แก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน
2.5 เพื่อให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อการศึกษานอกสถานที่
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3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 ครูบุคลากรและนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1มัธยมศึกษาปีที่ 3
จำนวน.....2,532..คน
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 นักเรียนเกิดความสนใจที่จะแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้และ
เพื่อให้นักเรียนรู้จักการนำความรู้จากแหล่งเรียนรู้มาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์และแก้ปัญหาใน
ชีวิตประจำวัน
3.3 ตัวชี้วัดความสำเร็จ
3.3.1นักเรียนได้รับความรู้จากการทัศนศึกษาจากแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน
3.3.2 นักเรียนได้รับประสบการณ์และมีความสนุกสนานในการร่วมกิจกรรมจากการ
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้
3.3.3 ความพึงพอใจของนักเรียนและครูที่ได้ร่วมกิจกรรม
4. ขั้นตอนและวิธีการดำเนินการ
กิจกรรม
ระยะเวลา งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
1. ขั้นเตรียมการ
1.1 ประชุมคณะกรรมการ /
ดำเนินการ
1.2. ประชุมคณะกรรมการและผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องประชุมวางแผนในการ
เลือกสถานที่และพิจารณาถึงประโยชน์ที่
นักเรียนจะได้
2. ขั้นดำเนินการ/กิจกรรมที่จัด
2.1 แบ่งแยกเป็นสายชั้น
2.1.1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 วัด
ส.ค.64
31,100 ม.วิจิตร อาสาสุข
ระหาน อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์
ม.ดวงเดือน ศรีคุณ
2.1.2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ส.ค.64
34,100 ม.ปัณฑารีย์ ศรีแก้ว
บ้านสวนฟรุ๊ตการ์เด้น อำเภอลำปลาย
ม.สมใจ เฮาประโคนมงคล
มาศ จังหวัดบุรีรัมย์
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กิจกรรม
2.1.3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
วนอุทยานเขากระโดง อำเภอเมือง
จังหวัดบุรีรัมย์
2.1.4 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
สวนฟรุ๊ตการ์เด้น อำเภอลำปลายมาศ
จังหวัดบุรีรัมย์
2.1.5 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
บ้านสวนฟรุ๊ตการ์เด้น อำเภอลำปลาย
มาศ จังหวัดบุรีรัมย์
2.1.6 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
บ้านสวนฟรุ๊ตการ์เด้น อำเภอลำปลาย
มาศ จังหวัดบุรีรัมย์
2.1.7 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ไร่ดิน
ชุ่มฟ้า อ.คูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
2.1.8 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ไร่ดิน
ชุ่มฟ้า อ.คูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
2.1.9 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 บ้าน
สวนฟรุ๊ตการ์เด้น อำเภอลำปลายมาศ
จังหวัดบุรีรัมย์
3. ขั้นติดตามและประเมินผล
3.1 เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์
ประเมินผลการดำเนินกิจกรรม ตาม
โครงการ

ระยะเวลา งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
ส.ค.64
33,900 ม.วรลักษณ์ กีรัตน์

ส.ค.64

34,400 ม.นภาพร บัตรประโคน
ม.ละอองศรี สุขทวี

ส.ค.64

33,500 ม.ยุภาพร สอวิหก

ส.ค.64

34,800 ม.สุชาดา ประโมทะโก
ม.อรดี ศรีรัตน์

ส.ค.64

38,500 ม.ธรรมธาราธาร เข็มบุปผา

ส.ค.64

37,100 ม.ปวีณา สาระถี

ส.ค.64

44,100 ม.จิตรลดา โสนะชัย

กันยายน

ม.ยุพา ชุ่มเสนา

70

5. สถานที่ดำเนินงาน
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
6.1นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง
6.2 นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของแหล่งเรียนรู้
6.3 นักเรียนกระตือรือร้นต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
6.4 นักเรียนรู้จักการนำความรู้จากแหล่งเรียนรู้มาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์และ
แก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน
6.5 ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อการศึกษานอกสถานที่
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แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่าย
โครงการ / กิจกรรม โครงการทัศนศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
ราคาต่อ
ขั้นกำหนดมาตรฐาน/
จำนวน
หน่วย
ลำดับ
รายการ
คุณลักษณะเฉพาะ
หน่วย
คุณภาพ
บาท สต.
ชั้น
ประถมศึกษาปี
1 ที่ 1 วัดระหาน
สำรองดำเนินการ
อำเภอบ้านด่าน
จังหวัดบุรีรัมย์
ชั้น
ประถมศึกษาปี
ที่ 2 บ้าน
2
สำรองดำเนินการ
สวนฟรุ๊ตการ์
เด้น จังหวัด
บุรีรัมย์
ชั้น
ประถมศึกษาปี
ที่ 3 วนอุทยาน
3
สำรองดำเนินการ
เขากระโดง
อำเภอเมือง
จังหวัดบุรีรัมย์
ชั้น
ประถมศึกษาปี
ที่ 4 สวนฟรุ๊ต
4
สำรองดำเนินการ
การ์เด้น อำเภอ
ลำปลายมาศ
จังหวัดบุรีรัมย์
ชั้น
5 ประถมศึกษาปี
สำรองดำเนินการ
ที่ 5 บ้าน

จำนวนเงิน
บาท

สต.

-

-

-

-

-

หมาย
เหตุ
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ลำดับ

รายการ

ขั้นกำหนดมาตรฐาน/
คุณลักษณะเฉพาะ
คุณภาพ

ราคาต่อ
จำนวน
หน่วย
หน่วย
บาท สต.

จำนวนเงิน
บาท

สวนฟรุ๊ตการ์
เด้น
ชั้น
ประถมศึกษาปี
6 ที่ 6 บ้าน
สำรองดำเนินการ
สวนฟรุ๊ตการ์
เด้น
ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 ไร่ดินชุ่ม
7
สำรองดำเนินการ
ฟ้า อ.คูเมือง
จังหวัดบุรีรัมย์
ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 2 ไร่ดินชุ่ม
8
สำรองดำเนินการ
ฟ้า อ.คูเมือง
จังหวัดบุรีรัมย์
ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 บ้าน
สวนฟรุ๊ตการ์
9
สำรองดำเนินการ
เด้น จังหวัด
บุรีรัมย์จังหวัด
นครราชสีมา
รวมประมาณการค่าใช้จ่าย
สรุปประเภทงบประมาณ
 งบโรงเรียน..........................................  งบเรียนฟรี.................................................

สต.

-

-

-

-

-

หมาย
เหตุ
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ผู้เสนอโครงการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางสาวยุพา ชุ่มเสนา)
หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

(นางสาวสุภารัตน์ เหลืองรัตนวิมล)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

ผู้อนุมัติโครงการ

(ซิสเตอร์จำนันท์ ไพรงาม)
ผู้อำนวยการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์

(บาทหลวงสุรชัย เจริญพงศ์)
ผู้จัดการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
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ลำดับที่
7
ปีการศึกษา 2564
ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี สำรอง ป.1 3
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ฝ่าย วิชาการ
ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน : พันธกิจข้อที่...2...ยุทธศาสตร์ข้อที่ ....3,4.....เป้าหมายข้อที่...1....
ตอบสนองมาตรฐานของโรงเรียน : มาตรฐานที่
1
ตัวบ่งชี้ที่...1.4,1.8,1.9,1.11........
ลักษณะโครงการ
 ใหม่
 ต่อเนื่อง
1.หลักการและเหตุผล
การเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี เป็นการฝึกปฏิบัติในการทำกิจกรรมร่วมกัน เพื่อเป็นการ
ทดสอบการอยู่ร่วมกันเป็นระบบหมู่ลูกเสือ การทำงานร่วมกัน การแก้ปัญหาและความสามัคคีในหมู่
คณะ และเป็นการพัฒนาในด้านร่างกาย จิตใจและศีลธรรมอันดี
ดังนั้นฝ่ายวิชาการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์จึงได้จัดทำโครงการเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี ขึ้น
เพื่อพัฒนาระเบียบวินัยและการอยู่ร่วมกันในสังคม
2.วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้ลูกเสือ เนตรนารี ฝึกปฏิบัติทำกิจกรรมร่วมกัน
2.2 เพื่อเป็นการฝึกให้มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และการรู้จักแบ่งปันซึ่งกันและกัน
2.3 เพื่อพัฒนาในด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และการอยู่ร่วมกันในสังคม
3.เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 ลูกเสือ เนตรนารี สำรอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3ร้อยละ 95 ได้เข้าร่วม
โครงการค่ายพักแรมแบบเช้าไป – เย็นกลับ 1 ครั้ง ใช้เวลา 1 วัน (ไม่ค้างคืน)
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 ลูกเสือ เนตรนารี สำรอง ได้ฝึกปฏิบัติทำกิจกรรมร่วมกัน
3.2.2 ลูกเสือ เนตรนารี สำรอง ได้ฝึกให้มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และการรู้จัก
แบ่งปันซึ่งกันและกัน
3.2.3 ลูกเสือ เนตรนารีสำรอง เพื่อพัฒนาในด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และการ
อยู่ร่วมกันในสังคม
3.3 ตัวชี้วัดความสำเร็จ
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3.3.1 ร้อยละของลูกเสือเนตรนารี ได้ฝึกปฏิบัติทำกิจกรรมร่วมกัน
3.3.2 ร้อยละของลูกเสือเนตรนารี ได้ฝึกให้มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และการรู้จัก
แบ่งปันซึ่งกันและกัน
3.3.3 ร้อยละของลูกเสือเนตรนารี ได้พัฒนาในด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และการ
อยู่ร่วมกันในสังคม
4. ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงาน
กิจกรรม
ระยะเวลา
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
1. ขั้นเตรียมการ
1.1 จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ
30 พ.ย.64
99,100
นายเทพตรีชา ศรีคุณ
จากผู้บริหารโรงเรียน
นายอำนวย สังข์ทองหลาง
1.2 จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง
พ.ค. 2564
นายชนเทพ สังข์ทองหลาง
คณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการ
1.3 ประชุมคณะกรรมการเพื่อวาง
ก.ย. 2564
แผนการดำเนินงานทำกิจกรรมตาม
เนื้อหาหลักสูตร
1.4 จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง
พ.ย. 2564
1.5 จัดเตรียมสถานที่ค่ายพักแรม
พ.ย. 2564
2. ขั้นดำเนินการ/กิจกรรมที่จัด
2.1 นำลูกเสือเนตรนารี เข้าค่ายพัก
แรม เช้าไปเย็นกลับใช้เวลา 1 วัน (ไม่
ค้างคืน )
2.2 รับรายงานตัว เช็คชื่อลูกเสือ –
เนตรนารี สำรอง แต่ละหมู่/กอง ณ
ค่ายลูกเสือ
2.3 จัดกิจกรรมตามเนื้อหา
หลักสูตร/ตารางฝึกอบรม

พ.ย. 2564

พ.ย. 2564

พ.ย. 2564

ผู้กำกับ/หัวหน้ากิจกรรม
ผู้กำกับประจำหมู่ / กอง
ผู้กำกับ/วิทยากร
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กิจกรรม
3. ขั้นติดตามและประเมินผล
3.1 แบบประเมินกิจกรรมการเข้า
ค่ายลูกเสือ เนตรนารี
3.2 แบบประเมินความพึงพอใจ
กิจกรรมและค่ายลูกเสือ

ระยะเวลา
ธ.ค. 2564

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
ผู้กำกับประจำหมู่ / กอง

ธ.ค. 2564

6. สถานที่ดำเนินงาน
6.1 ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
7. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล
7.1 แบบบันทึกคะแนนประจำฐาน เพื่อประเมินกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตร
นารี
7.2 แบบประเมินความพึงพอใจการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 ลูกเสือเนตรนารีมีความอดทนความมีระเบียบวินัยรู้จักช่วยตัวเหลือเองรู้จักอยู่และทำงาน
ร่วมกับผู้อื่น
9.2 ลูกเสือเนตรนารีเป็นพลเมืองที่ดีและรู้จักช่วยเหลือสังคมด้วยความเต็มใจ
9.3 ลูกเสือเนตรนารีได้พัฒนาตนเองเต็มศักยภาพจากประสบการณ์ตรงและเรียนรู้เพิ่มเติม
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แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่าย
โครงการ / กิจกรรม โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี สำรอง ป.1 3 ฝ่ายวิชาการ
ข้อกำหนด
ราคาต่อหน่วย
จำนวนเงิน
มาตรฐาน/
จำนวน
คุณลักษณะ
ลำดับ
รายการ
บาท ส.ต. หน่วย บาท ส.ต.
เฉพาะ/
คุณภาพ
1

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3

รวมประมาณการค่าใช้จ่าย

สำรอง
99,100
ดำเนินการ
( เก้าหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน )

99,100
99,100

สรุปประเภทงบประมาณ
 งบโรงเรียน.......................................... งบเรียนฟรี..................99,100.........................

ผู้เสนอโครงการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายเทพตรีชา ศรีคุณ)
หัวหน้าโครงการ

(นางสาวสุภารัตน์ เหลืองรัตนวิมล)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

ผู้อนุมัติโครงการ

(ซิสเตอร์จำนันท์ ไพรงาม)
ผู้อำนวยการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์

(บาทหลวงสุรชัย เจริญพงศ์)
ผู้จัดการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
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ลำดับที่
7
ปีการศึกษา 2564
ชื่อโครงการ/กิจกรรม เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี สามัญ ชั้นตรีและ ชั้นโท ชัน้ ป. 4 , 5
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ฝ่าย วิชาการ
ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน : พันธกิจข้อที่...2...ยุทธศาสตร์ข้อที่ ....3,4.....เป้าหมายข้อที่...1....
ตอบสนองมาตรฐานของโรงเรียน : มาตรฐานที่
1
ตัวบ่งชี้ที่...1.4,1.8,1.9,1.11........
ลักษณะโครงการ
 ใหม่
 ต่อเนื่อง
1.หลักการและเหตุผล
กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีเป็นกิจกรรมสำคัญที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้มีระเบียบวินัย การ
พึ่งตนเอง และการช่วยเหลือผู้อื่น ซึ่งในหลักสูตรการศึกษาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันจะให้ความสำคัญ
ต่อการจัดกิจกรรมเหล่านี้เป็นอย่างยิ่ง และในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2551 ได้กำหนดให้กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีเป็นกิจกรรมสำคัญที่โรงเรียนต้องจัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ดังนั้น ฝ่ายวิช าการ โรงเรียนมารีย์อนุส รณ์จึงได้จัดให้มีการเข้าค่ายพักแรมขึ้น เพื่อให้
ลูกเสือเนตรนารี ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพมีระเบียบวินัย พึ่งตนเอง และการช่วยเหลือผู้อื่น
และอยู่ร่วมกันในสังคมได้
2.วัตถุประสงค์
2.1เพื่อให้ลูกเสือเนตรนารีได้ฝึกความอดทนความมีระเบียบวินัยรู้จักช่วยตัวเองรู้จักอยู่และ
ทำงานร่วมกับผู้อื่น
2.2เพื่อให้ลูกเสือเนตรนารีเป็นพลเมืองดี รู้จักช่วยเหลือสังคมด้วยความเต็มใจ
2.3เพื่อให้ลูกเสือเนตรนารีได้พัฒนาตนเองเต็มศักยภาพจากประสบการณ์ตรงและเรียนรู้
เพิ่มเติม
3.เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1ลูกเสือเนตรนารีสามัญสามัญ ชั้นตรีและ ชั้นโท ชั้น ป. 4ร้อยละ 95 ได้เข้าร่วม
โครงการค่ายพักแรมแบบพักแรม 1 ครั้ง ใช้เวลา1 วัน ไม่ค้างคืน
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3.1.2ลูกเสือเนตรนารีสามัญ ชั้นตรีและ ชั้นโท ชั้น ป. 5 ร้อยละ 95 ทุกคนได้เข้า
ร่วมโครงการค่ายพักแรมแบบพักค้างแรมคืน 1 คืนใช้เวลา1 คืน2 วัน
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 ลูกเสือเนตรนารีสามัญชั้นตรีและ ชั้นโท ได้ฝึกความอดทนความมีระเบียบ
วินัยรู้จักช่วยตัวเองรู้จักอยู่และทำงานร่วมกับผู้อื่น
3.2.2ลูกเสือเนตรนารีสามัญชั้นตรีและ ชั้นโท ได้บำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคม
ด้วยความเต็มใจ
3.2.3 ลูกเสือเนตรนารีสามัญชั้นตรีและ ชั้นโท ได้พัฒนาตนเองเต็มศักยภาพจาก
ประสบการณ์ตรงและเรียนรู้เพิ่มเติม
3.3 ตัวชี้วัดความสำเร็จ
3.3.1 ร้อยละของลูกเสือเนตรนารีได้ฝึกความอดทนความมีระเบียบวินัยรู้จักช่วย
ตัวเองรู้จักอยู่และทำงานร่วมกับผู้อื่น
3.3.2 ร้อยละของลูกเสือเนตรนารีได้บำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคมด้วยความ
เต็มใจ
3.3.3 ร้อยละของลูกเสือเนตรนารีได้พัฒนาตนเองเต็มศักยภาพจากประสบการณ์ตรง
4. แผนการดำเนินงาน/กิจกรรมที่จัด/ปฏิทินการดำเนินงาน
รายการ
ระยะเวลา
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
1. ขั้นเตรียมการ
68,200 นายเทพตรีชา ศรีคุณ
1.1 จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ 1-30 พ.ค. 2564
1-30 ก.ย. 2564
นายประชาสันต์ สำเรียนรัมย์
จากผู้บริหารโรงเรียน
ผู้กำกับและรองผู้กำกับกลุ่ม
1.2 จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง
ลูกเสือเนตรนารี ป.4, 5
คณะกรรมการดำเนินงานตาม
โครงการ
1.3 ประชุมคณะกรรมการเพื่อ
วางแผนการดำเนินงานทำกิจกรรม
ตามเนื้อหาหลักสูตร
1.4 จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง
1.5 จัดเตรียมสถานที่ค่ายพักแรม
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รายการ
ระยะเวลา
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
2. ขั้นดำเนินการ/กิจกรรมที่จัด
นายเทพตรีชา ศรีคุณ
2.1 นำลูกเสือเนตรนารี เข้าค่าย 1-30 พ.ย. 2564
นายประชาสันต์ สำเรียนรัมย์
พักแรมแบบพักค้างแรมคืน ใช้
ผู้กำกับและรองผู้กำกับกลุ่ม
เวลา 1 คืน2 วัน
ลูกเสือเนตรนารี ป.4, 5
2.2 รับรายงานตัว เช็คชื่อลูกเสือ
เนตรนารี ชั้นตรี–โทแต่ละหมู่/กอง
ณ ค่ายลูกเสือ
2.3 จัดกิจกรรมตามเนื้อหา
หลักสูตร/ตารางฝึกอบรม
3. ขั้นติดตามและประเมินผล
3.1 แบบประเมินกิจกรรมการ
เข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารี
3.2 แบบประเมินความพึงพอใจ
กิจกรรมและค่ายลูกเสือ

1-30 ธ.ค.2564

นายเทพตรีชา ศรีคุณ
นายประชาสันต์ สำเรียนรัมย์
ผู้กำกับและรองผู้กำกับกลุ่ม
ลูกเสือเนตรนารี ป.4, 5

5.งบประมาณ
5.1 งบจัดหา
บาท 5.2 งบเรียนฟรี 68,200 บาท
รวม 68,200 บาท
6. สถานที่ดำเนินการ
ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
7. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล
7.1 แบบบันทึกคะแนนประจำฐาน เพื่อประเมินกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรม
ลูกเสือ เนตรนารี
7.2 แบบประเมินความพึงพอใจการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 ลูกเสือเนตรนารีมีความอดทนความมีระเบียบวินัยรู้จักช่วยตัวเองรู้จักอยู่และทำงาน
ร่วมกับผู้อื่น
8.2 ลูกเสือเนตรนารีเป็นพลเมืองที่ดีและรู้จักช่วยเหลือสังคมด้วยความเต็มใจ
8.3 ลูกเสือเนตรนารีได้พัฒนาตนเองเต็มศักยภาพจากประสบการณ์ตรงและเรียนรู้เพิ่มเติม
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แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่าย
โครงการ/กิจกรรม เข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี สามัญ ชั้นตรีและ ชั้นโท ชั้น ป. 4 , 5 ฝ่าย วิชาการ
ลำดับ
ที่
1.

รายการ

ข้อกำหนด
มาตรฐาน/
คุณลักษณะ
เฉพาะ/คุณภาพ

ราคาต่อหน่วย
บาท

ส.ต.

จำนวน
หน่วย

จำนวนเงิน
บาท

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 -5 สำรองดำเนินการ 68,200

68,200

รวมประมาณการค่าใช้จ่าย (หกหมื่นแปดพันสองร้อยบาทถ้วน)

68,200

สรุปประเภทงบประมาณ
งบจัดหา ................บาท 5.2 งบเรียนฟรี

...........68,200....... บาท

ผู้เสนอโครงการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายเทพตรีชา ศรีคุณ)
หัวหน้าโครงการ

(นางสาวสุภารัตน์ เหลืองรัตนวิมล)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

ผู้อนุมัติโครงการ

(ซิสเตอร์จำนันท์ ไพรงาม)
ผู้อำนวยการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์

(บาทหลวงสุรชัย เจริญพงศ์)
ผู้จัดการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์

ส.ต.
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ลำดับที่
7
ปีการศึกษา 2564
ชื่อโครงการ/กิจกรรม เข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี สามัญ ชั้น เอก ชั้น ป. 6
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ฝ่าย วิชาการ
ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน : พันธกิจข้อที่...2...ยุทธศาสตร์ข้อที่ ....3,4.....เป้าหมายข้อที่...1....
ตอบสนองมาตรฐานของโรงเรียน : มาตรฐานที่
1
ตัวบ่งชี้ที่...1.4,1.8,1.9,1.11........
ลักษณะโครงการ
 ใหม่
 ต่อเนื่อง
1. หลักการและเหตุผล
กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี เป็นกิจกรรมสำคัญที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้มีระเบียบวินัย การ
พึ่งตนเอง และการช่วยเหลือผู้อื่น ซึ่งในหลักสูตรการศึกษาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันจะให้ความสำคัญ
ต่อการจัดกิจกรรมเหล่านี้เป็นอย่างยิ่ง และในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้ นฐาน พุทธศักราช
2551 ได้กำหนดให้กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีเป็นกิจกรรมสำคัญที่โรงเรียนต้องจัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ดังนั้นฝ่ายวิชาการ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์จึงได้จัดให้มีการเข้าค่ายพักแรมขึ้น เพื่อให้
ลูกเสือ เนตรนารี ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพมีระเบียบวินัย พึ่งตนเอง และการช่วยเหลือผู้อื่น
และอยู่ร่วมกันในสังคมได้
2.วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้ลูกเสือเนตรนารีได้ฝึกความอดทนความมีระเบียบวินัยรู้จักช่วยตัวเองรู้จักอยู่และ
ทำงานร่วมกับผู้อื่น
2.2 เพื่อให้ลูกเสือเนตรนารีเป็นพลเมืองดี รู้จักช่วยเหลือสังคมด้วยความเต็มใจ
2.3 เพื่อให้ลูกเสือเนตรนารีได้พัฒนาตนเองเต็มศักยภาพจากประสบการณ์ตรงและเรียนรู้
เพิ่มเติม
3.เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1ลูกเสือเนตรนารีสามัญชั้น เอก ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 ร้อยละ 95 ได้เข้าร่วม
โครงการค่ายพักแรมแบบพักค้างแรมคืน 1 ครั้ง ใช้เวลา1 คืน 2 วัน
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3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1ลูกเสือเนตรนารีสามัญชั้น เอก ได้ฝึกความอดทนความมีระเบียบวินัยรู้จักช่วย
ตัวเองรู้จักอยู่และทำงานร่วมกับผู้อื่น
3.2.2ลูกเสือเนตรนารีสามัญชั้น เอก ได้บำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคมด้วยความเต็ม
ใจ
3.2.3ลูกเสือเนตรนารีสามัญชั้นเอก ได้พัฒนาตนเองเต็มศักยภาพจากประสบการณ์
ตรงและเรียนรู้เพิ่มเติม
3.3 ตัวชี้วัดความสำเร็จ
3.3.1ร้อยละของลูกเสือเนตรนารีได้ฝึกความอดทนความมีระเบียบวินัยรู้จักช่วยตัวเอง
รู้จักอยู่และทำงานร่วมกับผู้อื่น
3.3.2ร้อยละของลูกเสือเนตรนารีได้บำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคมด้วยความเต็มใจ
3.3.3ร้อยละของลูกเสือเนตรนารีได้พัฒนาตนเองเต็มศักยภาพจากประสบการณ์ตรง
และเรียนรู้เพิ่มเติม
4. แผนการดำเนินงาน/กิจกรรมที่จัด/ปฏิทินการดำเนินงาน
รายการ

ระยะเวลา

1. ขั้นเตรียมการ
1.1 จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ 1- 30 พ.ค. 2564
จากผู้บริหารโรงเรียน
1- 30 ก.ย. 2564
1.2 จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการดำเนินงานตาม
โครงการ
1.3 ประชุมคณะกรรมการเพื่อวาง
แผนการดำเนินงานทำกิจกรรมตาม
เนื้อหาหลักสูตร
1.4 จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง
1.5 จัดเตรียมสถานที่ค่ายพักแรม

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

34,800

นายเทพตรีชา ศรีคุณ
นายจตุพล อ่อนสีทัน
ผู้กำกับและรองผู้กำกับ
กลุ่มลูกเสือ ป.6

84
รายการ

ระยะเวลา

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

2. ขั้นดำเนินการ/กิจกรรมที่จัด
นายเทพตรีชา ศรีคุณ
นายจตุพล อ่อนสีทัน
ผู้กำกับและรองผู้กำกับ
กลุ่มลูกเสือ ป.6

2.1 นำลูกเสือเนตรนารี เข้าค่ายพัก 1-30พ.ย. 2564
แรมแบบพักค้างแรมคืน ใช้เวลา 1
คืน 2 วัน
2.2 รับรายงานตัว เช็คชื่อลูกเสือ
เนตรนารี ชั้น เอกแต่ละหมู่/กอง
ณ ค่ายลูกเสือ
2.3 จัดกิจกรรมตามเนื้อหา
หลักสูตร/ตารางฝึกอบรม
3. ขั้นติดตามและประเมินผล
3.1 แบบประเมินกิจกรรมการเข้า
ค่ายลูกเสือ เนตรนารี
3.2 แบบประเมินความพึงพอใจ
กิจกรรมและค่ายลูกเสือ

5.งบประมาณ
5.1 งบจัดหา
รวม

34,800 บาท
บาท

นายเทพตรีชา ศรีคุณ
นายจตุพล อ่อนสีทัน
ผู้กำกับและรองผู้กำกับ
กลุ่มลูกเสือ ป.6

1-30 ธ.ค.2564

5.2 งบเรียนฟรี

บาท

6. สถานที่ดำเนินการ
6.1 ค่ายลูกเสือ เนตรนารี
7. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล
7.1แบบบันทึกคะแนนประจำฐาน เพื่อประเมินกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ –เนตร
นารี
7.2แบบประเมินความพึงพอใจการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี

85
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 ลูกเสือเนตรนารีมีความอดทนความมีระเบียบวินัยรู้จักช่วยตัวเองรู้จักอยู่และทำงาน
ร่วมกับผู้อื่น
8.2 ลูกเสือเนตรนารีเป็นพลเมืองที่ดีและรู้จักช่วยเหลือสังคมด้วยความเต็มใจ
8.3 ลูกเสือเนตรนารีได้พัฒนาตนเองเต็มศักยภาพจากประสบการณ์ตรงและเรียนรู้เพิ่มเติม
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แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่าย
โครงการ/กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี สามัญ ชั้น เอก ชั้น ป. 6

ลำดับ

1

รายการ

ฝ่าย วิชาการ

ข้อกำหนด
ราคาต่อหน่วย
มาตรฐาน/
จำนวน
คุณลักษณะเฉพาะ/ บาท ส.ต. หน่วย
คุณภาพ

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สำรองดำเนินการ

34,800

บาท

บาท

34,800
34,800

รวมประมาณการค่าใช้จ่าย (หกหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน)
สรุปประเภทงบประมาณ
งบเรียนฟรี 34,800

จำนวนเงิน

 งบจัดหา บาท

ผู้เสนอโครงการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายเทพตรีชา ศรีคุณ)
หัวหน้าโครงการ

(นางสาวสุภารัตน์ เหลืองรัตนวิมล)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

ผู้อนุมัติโครงการ

(ซิสเตอร์จำนันท์ ไพรงาม)
ผู้อำนวยการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์

(บาทหลวงสุรชัย เจริญพงศ์)
ผู้จัดการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์

ส.ต.
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ลำดับที่
7
ปีการศึกษา 2564
ชื่อโครงการ/กิจกรรม เข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ชั้น ม.1 – 3
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ฝ่าย วิชาการ
ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน : พันธกิจข้อที่...2...ยุทธศาสตร์ข้อที่ ....3,4.....เป้าหมายข้อที่...1....
ตอบสนองมาตรฐานของโรงเรียน : มาตรฐานที่
1
ตัวบ่งชี้ที่...1.4,1.8,1.9,1.11........
ลักษณะโครงการ
 ใหม่
 ต่อเนื่อง
1. หลักการและเหตุผล
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 กำหนดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ไว้ 3 กิจกรรมคือกิจกรรมแนะแนว กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและกิจกรรมตามความถนัด
และความสนใจ กิจกรมลูกเสือเนตรนารีเป็นกิจกรรมหนึ่งในกลุ่มกิจกรรมเพื่อบำเพ็ญประโยชน์ต่อ
สังคมและตามข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติว่าด้วยการปกครองหลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือพ.ศ.
2509 ได้เขียนไว้ในข้อ 273 ว่าการเดินทางไกลและแรมคืน ให้ผู้กำกับกลุ่มหรือผู้กำกับลูกเสือนำ
ลูกเสือไปฝึกเดินทางไกลและแรมคืนในปีหนึ่งไม่น้อยกว่า 1 ครั้งครั้งหนึ่งให้พักแรมอย่างน้ อยหนึ่ง
คืน การเดินทางไกลและแรมคืนมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกให้ลูกเสือมีความอดทนอยู่ในระเบียบวินัยรู้จัก
ช่วยตัวเองรู้จักอยู่และทำงานร่วมกับผู้อื่นตลอดจนเรียนวิชาลูกเสือเพิ่มเติมและในการประเมิน
คุณภาพภายนอกเพื่อประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของ สมศ.ตัวบ่งชี้พื้นฐานที่ 2.3กล่าวถึงการ
บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมของกิจกรรมลูกเสือไว้ด้วย ซึ่งแสดงให้เห็นว่ากิจกรรมลูกเสือมีความสำคัญ
ต่อผู้เรียนมาก
ดังนั้นฝ่ายวิชาการนักเรียนโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจัดให้มี
โครงการนี้ขึ้นเพื่อพัฒนานักเรียนให้มีระเบียนวินัยมีความอดทนและช่วยเหลือตนเองได้
2.วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้ลูกเสือ เนตรนารี ได้ฝึกทักษะวิชาทางวิชาลูกเสือครบตามกระบวนการของ
หลักสูตร
2.2 เพื่อให้ลูกเสือ เนตรนารี มีระเบียบวินัย เกิดความรักความสามัคคีในหมู่คณะ
2.3 เพื่อให้ลูกเสือ เนตรนารี รู้จกั บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์และช่วยเหลือผู้อื่น
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2.4 เพื่อให้ลูกเสือ เนตรนารี ได้พัฒนาในด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และการอยู่ร่วมกันใน
สังคม
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 ลูกเสือเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่หลักสูตร ลูกเสือโลก ลูกเสือชั้นพิเศษ และ
ลูกเสือหลวงชั้น ม. 1 ชั้น ม. 2 และชั้น ม. 3 ร้อยละ 95 ได้เข้าร่วมโครงการเข้าค่ายพักแรมแบบ
พักค้างแรมคืน 1 ครั้ง ใช้เวลา 2 คืน 3 วัน
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 ลูกเสือเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่หลักสูตร ลูกเสือโลก ลูกเสือชั้นพิเศษ และ
ลูกเสือหลวงได้ฝึกทักษะวิชาทางวิชาลูกเสือครบตามกระบวนการของหลักสูตร
3.2.2 ลูกเสือเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่หลักสูตร ลูกเสือโลก ลูกเสือชั้นพิเศษ และ
ลูกเสือหลวงมีระเบียบวินัย เกิดความรักความสามัคคีในหมู่คณะ
3.2.3 ลูกเสือเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่หลักสูตร ลูกเสือโลก ลูกเสือชั้นพิเศษ และ
ลูกเสือหลวงรู้จักบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์และช่วยเหลือผู้อื่น
3.2.4 ลูกเสือเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่หลักสูตร ลูกเสือโลก ลูกเสือชั้นพิเศษ และ
ลูกเสือหลวงได้พัฒนาในด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และการอยู่ร่วมกันในสังคม
3.3 ตัวชี้วัดความสำเร็จ
3.3.1 ร้อยละของลูกเสือเนตรนารี ได้ฝึกทักษะวิชาทางวิชาลูกเสือครบตามหลักสูตร
3.3.2 ร้อยละของลูกเสือเนตรนารี มีระเบียบวินัย เกิดความรักความสามัคคีใน
หมู่คณะ
3.3.3 ร้อยละของลูกเสือเนตรนารี รู้จักบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์และช่วยเหลือ
ผู้อื่น
3.3.4 ร้อยละของลูกเสือเนตรนารี ได้พัฒนาด้านร่างกายจิตใจ อารมณ์และการอยู่
ร่วมกันในสังคม
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4. แผนการดำเนินงาน/กิจกรรมที่จัด/ปฏิทินการดำเนินงาน
รายการ

ระยะเวลา

1. ขั้นเตรียมการ
1.1 จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ
1-30 พ.ค. 2564
จากผู้บริหารโรงเรียน
1-30 ก.ย. 2564
1.2 จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการดำเนินงานตาม
โครงการ
1.3 ประชุมคณะกรรมการเพื่อ
วางแผนการดำเนินงานทำกิจกรรม
ตามเนื้อหาหลักสูตร
1.4 จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง
1.5 จัดเตรียมสถานที่ค่ายพักแรม
2. ขั้นดำเนินการ/กิจกรรมที่จัด
2.1 นำลูกเสือเนตรนารี เข้าค่าย
1-30 พ.ย. 2564
พักแรม ใช้เวลา 2 คืน 3 วัน
2.2 รับรายงานตัว เช็คชื่อ
ลูกเสือ เนตรนารี หลักสูตร
ลูกเสือโลก ชั้นพิเศษ หลวง แต่ละ
หมู่/กอง ณ ค่ายลูกเสือ
2.3 จัดกิจกรรมตามเนื้อหา
หลักสูตร/ตารางฝึกอบรม
3. ขั้นติดตามและประเมินผล
3.1 แบบประเมินกิจกรรมการ
1-30 ธ.ค. 2564
เข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี
3.2 แบบประเมินความพึงพอใจ
กิจกรรมและค่ายลูกเสือ

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

102,600

นายเทพตรีชา ศรีคุณ
นายโยธิน เกิดสมบูรณ์
นายสมจิตร เวียงใต้
ผู้กำกับและรองผู้กำกับ
กลุ่มลูกเสือม.13

นายเทพตรีชา ศรีคุณ
นายโยธิน เกิดสมบูรณ์
นายสมจิตร เวียงใต้
ผู้กำกับและรองผู้กำกับ
กลุ่มลูกเสือ
ม.13

นายเทพตรีชา ศรีคุณ
นายโยธิน เกิดสมบูรณ์
นายสมจิตร เวียงใต้
ผู้กำกับและรองผู้กำกับ
กลุ่มลูกเสือม.13
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5. งบประมาณ
5.1 งบจัดหา
บาท
รวม 102,600 บาท

5.2 งบเรียนฟรี .102,600. บาท

6. สถานที่ดำเนินการ
6.1 ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี
7. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล
7.1 แบบบันทึกคะแนนประจำฐาน เพื่อประเมินกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตร
นารี
7.2 แบบประเมินความพึงพอใจการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 ลูกเสือเนตรนารีมีความอดทนความมีระเบียบวินัยรู้จักช่วยตัวเองรู้จักอยู่และทำงาน
ร่วมกับผู้อื่น
8.2 ลูกเสือเนตรนารีเป็นพลเมืองที่ดีและรู้จักช่วยเหลือสังคมด้วยความเต็มใจ
8.3 ลูกเสือเนตรนารีได้พัฒนาตนเองเต็มศักยภาพจากประสบการณ์ตรงและเรียนรู้เพิ่มเติม
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แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่าย
โครงการ/กิจกรรม เข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ชั้น ม.1 – 3 ฝ่าย วิชาการ

ลำดับ

1

ข้อกำหนด
มาตรฐาน/
คุณลักษณะ
เฉพาะ/คุณภาพ

รายการ

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

สำรองดำเนินการ

ราคาต่อหน่วย
จำนวน
ส.ต. หน่วย

บาท
102,600

บาท
102,600

รวมประมาณการค่าใช้จ่าย (หนึ่งแสนสามหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน)
สรุปประเภทงบประมาณ
 งบจัดหา.........บาท

จำนวนเงิน

102,600

 งบเรียนฟรี......102,600......บาท

ผู้เสนอโครงการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายเทพตรีชา ศรีคุณ)
หัวหน้าโครงการ

(นางสาวสุภารัตน์ เหลืองรัตนวิมล)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

ผู้อนุมัติโครงการ

(ซิสเตอร์จำนันท์ ไพรงาม)
ผู้อำนวยการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์

(บาทหลวงสุรชัย เจริญพงศ์)
ผู้จัดการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์

ส.ต.
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ลำดับที่ 8 หน่วยงานงานวัดผลประเมินผลและทะเบียน
ฝ่าย
วิชาการ
ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน : พันธกิจข้อที่...2...ยุทธศาสตร์ข้อที่ ....2,4.....เป้าหมายข้อที่...2....
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบสี่: มาตรฐานที่....3.....ประเด็นที่..............…………………...
ตอบสนองมาตรฐานของโรงเรียน : มาตรฐานที่
1
ตัวบ่งชี้ที่...........-.........................
ระยะเวลา
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน
ดำเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)
วัตถุประสงค์
1.ขั้นวางแผน (P : PLAN)
1. เพื่อจัดทำคู่มือวัดผลประเมินผล 1.1 ประชุมคณะกรรมการวัดผลและ
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา ทะเบียน
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
1.1.1 เตรียมจัดทำคู่มือวัดผล
26 เมษายน
2. เพื่อจัดทำและรวบรวม
ประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลาง
2564
แบบฟอร์มวัดผลประเมินผลและ การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
เผยแพร่แก่ครู
1.1.2 เตรียมจัดทำและรวบรวม
11 พ.ค. 64
3. เพื่อประสานกับงานการเรียน แบบฟอร์มวัดผลประเมินผลและเผยแพร่
การสอนในการรวบรวมผลสัมฤทธิ์ แก่ครู
ของผู้เรียนแต่ละกลุ่มสาระการ
1.1.3 เตรียมประสานกับงานการเรียน 11 พ.ค. 64
เรียนรู้
การสอนในการรวบรวมผลสัมฤทธิ์ของ
4. เพื่อสรุปรายงานผลสัมฤทธิ์
ผู้เรียนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้
ระดับโรงเรียน
1.1.4 เตรียมสรุปรายงานผลสัมฤทธิ์ 11-13 พ.ค. 64
5. เพื่อรวบรวมสรุปเปรียบเทียบ ระดับโรงเรียน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ
1.1.5. เตรียมรวบรวมสรุป
11-13 พ.ค. 64
6. เพื่อประสานกับงานการเรียน เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
การสอนเพื่อรวบรวมข้อสอบและ ระดับชาติ
ไฟล์ข้อสอบจัดทำเป็นคลังข้อสอบ
1.1.6 เตรียมประสานกับงานการเรียน 11-13 พ.ค. 64
7. เพื่อเทียบโอนผลการเรียน
การสอนเพื่อรวบรวมข้อสอบจัดทำเป็นคลัง
นักเรียน
ข้อสอบ
8. เพื่อจัดระบบงานทะเบียน
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วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน

1.1.7 เตรียมเทียบโอนผลการเรียน
นักเรียน
1.1.8 เตรียมจัดระบบงานทะเบียน
เป้าหมายเชิงปริมาณ
2. ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ/ภาระ
1.ผู้เรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 งานร่วม/โครงการ)(D : DO)
- มัธยมศึกษาปีที่ 3
2.1 เตรียมจัดทำคู่มือวัดผลประเมินผล
2. ครูผู้สอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พ.ศ. 2551
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
2.1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการวัดและ
1. มีจัดทำคู่มือวัดผลประเมินผล ประเมินผลนำเสนอเพื่อขออนุมัติจาก
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา ผู้อำนวยการ
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
2.1.2 ประชุมคณะกรรมการวัดและ
2. มีจัดทำและรวบรวมแบบฟอร์ม ประเมินผล งานการเรียนการสอน เพื่อ
วัดผลประเมินผลและเผยแพร่แก่ จัดทำคู่มือวัดผลและประเมินผล
ครู
2.1.3 ทำคู่มือวัดผลและประเมินผล
3. มีประสานกับงานการเรียนการ
2.1.4นำเสนอคู่มือวัดผลและ
สอนในการรวบรวมผลสัมฤทธิ์ของ ประเมินผลต่อผู้อำนวยการ
ผู้เรียนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้
2.1.5ประชุมชี้แจงการใช้คู่มือวัดผล
4. มีสรุปรายงานผลสัมฤทธิ์ระดับ และประเมินผลร่วมกับงานการเรียนการ
โรงเรียน
สอน เพื่อประกาศใช้ คู่มือวัดผลและ
5. มีรวบรวมสรุปเปรียบเทียบ
ประเมินผล
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ
2.1.6ประกาศใช้คู่มือวัดผลและ
6. มีประสานกับงานการเรียนการ ประเมินผล
สอนเพื่อรวบรวมข้อสอบจัดทำเป็น
คลังข้อสอบ
2.2 จัดรวบรวมแบบฟอร์มวัดผลและ
7. มีเทียบโอนผลการเรียนนักเรียน ประเมินผลและเผยแพร่แก่ครู
8. มีการจัดระบบงานทะเบียน
2.2.1 ประชุมคณะกรรมการวัดผล
ประเมินผลจัดทำแบบฟอร์มวัดผลและ
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
ประเมินผล

ระยะเวลา
ดำเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)
11-13 พ.ค. 64
11-13 พ.ค. 64

7 พ.ค. 64

11-14 พ.ค. 64

11-14 พ.ค. 64
11-14 พ.ค. 64
17-28 พ.ค. 64

17-28 พ.ค. 64

17-28 พ.ค. 64
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วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน

1. มีจัดทำคู่มือวัดผลประเมินผล
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 เป็น
ปัจจุบัน
2. มีแบบฟอร์มวัดผลประเมินผล
เป็นปัจจุบัน
3. รวบรวมผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน
ทั้ง 8 กลุ่มสาระเป็นปัจจุบัน
4. สรุปรายงานผลสัมฤทธิ์ระดับ
โรงเรียนเป็นปัจจุบัน
5. รวบรวมสรุปเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ
เป็นปัจจุบัน
6. ประสานกับงานการเรียนการ
สอนเพื่อรวบรวมข้อสอบและไฟล์
ข้อสอบจัดทำเป็นคลังข้อสอบเป็น
ปัจจุบัน
7. เทียบโอนผลการเรียนนักเรียน
เป็นปัจจุบัน
8. จัดระบบงานทะเบียนเป็น
ปัจจุบัน

2.2.2 จัดทำแบบประเมินวัดผลและ
ประเมินผลการเรียนรู้ ดังนี้
2.2.2.1 จัดทำแบบประเมินผลการ
เรียนรู้ตามมาตรฐานตัวชี้วัดของแต่
ละวิชาและระดับชั้น
2.2.2.2 จัดทำแบบประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
2.2.2.3 จัดทำแบบประเมินการ
อ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน
2.2.2.4 จัดทำแบบประเมิน
สมรรถนะผู้เรียน
2.2.2.5 จัดทำแบบประเมิน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2.2.3 ประชุมชี้แจงกับงานการเรียน
การสอนให้นำแบบประเมินผลการเรียนรู้
ตามมาตรฐานตัวชี้วัดของแต่ละวิชาและ
ระดับชั้น แบบประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ แบบประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์
และเขียน และแบบประเมินสมรรถนะ
ผู้เรียนไปใช้ในการประเมินนักเรียน
2.2.4 ประชุมชี้แจงกับงานส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม ให้นำแบบประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ไปใช้ในการ
ประเมินนักเรียน
2.2.5 ประชุมชี้แจงกับงานกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน ให้นำแบบประเมินกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน ไปใช้ในการประเมินนักเรียน
2.2.6 ประสานกับงานนิเทศการเรียน
การสอน งานจัดการเรียนการสอน

ระยะเวลา
ดำเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)
17-28 พ.ค. 64

17- 28 พ.ค. 64

17 - 28พ.ค. 64

17 -28 พ.ค. 64

17- 28 พ.ค. 64
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วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน
เพื่อติดตามการใช้แบบ ประเมินผลการ
เรียนรู้ตามมาตรฐานตัวชี้วัดของแต่ละวิชา
และระดับชั้น แบบประเมินคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ แบบประเมินการอ่าน คิด
วิเคราะห์และเขียน และแบบประเมิน
สมรรถนะผู้เรียน
2.2.7 ประสานกับงานกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน เพื่อติดตามการใช้แบบประเมิน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2.2.8 ประสานกับงานส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรมนักเรียน เพื่อติดตามการ
ใช้แบบประเมิน คุณลักษณะอันพึงประสงค์
2.3 ประสานกับงานการเรียนการสอน
ในการรวบรวมผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้
2.3.1 ประสานกับงานการเรียนการ
สอนให้ส่งผลการประเมินผลการเรียนรู้ตาม
มาตรฐานตัวชี้วัดผลการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ผลการประเมิน
การอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนผลการ
ประเมินสมรรถนะผู้เรียนที่งานวัดผลและ
ประเมินผล
2.3.2 ประสานกับงานส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมฝ่ายกิจการนักเรียนให้
ส่งผลการประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์
2.3.3 ประสานกับงานกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนฝ่ายกิจการนักเรียนให้ส่งผลการ
ประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ระยะเวลา
ดำเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)

15-30 มิ.ย. 64

15-30 มิ.ย. 64

15-30 มิ.ย. 64

15-30 มิ.ย. 64

1-15 มิ.ย. 64
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กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน
2.3.4 งานวัดผลประเมินผลทำการ
ประเมินผลการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ ประมวลผลคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ประมวลผลการอ่านคิดวิเคราะห์
และเขียน ประมวลผลสมรรถนะและ
ประมวลผลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็น
รายบุคคล
2.3.5 ประสานกับงานการเรียนการ
สอนเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของผลการ
ประเมินนักเรียนเป็นรายบุคคล
2.3.6 นำผลการประเมินนักเรียนเป็น
รายบุคคลเสนอผู้แทนผู้รับใบอนุญาตผู้
อำนวยการและผู้จัดการอนุมัติ

ระยะเวลา
ดำเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)
13 - 17 ธ.ค. 64
7 - 11 ก.พ. 65

11 -15 ต.ค. 64
17-25 มี.ค. 65
18-22 ต.ค. 64
21-25 มี.ค. 65

2.4 สรุปรายงานผลสัมฤทธิ์ระดับ
โรงเรียน
2.4.1 ประมวลผลและรวบรวม
15 ต.ค. 64
ผลสัมฤทธิ์ทุกระดับชั้นทุกกลุ่มสาระการ
23-25 มี.ค. 65
เรียนรู้
2.4.2จัดทำเป็นเล่มรายงานผลสัมฤทธิ์ 26 ต.ค. 64
ระดับโรงเรียน
29 มี.ค. 65
2.4.3 จัดส่งข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการ
21 - 31 มี.ค.
เรียนผลประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
65
ผลประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน
ผลการประเมินสมรรถนะและผลการ
ประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้งาน
เทคโนโลยีและสารสนเทศฝ่ายพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและบุคลากรและงานการ
เรียนการสอนฝ่ายวิชาการ
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กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน

2.5 รวบรวมสรุปเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ
2.5.1 รวบรวมผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนระดับชาติ
2.5.2 วิเคราะห์และเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติในปีที่
ผ่านมาและปัจจุบันเพื่อนำผลมาพัฒนา
ปรับปรุงคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาในปีต่อไป
2.5.3 จัดส่งข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนระดับชาติให้ต่องานเทคโนโลยีและ
สารสนเทศฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
และงานการเรียนการสอนฝ่ายวิชาการ
2.5.4 จัดส่งข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนระดับชาติให้ต่องานการเรียนการสอน
ฝ่ายวิชาการ
2.5.5 จัดส่งข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนระดับชาติให้ต่อฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและบุคลากร
2.5.6 จัดส่งข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนระดับชาติให้ต่องานมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษาฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
บุคลากร
2.5.7 จัดทำเกียรติบัตรและของรางวัล
ให้กับนักเรียนที่มีคะแนนเต็มจากผลสอบ
O-NET,NT และ RT
2.6 รวบรวมข้อสอบเพื่อจัดทำคลังสอบ

ระยะเวลา
ดำเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)

25-30 มี.ค. 65
25-30 มี.ค. 65

25-30 มี.ค. 65

25-30 มี.ค. 65

1-3 เม.ย. 65

1-3 เม.ย. 65

1-3 เม.ย. 65
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กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน
2.6.1 ประสานกับงานการเรียนการ
สอนฝ่ายวิชาการให้จัดส่งข้อสอบแต่ละวิชา
แต่ละระดับชั้นพร้อมเฉลย ที่งานวัดผล
ประเมินผล 2 ครั้งต่อ 1 ภาคเรียนรวบรวม
เป็นคลังข้อสอบ
2.7. การเทียบโอนผลการเรียน
2.7.1 ประสานกับงานเทคโนโลยีและ
สารสนเทศฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้
จัดส่งระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
ของนักเรียนใหม่เพื่อเทียบโอนผลการเรียน
ของนักเรียนใหม่ในระบบ Mas School
2.7.2 แจ้งผลการเทียบโอนให้กับงาน
การเรียนการสอนฝ่ายวิชาการหัวหน้าฝ่าย
วิชาการและผู้แทนผู้รับใบอนุญาต
ผู้อำนวยการและผู้จัดการรับทราบ
2.8 งานทะเบียน
2.8.1 สำรวจและรวบรวมข้อมูล
นักเรียนที่เข้าใหม่ ลาออกและจำนวน
นักเรียนทั้งหมดแต่ละระดับชั้น
2.8.2 เก็บรวบรวมแฟ้มประวัติ
นักเรียนอนุมัติรหัสประจำตัวนักเรียนใหม่
ตลอดปีการศึกษาและเอกสารหลักฐาน
ต่างๆเกี่ยวกับการประเมินผลนักเรียน
2.8.3 สำรวจและประสานงานกับฝ่าย
วิชาการจัดพิมพ์รายชื่อนักเรียนพร้อมทั้ง
ออกใบรับรองให้แก่นักเรียน
2.8.4 จัดทำประกาศนียบัตรให้กับ
นักเรียนที่จบหลักสูตรในแต่ระดับการศึกษา

ระยะเวลา
ดำเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)
พฤษภาคม 65

15-30 ก.ค. 64
20-24 ก.ย. 64
1-9 ธ.ค. 64
10-14 ก.พ. 65
ตลอดปี
การศึกษา

ตลอดปี
การศึกษา
ตลอดปี
การศึกษา

ตลอดปี
การศึกษา
ตลอดปี
การศึกษา
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กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน

2.8.5 จัดทำระเบียนแสดงผลการ
เรียน (ปพ.1) ให้กับนักเรียนผู้สำเร็จ
การศึกษาในแต่ระดับชั้นหรือนักเรียนที่
ลาออกก่อนสำเร็จการศึกษา
2.8.6 จัดทำหนังสือรับรองต่างๆของ
นักเรียนและเอกสารการขอลาศึกษาต่อของ
นักเรียน
2.8.7 เก็บรวบรวมข้อมูลการมาเรียน
ของนักเรียน
เครื่องมือการติดตาม/ประเมินผล 3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล
1. แบบประเมินผลการเรียนรู้ตาม (C : CHECK)
มาตรฐานตัวชี้วัดของแต่ละวิชา
3.1 ติดตามตรวจสอบการดำเนินงานตาม
และระดับชั้น
แผนงาน
2. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึง 3.2 ปรับปรุงแก้ไข การดำเนินการที่ยังไม่
ประสงค์
สมบูรณ์
3. แบบประเมินการอ่าน คิด
วิเคราะห์และเขียน
4. แบบประเมินสมรรถนะผู้เรียน
5. แบบประเมินกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน
6. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ระดับ
โรงเรียน
6.1 แบบทดสอบกลางภาค
6.2 แบบทดสอบปลายภาค
6.3 แบบทดสอบสังฆมณฑล
กรุงเทพฯ
7. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนระดับชาติ
7.1 แบบทดสอบ สทศ. O-NET

ระยะเวลา
ดำเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)
18-31 มี.ค. 65

ตลอดปี
การศึกษา
ตลอดปี
การศึกษา

4-8 เม.ย. 65
4-8 เม.ย. 65
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กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน

ระยะเวลา
ดำเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)

7.2 แบบทดสอบ NT
7.3 แบบทดสอบ RT
4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา
( A : ACT)
4.1 จัดทำรายงานการดำเนินงานของ
หน่วยงาน
4.2 นำผลการประเมินมาปรับปรุงและ
พัฒนาในปีการศึกษาต่อไป

4-8 เม.ย. 65
4-8 เม.ย. 65
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แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่าย
หน่วยงาน งานวัดผลประเมินผลและทะเบียน
ฝ่าย วิชาการ
ข้อกำหนด
ราคาต่อหน่วย
มาตรฐาน /
บาท ส.ต. จำนวน
ลำดับ
รายการ
ที่
คุณลักษณะเฉพาะ/
หน่วย
คุณภาพ
1 จัดทำเอกสารการ
สำรองดำเนินการ
ดำเนินงาน
2 การจัดสอบกลาง
สำรองดำเนินการ
ภาคและปลายภาค
จัดซื้อเอกสารการ
สำรองดำเนินการ
3 วัดผล ปพ. 1-3
ปพ. 5-6 และ ปพ.
8
4 จัดซื้อแบบทดสอบ สำรองดำเนินการ
ปลายภาค
การดำเนินการจัด
สำรองดำเนินการ
5
สอบ O-NET
NT,RT,Las
รวมประมาณการค่าใช้จ่าย (สี่แสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
สรุปประเภทงบประมาณ
 งบโรงเรียน................485,000.....................
ผู้เสนอ
(นางสาวมะลิ ทนกระโทก)
หัวหน้างานงานวัดผลประเมินผลและทะเบียน
ผู้เห็นชอบ
(ซิสเตอร์จำนันท์ ไพรงาม)

จำนวนเงิน
บาท ส.ต.

5,000
50,000
100,000

300,000
30,000

485,000

งบจัดหา...........................................
ผู้พิจารณา
(นางสาวสุภารัตน์ เหลืองรัตนวิมล)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
ผู้อนุมัติ
(บาดหลวงสุรชัย เจริญพงศ์)

-
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ลำดับที่ ..........9........... หน่วยงาน งานห้องสมุด
ฝ่าย วิชาการ
ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน: พันธกิจข้อที่
5 ยุทธศาสตร์ข้อที่7เป้าหมายข้อที่ 3.1.2
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ. มาตรฐานที่ 3,11 ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ที่ 3.1,11.3
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบ 4: มาตรฐานที่ 1 ประเด็นที่ …1.1,1.2,1.3,1.6…
ระยะเวลาดำเนินงาน
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)
วัตถุประสงค์
1.ขั้นวางแผน(P : PLAN)
1. เพื่อให้บริการยืม – คืน
1.1 ประชุมคณะกรรมการ
26 เมษายน 2564
หนังสือ สื่อ Internet ให้แก่
กิจกรรมงานห้องสมุด
นักเรียนและบุคลากร
1.2 เตรียมจัดทำแบบ
24 พ.ค.64
2. เพื่อจัดหาสื่ออุปกรณ์
ให้บริการยืม – คืน หนังสือ สื่อ
ห้องสมุดปีการศึกษา 2564
Internet ให้แก่นักเรียนและ
3. เพื่อซ่อมแซมหนังสือ สื่อ บุคลากร
อุปกรณ์ ในห้องสมุด
1.3 เตรียมจัดหาสื่ออุปกรณ์
24 พ.ค. 64
4. เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริม ห้องสมุดประจำปีการศึกษา 2564
รักการอ่านของนักเรียนในปี
1.4 เตรียมซ่อมแซมหนังสือ
24 พ.ค. 64
การศึกษา 2564
สื่ออุปกรณ์ ในห้องสมุด
1.5 เตรียมจัดกิจกรรมส่งเสริม
ตลอดปีการศึกษา
เป้าหมายเชิงปริมาณ
รักการอ่านของนักเรียนในปี
1. ผู้เรียนระดับชั้น
การศึกษา 2564
ประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3
2.ขั้นดำเนินการ (ภาระงาน
2. นักเรียนและบุคลากรใน ประจำ/ภาระงานร่วม/โครงการ)(D
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
: DO)
30 เม.ย.64
2.1 จัดทำหนังสือแต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบงานห้องสมุด
24 พ.ค. 64
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
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1. นักเรียนและบุคลากร
ได้รับการบริการยืม – คืน
หนังสืออย่างสะดวก
2. นักเรียนและบุคลากรมี
สื่ออุปกรณ์ในห้องสมุดใช้อย่าง
เพียงพอ

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน

2.2 จัดทำแบบให้บริการยืม –
คืน หนังสือ สื่อ Internet ให้แก่
นักเรียนและบุคลากร
2.3 จัดหาสื่ออุปกรณ์ห้องสมุด
ประจำปีการศึกษา 2563
2.4 ซ่อมแซมหนังสือ สื่อ
อุปกรณ์ ในห้องสมุด
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
2.5 จัดกิจกรรมส่งเสริมรักการ
- นักเรียนและบุคลากรร้อย อ่านของนักเรียนในปีการศึกษา
ละ 85 ได้รับบริการห้องสมุด
2564
อย่างเพียงพอ
2.7 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศการ
- ครูและนักเรียนร้อยละ ใช้ห้องสมุด
85 ใช้แสวงหาความรู้ด้วย
2.8 การยืม – คืน หนังสือ
ตนเองจากสื่อที่หลากหลาย
2.9 ยอดนักอ่าน
2.10 สัปดาห์ห้องสมุด
เครื่องมือการติดตาม/
- ตอบคำถามจากนิทรรศการบอร์ด
ประเมินผล
ความรู้นักวิทยาศาสตร์
1. รายงานสถิติการเข้าใช้ - วาดภาพระบายสี
ห้องสมุด
- คัดลายมือ
2. รายงานสถิติการยืม
- ต้นไม้ภาษาไทย
หนังสือ
- ภาพตัดต่อ
3. แบบประเมินความพึง
2.11 กิจกรรมห้องสมุด
พอใจต่อการจัดสัปดาห์
เคลื่อนที่ ป.1 , ป.2
ห้องสมุด
2.12 บรรณารักษ์น้อย
4. รายงานผลสรุปงาน
- คัดเลือกบรรณารักษ์โดยความ
ห้องสมุด
สมัครใจ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่
3 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
- อบรมบรรณารักษ์น้อย
- มอบหมายงานช่วงพักเที่ยง

ระยะเวลาดำเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)
27 เม.ย. 64 –
30 เม.ย.64
27 เม.ย. 64 –
30 เม.ย.64
27 เม.ย. 64 –
30 เม.ย.64
18 พ.ค. 64
24 – 28 พ.ค 2564
21 มิ.ย.64 – 18 ก.พ.65
ตลอดปีการศึกษา
24 ส.ค. – 17ก.ย. 2564
25 ส.ค. – 31 ส.ค.64
6 ก.ย. – 10 ก.ย.64
13 ก.ย. – 17 ก.ย. 64
18 พ.ค. 64 – 26 ก.พ. 64
18 พ.ค. 64 – 26 ก.พ. 64

18 พ.ค. 64 – 18 ก.พ 65

7 – 11 มิ.ย 2564

14 มิ.ย 64
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วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน
3.ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/
ประเมินผล(C : CHECK)
3.1 ตรวจเช็คสถิติการเข้าใช้
ห้องสมุดของนักเรียนและบุคลากร
ในโรงเรียน
3.2 ตรวจเช็คสถิติการยืม
หนังสือของนักเรียนและบุคลากรใน
โรงเรียน
3.3 สำรวจความพึงพอใจต่อ
การจัดสัปดาห์ห้องสมุด
4.ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/
พัฒนา( A : ACT)
4.1 เก็บรวบรวมสถิติการเข้า
ใช้ห้องสมุดของนักเรียนและ
บุคลากรในโรงเรียน
4.2 เก็บรวบรวมสถิติการยืม
หนังสือของนักเรียนและบุคลากรใน
โรงเรียน
4.3 เก็บรวบรวมข้อมูล
วิเคราะห์และสรุปผลความพึงพอใจ
ต่อการจัดสัปดาห์ห้องสมุด
4.4 สรุปผลการดำเนินงาน
งานห้องสมุดและจัดทำรูปเล่ม
นำเสนอหัวหน้าฝ่ายวิชาการ

ระยะเวลาดำเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)

22 ก.พ. 65

22 ก.พ. 65

25 ก.พ. 65

24 ก.พ. 65

24 ก.พ. 65

24 ก.พ. 65

2 มี.ค 65
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แบบประมาณการค่าใช้จ่าย
หน่วยงาน
ลำดับ
ที่
1

2

งานห้องสมุด
รายการ

จัดซื้อหนังสือใหม่
- หมวดหนังสือ
000 – 900
- หนังสือ
- สารานุกรม
- หนังสือคู่มือ
เตรียมสอบ
- หนังสือเยาวชน
- หนังสือนวนิยาย
- หนังสือเรื่องสั้น
- หนังสือนิทาน
จัดซื้ออุปกรณ์ใน
ห้องสมุด
- เครื่องเย็บ
กระดาษ
- เครื่องเย็บ
กระดาษ
- ลูกแม็กใหญ่
- แลคซีนคละสี
- กาวลาเทค
- กาว 2 หน้าแบบ
บาง
- กาว 2 หน้าแบบ
หนา
- สติ๊กเกอร์ใส

ฝ่าย วิชาการ
.
ข้อกำหนด
ราคาต่อหน่วย
จำนวนเงิน
มาตรฐาน /
บาท ส.ต. จำนวน บาท ส.ต.
คุณลักษณะเฉพาะ/
หน่วย
คุณภาพ
สำรองดำเนินการ
- 100,000
-

สำรองดำเนินการ
ตราช้าง เบอร์ DS23S20FL
เบอร์HS-10EN ตรา
ช้าง

32 ออนซ์ "TOA"

1,899

-

1

1,899

-

100

-

1

100

-

70
25
65
20

-

5
38
2
6

350
950
130
120

-

300

-

6

1,800

-

25

-

30

750

-
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ข้อกำหนด
ราคาต่อหน่วย
จำนวนเงิน
มาตรฐาน /
บาท ส.ต. จำนวน บาท ส.ต.
ลำดับ
รายการ
ที่
คุณลักษณะเฉพาะ/
หน่วย
คุณภาพ
- แฟ้มเก็บงาน
100
11
1,100
- กระดาษ A 4
120
20
2,400
- สติ๊กเกอร์ ลาเบล
599
2
1,198
- เทปใส
22
5
110
- หมึกเครื่องปริ้น
Canon LBP6000
1,710
2
3,420
ยอดนักอ่าน
- เกียรติบัตร
3
20
60
3 สัปดาห์ห้องสมุด
สำรองดำเนินการ
- ของรางวัล
5,000
- กระดาษ A 4
120
1
120
- กระดาษ A 4
210
2
420
คละสี
- กระดาษ
15
30
450
โปสเตอร์สี
- ฟิวเจอร์บอร์ด
210
2
420
A4
- สีไม้
171
5
855
บรรณารักษ์น้อย
สำรองดำเนินการ
- เกียรติบัตร
3
20
60
รวมประมาณการค่าใช้จ่าย (หนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยสิบสองบาทถ้วน) 121,712
-

สรุปประเภทงบประมาณ
 งบโรงเรียน 121,712

ผู้เสนอ

 งบจัดหา.............................

ผู้พิจารณา
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(นางสาวฉัตรแก้ว เปกรัมย์)
หัวหน้างานห้องสมุด

เห็นชอบ

(ซิสเตอร์จำนันท์ ไพรงาม)
ผู้อำนวยการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์

(นางสาวสุภารัตน์ เหลืองรัตนวิมล)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

ผู้อนุมัติ

(บาดหลวงสุรชัย เจริญพงศ์)
ผู้อำนวยการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
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ลำดับที่ 10 หน่วยงาน ระดับชั้น
ฝ่าย วิชาการ
ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน: พันธกิจข้อที่ 6 ยุทธศาสตร์ข้อที่ 8 เป้าหมายข้อที่ 1
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบ 4 : มาตรฐานที่ ……1……….. ประเด็นที่ ……-………..
ตอบสนองมาตรฐานของโรงเรียน : มาตรฐานที่
1 ตัวบ่งชี้ที่....1.9,1.11,1.12..................
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์
1. เพื่อทำหน้าที่ในการ
นำเสนอแต่งตั้งหัวหน้า
ระดับชั้น เพื่อติดตามงานของ
ครูประจำชั้นในแต่ละระดับชั้น
2. เพื่อประสานงานกับงาน
การเรียนการสอน ฝ่าย
วิชาการในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตนักเรียน
3. เพื่อเป็นการสร้างเสริม
ความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
ผู้ปกครอง ครูและนักเรียน

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน

1. ขั้นวางแผน
1.1 ประชุมรองผู้อำนวยการและ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนมารีย์
อนุสรณ์ เพื่อคัดเลือกหัวหน้าสายชั้น
1.2 นำเสนอรายชื่อครูหัวหน้าสาย
ชั้น เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งหัวหน้า
สายชั้น
2. ขั้นดำเนินการ
2.1ประชุมหัวหน้าสายชั้นชี้แจงข้อ
ปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าสายชั้น
2.1.1 ประสานงานกับครูในสาย
ชั้นในเรื่องต่างๆ เช่น ความประพฤติ
ของนักเรียน การดูแลนักเรียนในเรื่อง
เป้าหมายเชิงปริมาณ
การเรียน เป็นต้น
1. ผู้ปกครองนักเรียนร้อยละ
2.1.2 ติดตามการปฏิบัติตาม
80 รับทราบนโยบายแนว
คู่มือของนักเรียน เช่น การแต่งกาย
ทางการเรียนการสอนใน
การมาโรงเรียน การเข้าแถว เป็นต้น
ระดับพื้นฐาน
2.1.3 ติดตามการปฏิบัติงานของครู
2 .นักเรียนชั้น ม.1 ร้อยละ 80 ในสายชั้นและติดตามดูแลเรื่องต่างๆ
เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ
ภายในสายชั้นที่เกี่ยวกับธุรการชั้น
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรียน

ระยะเวลาดำเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)
27 มีนาคม 2564

1 เมษายน 2564

18 พฤษภาคม 2564

18 พฤษภาคม 2564

25 พฤษภาคม 2564

ตลอดปีการศึกษา
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วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน

3.นักเรียนระดับชั้น ม.3 ร้อย
2.1.4 บันทึกการประชุมสายชั้น
ละ 80 เข้าร่วมกิจกรรมปัจฉิม นำเสนอรองผู้อำนวยการเดือนละครั้ง
นิเทศ
2.2 กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
2.1.1 ประชุมหัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย
1. ผู้ปกครองเข้าใจนโยบาย
เพื่อวางแผนจัดเตรียมข้อมูลการ
แนวทางการเรียนการสอน
ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1
และกฎระเบียบของโรงเรียน
2.1.2 แต่งตั้งบุคลากรครู
2. นักเรียนระดับชั้น
ผู้รับผิดชอบการดำเนินการจัดกิจกรรม
มัธยมศึกษาปีที่ 1 มีความรัก ปฐมนิเทศและนำเสนอต่อผู้แทนผู้รับ
ความสามัคคีในหมู่คณะเข้าใจ ใบอนุญาต ผู้อำนวยการและผู้จัดการ
กฎระเบียบโรงเรียน
2.1.3 ประสานงานกับหัวหน้า
3.นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เพื่อนำ
3 เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับ
นักเรียนเข้ารับการปฐมนิเทศ
นักเรียนรุ่นต่อไปและเกิด
2.1.3.1 ดำเนินการจัดกิจกรรม
ความภาคภูมิใจในการศึกษา ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
ต่อและประกอบอาชีพ
1 ดังนี้
- ภาคเช้า นักเรียนชั้นระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ 1 เข้าร่วมรับฟัง
นโยบายจากคณะผู้บริหาร
- ภาคบ่าย กิจกรรมรับน้อง
2.1.3.2 รวบรวมข้อมูล แบบ
ประเมิน และผลการดำเนินกิจกรรม
2.1.3.3 วิเคราะห์ข้อมูล
เสนอแนะข้อบกพร่อง/ควรปรับปรุง/
แก้ไข
2.1.3.4 ประเมินผลและสรุป
รายงานผลการดำเนินกิจกรรม เพื่อ

ระยะเวลาดำเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)

14 พฤษภาคม 2564

14 พฤษภาคม 2564

14 พฤษภาคม 2564

15 พฤษภาคม 2564

29 พฤษภาคม 2564
12 มิถุนายน 2564

12 มิถุนายน 2564
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วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน
ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องในปี
การศึกษาต่อไป
2.3 กิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครอง
2.3.1 จัดประชุมคณะกรรมการ
ฝ่ายวิชาการระดับขั้นพื้นฐานวางแผน
ดำเนินการกิจกรรมปฐมนิเทศ
ผู้ปกครอง
2.3.2 จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดทำกิจกรรม
ปฐมนิเทศผู้ปกครอง
2.3.3 จัดประชุมคณะกรรมการ
เพื่อวางแผนการจัดกิจกรรมการ
ปฐมนิเทศผู้ปกครองและกำหนด
ผู้รับผิดชอบกำหนดวัน/เดือน/ปีที่จัด
- ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน
ชั้น ป.1 – ป.3 (ภาคเช้า)
ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน ชั้น ป.4ป.6 (ภาคบ่าย)
- ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน ม.1 –
ม.3 (ภาคเช้า)
- ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน ชั้น อ.
1-อ.3 (ภาคบ่าย)
2.3.4 ดำเนินการตามแผนจัด
กิจกรรมการปฐมนิเทศผู้ปกครอง
2.3.5 สรุปรายงานผลการ
ดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อนำมา
พัฒนาปรับปรุงแก้ไขในครั้งต่อไป
2.4 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3

ระยะเวลาดำเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)
12 พฤษภาคม 2564

17 พฤษภาคม 2564

17 พฤษภาคม 2564

5 มิถุนายน 2564
5 มิถุนายน 2564
6 มิถุนายน 2564

17 พฤษภาคม 2564

14 ธันวาคม 2564
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กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน
2.4.1 ประชุมหัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย
เพื่อวางแผนจัดเตรียมข้อมูลการปัจฉิม
นิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
2.4.2 แต่งตั้งบุคลากรครู
ผู้รับผิดชอบการดำเนินการจัดกิจกรรม
ปัจฉิมนิเทศและนำเสนอต่อผู้แทนผู้รับ
ใบอนุญาต ผู้อำนวยการและผู้จัดการ
2.4.3 ประสานงานกับหัวหน้า
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เพื่อนำ
นักเรียนเข้ารับการปัจฉิมนิเทศ
2.4.3.1 ดำเนินการจัดกิจกรรม
ปัจฉิมนิเทศ และมอบประกาศนียบัตร
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ดังนี้
- ภาคเช้า นักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมรับฟัง
นโยบายจากคณะผู้บริหาร
- ภาคบ่าย กิจกรรมพิธีมอบ
ประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา
2.4.3.2 รวบรวมข้อมูล แบบ
ประเมิน และผลการดำเนินกิจกรรม
2.4.3.3 วิเคราะห์ข้อมูล
เสนอแนะข้อบกพร่อง/ควรปรับปรุง/
แก้ไข
2.4.3.4 ประเมินผลและสรุป
รายงานผลการดำเนินกิจกรรม เพื่อ
ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องในปีต่อไป

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

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

ระยะเวลาดำเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)
14 ธันวาคม 2564

18 มกราคม 2565

5 มีนาคม 2565

3 มีนาคม 2565
5 มีนาคม 2565
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1. ร้อยละ 80 ของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ
นักเรียน
2. ผู้ปกครองนักเรียนร้อย
ละ 80 ได้รับทราบนโยบาย
แนวทางปฏิบัติกฎระเบียบ
ต่างๆของทางโรงเรียนได้อย่าง
ทั่วถึง
3. ร้อยละ 80 ของผู้เรียน
จบชั้นสูงสุดของโรงเรียนมี
ทักษะชีวิต ทักษะ
กระบวนการทำงานเป็นทีม
สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีความสุข
4. เปิดโอกาสให้ครูและผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องร่วมกัน
แลกเปลี่ยนประสบการณ์
รวมทั้งข้อมูลป้อนกลับ เพื่อ
นำมาพัฒนาและปรับปรุงการ
พัฒนาการเรียนรู้
เครื่องมือการติดตาม/
ประเมินผล
1. แบบสอบถามความพึง
พอใจ
2. รายงานการประชุมของ
หัวหน้าสายชั้น

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน
3.1 ตรวจสอบ ติดตาม การ
ดำเนินงานตามแผน
3.2 ปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงาน
ตามแผนงานที่ยังไม่สมบูรณ์
3.3 ทบทวน แก้ไข ปรับปรุง
เครื่องมือ
3.4 วิเคราะห์ สังเคราะห์

4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา
( A : ACT)
4.1 สรุปผล รายงานผลต่อหัวหน้า
วิชาการแทนผู้รับใบอนุญาต
4.2 นำผลการใช้ไปปรับปรุงและ
นำไปใช้ในปีการศึกษาต่อไป

ระยะเวลาดำเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)
5 มิถุนายน 2565
5 มิถุนายน 2565
12 มิถุนายน 2565

12 มิถุนายน 2565
12 มิถุนายน 2565
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แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่าย
หน่วยงาน งานระดับชั้น
ลำดับ

1
2

3
4

รายการ

ฝ่าย วิชาการ
ขั้นกำหนด
มาตรฐาน/
คุณลักษณะเฉพาะ
คุณภาพ
สำรองดำเนินการ

ดำเนินการปฐมนิเทศ
ผู้ปกครอง
ปฐมนิเทศผู้ปกครอง
สำรองดำเนินการ
- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 อาหารว่าผู้ปกครอง
- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ปฐมนิเทศนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1
ปัจฉิมนิเทศและพิธีมอบ
ประกาศนียบัตร ม.3
- ดำเนินการ
- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

สำรองดำเนินการ

สรุปรายรับ
งบ
งบ
งบจัดหา
โรงเรียน เรียน
เรียน
ฟรี
3,000

10,000

-

10,000

-

85,125

-

8,250
8,000
8,750
9,000
9,250
9,000
3,500
3,375
3,000

สรุป
รายจ่าย
3,000

-

10,000

21,000

10,000
21,000

21,000

106,125

9,250
8,000
8,750
9,000
9,250
9,000
3,500
3,375
3,000

สำรองดำเนินการ

เก็บจากนักเรียน
ม.3
รวมประมาณการค่าใช้จ่าย
(หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน )
สรุปประเภทงบประมาณ
 งบโรงเรียน........85,125.............................

 งบจัดหา..............21,000.......................
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ผู้เสนอ

ผู้พิจารณา

(นางสาวพจนา ศรีกระทุ่ม)
หัวหน้างานห้องสมุด

(นางสาวสุภารัตน์ เหลืองรัตนวิมล)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

เห็นชอบ

(ซิสเตอร์จำนันท์ ไพรงาม)
ผู้อำนวยการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์

ผู้อนุมัติ

(บาดหลวงสุรชัย เจริญพงศ์)
ผู้อำนวยการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์

115

ลำดับที่ 11 หน่วยงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ฝ่าย วิชาการ
ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน : พันธกิจข้อที่...2...ยุทธศาสตร์ข้อที่ ....2,4....เป้าหมายข้อที่...2....
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบสี่: มาตรฐานที่...1,3......ประเด็นที่.............-.....................
ตอบสนองมาตรฐานของโรงเรียน : มาตรฐานที่
1,3
ตัวบ่งชี้ที่........-........................
ระยะเวลา
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
กิจกรรม/ขัน้ ตอนการดำเนินงาน
ดำเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)
วัตถุประสงค์
1. ขั้นวางแผน (P: PLAN)
1. เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการ
1.1.1 ประชุมคณะกรรมการ
26 เมษายน 2564
เรียนการสอนภาษาไทย
ทำงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
2. เพื่อส่งเสริมนักเรียนที่มีความ
เพื่อ เตรียมพัฒนาประสิทธิภาพของครู
เป็นเลิศทางภาษาไทยได้พัฒนา
และบุคลากรในการเรียนการสอน
ศักยภาพ
ภาษาไทย
3. เพื่อส่งเสริมนักเรียนให้เป็นผู้มี
1.1.2 เตรียมส่งเสริมนักเรียนที่มี
ทักษะในการแสวงหาความรู้และมี ความเป็นเลิศทางภาษาไทยได้พัฒนา
นิสัยรักการอ่าน
ศักยภาพ
4. เพื่อพัฒนานักเรียนให้เป็นผู้มี
1.1.3 เตรียมส่งเสริมนักเรียนให้
ความสามารถทางด้านภาษาไทย เป็นผู้มีทักษะในการแสวงหาความรู้
และมีนิสัยรักการอ่าน
1.1.4 จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง
กับงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
เป้าหมายเชิงปริมาณ
2. ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ/
1. นักเรียนชั้น ป.1 – ป.6 และ ภาระงานร่วม/โครงการ) (D: DO)
ม.1 – ม.3 ร้อยละ 100 ได้รับการ
2.1 พัฒนาประสิทธิภาพของครู
ตลอดปีการศึกษา
พัฒนาการเรียนรู้และมีผลสัมฤทธิ์ และบุคลากรในการเรียนการสอน
ทางการเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน ภาษาไทย
2.1.1 ครูส่งแผนการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญครบทุกคน
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2. นักเรียนชั้น ป.1 – ป.6 และ
ม.1 – ม.3 ร้อยละ 50 ได้รับการ
ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ
3. บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ร้อยละ 100 ได้รับการ
พัฒนาประสิทธิภาพในการจัดการ
เรียนการสอนภาษาไทย
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1. นักเรียนชั้น ป.1 – ป.6 และ
ม.1 – ม.3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน ได้รับ
การพัฒนาการเรียนรู้ มีทักษะใน
การจัดการ พัฒนาการเรียนรู้ด้วย
ตนเองอย่างต่อเนื่อง ทำงานได้
สำเร็จ ได้รับการส่งเสริมความเป็น
เลิศตามความถนัดและความสนใจ
2. บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยมีความรู้ความสามารถ
ด้านภาษาไทยและเทคโนโลยี
ตลอดจนนำไปใช้ในการจัด
กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551

กิจกรรม/ขัน้ ตอนการดำเนินงาน

ระยะเวลา
ดำเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)

2.1.2 จัดให้มีการสอนโดยใช้สื่อ
ภูมิปัญญา และแหล่งเรียนรู้ในการ
เรียนการสอน
2.1.3 จัดให้มีการสอนเสริม
O - Net ให้กับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 และ มัธยมศึกษาปี
ที่ 3
2.1.4 กำกับติดตามการดำเนินการ
การพัฒนาประสิทธิภาพของครูและ
บุคลากรในการเรียนการสอน
ภาษาไทย
2.2 ส่งเสริมนักเรียนที่มีความเป็นเลิศ ตลอดปีการศึกษา
ทางภาษาไทยได้พัฒนาอย่างเต็ม
ศักยภาพ
2.2.1 จัดกิจกรรมชมรมภาษาไทย
2.2.1.1 ประชุม
คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย เพื่อเตรียมกิจกรรมชมรม
- ป.1-ป.3 เป็นชมรมตามครูประจำชั้น
- ป.4-ม.3 เป็นชมรมที่นักเรียนเลือก
ตามความสนใจ
2.2.1.2 กำกับติดตามการ
ดำเนินการ
2.2.2 จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ มี
29 กรกฎาคม 2564
การดำเนินการ ดังนี้
2.2.2.1 ประชุมคณะกรรมการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเพื่อจัด
กิจกรรมวันสุนทรภู่
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กิจกรรม/ขัน้ ตอนการดำเนินงาน

ระยะเวลา
ดำเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)

2.2.2.2จัดทำคำสั่งมอบหมาย
งาน
2.2.2.3 สรุปผลการดำเนินงาน
2.2.3 จัดงานวันภาษาไทยแห่งชาติ 29 กรกฎาคม 2564
มีการดำเนินการ ดังนี้
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
2.2.2.3 ประชุมคณะกรรมการ
1. นักเรียนร้อยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเพื่อจัด
ทางการเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติดังนี้
2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
2.2.2.3.1 การประกวดคัด
แข่งขันภาษาไทยทั้งระดับจังหวัด ลายมือ (ป.1-ป.2)
ระดับภาค ระดับประเทศ
2.2.2.3.2 การแข่งขันเขียนคำ
3. ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
จำแม่น (ป.3)
ภาษาไทยอย่างน้อยร้อยละ 80
2.2.2.3.3 การแข่งขันวาดภาพ
ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้
ตัวละครในวรรณคดีไทย (ป.4)
ความสามารถในการจัด
2.2.2.3.4 การแข่งขันวาดภาพ
กระบวนการเรียนการสอน
สำนวนไทย (ป.5)
ภาษาไทยและการใช้เทคโนโลยีใน
2.2.2.3.5 การแข่งขันเขียน
การจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี เรื่อง จากภาพ (ป.6)
ประสิทธิภาพ
2.2.2.3.6 การแข่งขันเขียน
เรียงความ (ม.1)
2.2.2.3.7 การแข่งขันแต่ง
กาพย์ยานี11 (ม.2)
2.2.2.3.8 การแข่งขันแต่ง
กลอนแปด (ม.3)
2.2.2.4 จัดทำคำสั่งมอบหมาย
งาน
ตลอดปีการศึกษา
2.2.2.5 สรุปผลการดำเนินงาน
2.2.4 กิจกรรมรักการอ่าน มีการ
ดำเนินการดังนี้
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วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

กิจกรรม/ขัน้ ตอนการดำเนินงาน

ระยะเวลา
ดำเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)

2.2.4.1 ประชุมคณะกรรมการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเพื่อ
รับทราบขั้นตอนการดำเนินงานรักการ
อ่าน
2.2.4.2 นักเรียนปฏิบตั ิกิจกรรม
รักการอ่าน
2.2.4.3 มอบเกียรติบัตรยอดนัก
อ่านประจำเดือน
ตลอดปีการศึกษา
2.2.4.4 สรุปผลการดำเนินงาน
2.2.5 จัดให้มีการทดสอบทักษะ
ด้านการอ่านและการเขียนภาษาไทย มี
การดำเนินการดังนี้
2.2.5.1 ประชุมคณะกรรมการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเพื่อชี้แจง
รายละเอียดในการจัดการทดสอบการ
ตลอดปีการศึกษา
อ่านและการเขียนภาษาไทย
2.2.6 แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินงาน
2.2.6.1 จัดทำคำสั่งมอบหมาย
งานให้กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
2.2.6.2 ดำเนินการตาม
แผนงานที่ตั้งไว้
ตลอดปีการศึกษา
2.2.6.3 สรุปผลการดำเนินงาน
2.2.7 การอบรมพัฒนาครูกลุ่ม
สาระฯภาษาไทย
2.2.8 จัดให้มีกิจกรรมชมรม
ตลอดปีการศึกษา
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วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

กิจกรรม/ขัน้ ตอนการดำเนินงาน

2.2.9 กิจกรรมส่งเสริมนักเรียนที่มี
ความเป็นเลิศทางภาษาไทย
เครื่องมือการติดตาม/ประเมินผล 3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ได้
(C: CHECK)
ระดับผลการเรียน 3 ขึ้นไป
3.1 ตรวจสอบ ติดตามการ
2. แบบสรุปผลการทดสอบ O-NET ดำเนินงานตามแผนงาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
3.2 ปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงานที่
3. แบบรายงานการแข่งขัน
ยังไม่สมบูรณ์
ประจำปีการศึกษา 2564
3.3 จัดทำเครื่องมือประเมินต่าง ๆ
4. แบบรายงานตนเองของคณะครู 3.4 ประเมินผลแผนงานกลุ่มสาระ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
การเรียนรู้ภาษาไทย
4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา
(A: ACT)
4.1 สรุปผลการดำเนินงานของกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทยในภาพรวม
4.2 จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน
ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
4.3 นำผลการดำเนินงานมาวางแผน
เพื่อปรับปรุงและพัฒนาต่อไป

ระยะเวลา
ดำเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)

28 มีนาคม – 1
เมษายน 2565

28 มีนาคม – 1
เมษายน 2565
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แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่าย
หน่วยงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ลำดับ

1
2
3
4

รายการ

กิจกรรมวันสุนทรภู่/วัน
ภาษาไทย
กิจกรรมรักการอ่าน
-รางวัลมอบให้นักเรียน
กิจกรรมชมรม

ฝ่าย วิชาการ
ขั้นกำหนด
สรุปรายรับ
มาตรฐาน/
งบ
งบเรียน
คุณลักษณะ
งบจัดหา
โรงเรียน
ฟรี
เฉพาะคุณภาพ
สำรองดำเนินการ 10,000
สำรองดำเนินการ

10,000

-

สำรองดำเนินการ

2,000

-

สรุป
รายจ่าย
10,000
10,000

-

การทดสอบการอ่านและ สำรองดำเนินการ 30,000
การเขียนภาษาไทย
ตลอดปีการศึกษา
-กระดาษ A4 80 แกรม
-หมึกโรเนียว
5 กิจกรรมส่งเสริมความเป็น สำรองดำเนินการ 15,000
เลิศภาษาไทย
รวมประมาณการค่าใช้จ่าย
67,000
(หกหมื่นสองพันบาทถ้วน)
สรุปประเภทงบประมาณ
 งบโรงเรียน ..........67,000..........................  งบเรียนฟรี ............-............................
 งบจัดหา ....................-....................

2,000
30,000

15,000
67,000
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ผู้เสนอ

(นางสาวดวงใจ แสนกล้า)
ผู้เห็นชอบ

(ซิสเตอร์จำนันท์ ไพรงาม)
ผู้อำนวยการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์

ผู้พิจารณา

(นางสาวสุภารัตน์ เหลืองรัตนวิมล
ผู้อนุมัติ

(บาทหลวงสุรชัย เจริญพงศ์)
ผู้จัดการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
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ลำดับที่ 12 หน่วยงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ฝ่าย วิชาการ
ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน : พันธกิจข้อที่...2...ยุทธศาสตร์ข้อที่ ....2,4....เป้าหมายข้อที่...2....
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบสี่: มาตรฐานที่...1,3......ประเด็นที่......-...........................
ตอบสนองมาตรฐานของโรงเรียน : มาตรฐานที่ 1,3
ตัวบ่งชี้ที่......-...........................
ระยะเวลา
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน
ดำเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)
วัตถุประสงค์
1.ขั้นวางแผน (P : PLAN)
1. เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการ
1.1 ประชุมคณะกรรมการกลุ่มสาระ 26 เมษายน 2564
เรียนการสอนคณิตศาสตร์
การเรียนรู้คณิตศาสตร์เพื่อ
2. เพื่อส่งเสริมนักเรียนที่มีความ
1.1.1 เตรียมพัฒนาประสิทธิภาพ
เป็นเลิศทางการเรียนคณิตศาสตร์ ของครูและบุคลากรในการเรียนการ
3. เพื่อพัฒนานักเรียนให้เป็นผู้มี สอนคณิตศาสตร์
ความสามารถทางด้าน
1.1.2 เตรียมเพื่อส่งเสริมนักเรียนที่มี
คณิตศาสตร์
ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์
1.1.3 เพื่อจัดเตรียมเอกสารที่
เกี่ยวข้องกับงานกลุ่มการเรียนรู้
คณิตศาสตร์
เป้าหมายเชิงปริมาณ
2. ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ/
1. นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 และ
ภาระงานร่วม/โครงการ)(D : DO)
ม.1-ม.3ร้อยละ 100 ได้รับการ
2.1 พัฒนาประสิทธิภาพของครูและ ตลอดปีการศึกษา
พัฒนาการเรียนรู้ และมี
บุคลากรในการเรียนการสอน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
คณิตศาสตร์
เกณฑ์มาตรฐาน
2.1.1 ครูส่งแผนการจัดการเรียนรู้
2. นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 และ
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ครบทุกคน
ม.1-ม.3ร้อยละ 50 ได้รับการ
2.1.2 จัดให้มีการสอนซ่อมเสริม
ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ O-NET ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
3. บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3
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วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน

คณิตศาสตร์ร้อยละ 100 ได้รับ
การพัฒนาประสิทธิภาพด้านการ
เรียนการสอนคณิตศาสตร์
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1. นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 และ ม.
1-ม.3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามเกณฑ์มาตรฐานได้รับการ
พัฒนาการเรียนรู้มีทักษะในการ
จัดการ สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง
อย่างต่อเนื่องทำงานได้สำเร็จ
ได้รับการส่งเสริมความเป็นเลิศ
ตามความถนัดและความสนใจ
2. บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์มีความรู้
ความสามารถเพื่อนำไปใช้ในการ
จัดกระบวนการเรียนรู้ได้ตาม
หลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน
พ.ศ. 2551

2.1.3 จัดให้มีการสอนโดยใช้สื่อ
ภูมิปัญญา และแหล่งเรียนรู้ในการ
เรียนการสอน
2.1.4 จัดให้มีการสอนโดยใช้
เทคนิคการสอนแบบสะเต็ม
2.2 ส่งเสริมนักเรียนที่มีความเป็นเลิศ
ทางคณิตศาสตร์ได้พัฒนาศักยภาพ
2.2.1 จัดกิจกรรมชมรม
คณิตศาสตร์
2.3.1 ประชุมคณะกรรมการสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ เพื่อแบ่งงาน
ผู้รับผิดชอบแต่ละกิจกรรม ดังนี้
2.3.1.1 การแข่งขันการสอบ
TEDET
2.3.1.2 การแข่งขันคณิตศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์
2.3.1.3 การแข่งขันคณิตศาสตร์
ของโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
2.3.1.4 การแข่งขันคณิตศาสตร์
ของโรงเรียนสตรีร้อยเอ็ด
2.3.1.5 การแข่งขันสอบสสวท.

ตัวชี้วัดความสำเร็จ
3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล
1. นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 และ
(C : CHECK)
ม.1-ม.3 ร้อยละ 100 ได้รับการ
3.1 ตรวจสอบ ติดตาม การ
พัฒนาการเรียนรู้และมีผลสัมฤทธิ์ ดำเนินงานตามแผน
ทางการเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน

ระยะเวลา
ดำเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)

ตลอดปีการศึกษา

28 มีนาคม - 1
เมษายน 2565
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วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน

2. นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 และ ม.
3.2 ปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงาน
1-ม.3 ได้รับการส่งเสริมความเป็น ตามแผนงานที่ยังไม่สมบูรณ์
เลิศทางด้านคณิตศาสตร์
3.3 ทบทวน แก้ไข ปรับปรุง
เครื่องมือ
เครื่องมือการติดตาม/
4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา
ประเมินผล
( A : ACT)
1. แบบทดสอบ
4.1 สรุปผลในภาพรวม
2. แบบบันทึกการนิเทศ
4.2 นำผลการประเมินมาวางแผน
3. แบบบันทึกผลของการ
เพื่อปรับปรุงและพัฒนาในปีการศึกษา
พัฒนา
ต่อไป

ระยะเวลา
ดำเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)

28 มีนาคม - 1
เมษายน 2565
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แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่าย
หน่วยงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ลำดับ

1
2
3

ขั้นกำหนด
มาตรฐาน/
คุณลักษณะ
เฉพาะคุณภาพ
สำรองดำเนินการ
สำรองดำเนินการ

รายการ

กิจกรรมชมรมคณิตศาสตร์
กิจกรรมส่งเสริมความเป็น
เลิศทางคณิตศาสตร์
สำรองดำเนินการ
ค่ายคณิตศาสตร์ของ
ห้องเรียนวิทย์-คณิต
รวมประมาณการค่าใช้จ่าย
(สามหมื่นสองพันบาทถ้วน )

สรุปประเภทงบประมาณ
 งบโรงเรียน 17,000

ฝ่าย วิชาการ
สรุปรายรับ
งบ
งบเรียน
โรงเรียน
ฟรี

สรุป
รายจ่าย

งบ
จัดหา

2,000

-

-

2,000

15,000

-

-

15,000

-

- 20,000

20,000

17,000

- 20,000

37,000

 งบจัดหา................ 20,000..........................

ผู้เสนอ
(นางสมพิศ หมวดประโคน)
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ผู้พิจารณา
(นางสาวสุภารัตน์ เหลืองรัตนวิมล)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

ผู้เห็นชอบ

ผู้อนุมัติ

(ซิสเตอร์จำนันท์ ไพรงาม)

(บาดหลวงสุรชัย เจริญพงศ์)

ผู้อำนวยการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์

ผู้จัดการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
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ลำดับที่ 13 หน่วยงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ฝ่าย วิชาการ
ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน : พันธกิจข้อที่...2...ยุทธศาสตร์ข้อที่ ....2,4....เป้าหมายข้อที่...2....
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบสี่: มาตรฐานที่...1,3......ประเด็นที่............-......................
ตอบสนองมาตรฐานของโรงเรียน : มาตรฐานที่ 1,3
ตัวบ่งชี้ที่......-...........................
ระยะเวลา
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
กิจกรรม/ขัน้ ตอนการดำเนินงาน
ดำเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)
วัตถุประสงค์
1. ขั้นวางแผน (P : PLAN)
1. เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการเรียน ประชุมคณะกรรมการทำงานกลุ่ม
26 เมษายน 2564
การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
2. เพื่อส่งเสริมนักเรียนที่มีความเป็น เทคโนโลยีเพื่อ
เลิศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1.1.1 เตรียมพัฒนา
ได้พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ
ประสิทธิภาพของครูและบุคลากรใน
3. เพื่อพัฒนานักเรียนให้เป็นผู้มี
การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และ
ความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และเทคโนโลยี
1.1.2 เตรียมส่งเสริมนักเรียนที่มี
ความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์และ
เป้าหมายเชิงปริมาณ
เทคโนโลยีได้พัฒนาศักยภาพ
1. นักเรียนชั้น ป. 1 - 6 และม.1 - 3
1.1.4 จัดเตรียมเอกสารที่
ร้อยละ 100 ได้รับการพัฒนาการ
เกี่ยวข้องกับงานกลุ่มสาระการเรียนรู้
เรียนรู้และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตามเกณฑ์มาตรฐาน
2. นักเรียนชั้น ป. 1 - 6และ ม.1 - 3 2. ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ/
ร้อยละ 50 ได้รับการส่งเสริมความ ภาระงานร่วม/โครงการ) (D : DO)
เป็นเลิศทางวิชาการ
2.1 พัฒนาประสิทธิภาพของครู
ตลอดปีการศึกษา
3. บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้
และบุคลากรในการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร้อยละ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
100 ได้รับการพัฒนาด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1. นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 และ ม.1ม.3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
เกณฑ์มาตรฐานได้รับการพัฒนาการ
เรียนรู้มีทักษะในการจัดการ
สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่าง
ต่อเนื่องทำงานได้สำเร็จได้รับการ
ส่งเสริมความเป็นเลิศตามความถนัด
และความสนใจ
2. บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความรู้
ความสามารถเพื่อนำไปใช้ในการจัด
กระบวนการเรียนรู้ได้ตามหลักสูตร
แกนกลางขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1. นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 และ ม.1-ม.
3 ร้อยละ 100 ได้รับการพัฒนาการ
เรียนรู้และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามเกณฑ์มาตรฐาน
2. นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 และ ม.1ม.3 ได้รับการส่งเสริมความเป็นเลิศ
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร้อยละ50

กิจกรรม/ขัน้ ตอนการดำเนินงาน
2.1.1 ครูส่งแผนการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญครบทุกคน
2.1.2 จัดให้มีการสอนเสริม
O - Net ให้กับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 และ
มัธยมศึกษาปีที่ 3
2.1.3 จัดให้มีการสอนโดยใช้สื่อ
ภูมิปัญญา และแหล่งเรียนรู้ในการ
เรียนการสอน
2.1.4 จัดให้มีการสอนโดยใช้
เทคนิคการสอนแบบสะเต็ม
2.1.5 จัดกิจกรรมวัน
วิทยาศาสตร์ในวันวิทยาศาสตร์
2.1.6 จัดตั้งชมรมในทุกชั้นเรียน
2.1.6.1 ประชุม
คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ เพื่อเตรียมกิจกรรม
ชมรม
- ป.1-ป.3 เป็นชมรมตามครูประจำ
ชั้น
- ป.4-ป.5 เป็นชมรมที่นักเรียนเลือก
ตามความสนใจ
- ป.6 และ ม.3 เป็นชมรมที่นักเรียน
เลือกตามความสนใจ
- ม.1-ม.2 เป็นชมรมที่นักเรียนเลือก
ตามความสนใจ
2.1.6.2 กำกับติดตามการ
ดำเนินการการพัฒนาประสิทธิภาพ

ระยะเวลา
ดำเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)
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กิจกรรม/ขัน้ ตอนการดำเนินงาน
ของครูและบุคลากรในการเรียนการ
สอนวิทยาศาสตร์
2.2 เพื่อพัฒนาส่งเสริมความเป็น
เลิศทางวิทยาศาสตร์
2.2.1 กิจกรรมแข่งขัน
วิทยาศาสตร์กับหน่วยงานภายนอก
2.2.1.1 ประชุมคณะกรรมการ
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อแบ่ง
งานผู้รับผิดชอบแต่ละกิจกรรม ดังนี้
2.2.1.2 การแข่งขันการสอบ
TEDET
2.2.1.3 การแข่งขันวิทยาศาสตร์
ของโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
2.2.1.4 การแข่งขันวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
2.2.1.5 การแข่งขันวิทยาศาสตร์
สสวท.
2.2.2 กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
2.2.2.1 ประชุมคณะกรรมการ
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อแบ่ง
งานผู้รับผิดชอบแต่ละกิจกรรม
2.2.2.2 รายงานผลการ
ดำเนินงานกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
2.2.2.3 สรุปผลการดำเนิน
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์

ระยะเวลา
ดำเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)

ตลอดปีการศึกษา

ตลอดปีการศึกษา
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กิจกรรม/ขัน้ ตอนการดำเนินงาน
2.3 กิจกรรม ชมรม
2.3.1 ดำเนินการจัดการบริหาร
กิจกรรมชมรม
2.3.2 รายงานผลการดำเนินงาน
กิจกรรมชมรม
2.3.2 สรุปผลการดำเนินกิจกรรม

เครื่องมือการติดตาม/ประเมินผล
1. แบบทดสอบ
2. แบบบันทึกการนิเทศ
3. แบบบันทึกผลของการพัฒนา

3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/
ประเมินผล(C : CHECK)
3.1 ตรวจสอบ ติดตามการ
ดำเนินงานตามแผน
3.2 ปรับปรุง แก้ไข การ
ดำเนินงานที่ยังไม่สมบูรณ์
3.4 ทบทวน แก้ไข ปรับปรุง
เครื่องมือ

ระยะเวลา
ดำเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)
ตลอดปีการศึกษา

28 มีนาคม
-1 เมษายน 2565

4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/
28 มีนาคม
พัฒนา ( A : ACT)
-1 เมษายน 2565
4.1 สรุปแผนงานกลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์ในภาพรวม
4.2 จัดทำรายงานผลการ
ดำเนินงานของหน่วยงาน
4.3 นำผลการประเมินมา
วางแผนเพื่อปรับปรุงและพัฒนาในปี
การศึกษาต่อไป
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แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่าย
หน่วยงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ฝ่าย วิชาการ
ขั้นกำหนด
สรุปรายรับ
ลำดับ
รายการ
มาตรฐาน/ งบโรงเรียน งบเรียน
เรียน
ฟรี
คุณลักษณะ
เฉพาะ
คุณภาพ
1 กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
25,000
สำรอง
ดำเนินการ
2
3
4

กิจกรรมส่งเสริมความเป็น
เลิศทางวิทยาศาสตร์
กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์
ห้องเรียนวิทย์-คณิต
กิจกรรมชมรม

สำรอง
ดำเนินการ
สำรอง
ดำเนินการ
สำรอง
ดำเนินการ

รวมประมาณการค่าใช้จ่าย
(ห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)

สรุปประเภทงบประมาณ
 งบโรงเรียน.........16,000...........................
งบจัดหา ..........20,000..............................

งบ
จัดหา

สรุป
รายจ่าย

-

25,000

15,000

-

-

15,000

-

-

20,000

20,000

1,000

-

-

1,000

16,000

25,000 20,000 56,000

งบเรียนฟรี..........25,000..............................
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ผู้เสนอ

(นางสาววรลักษณ์ กีรัตน์)
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ผู้เห็นชอบ

(ซิสเตอร์จำนันท์ ไพรงาม)
ผู้อำนวยการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์

ผู้พิจารณา

(นางสาวสุภารัตน์ เหลืองรัตนวิมล
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

ผูอ้ นุมัติ

(บาดหลวงสุรชัย เจริญพงศ์)
ผู้จัดการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
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ลำดับที่ 14 หน่วยงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ฝ่าย วิชาการ
ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน : พันธกิจข้อที่...2...ยุทธศาสตร์ข้อที่ ....2,4....เป้าหมายข้อที่...2....
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบสี่: มาตรฐานที่...1,3......ประเด็นที่..............-...................
ตอบสนองมาตรฐานของโรงเรียน : มาตรฐานที่ 1,3
ตัวบ่งชี้ที่......-...........................
ระยะเวลา
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน
ดำเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)
วัตถุประสงค์
1.ขั้นวางแผน (P : PLAN)
1. เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการ 1.1 ประชุมคณะกรรมการกลุ่มสาระ 26 เมษายน 2564
เรียนการสอนสังคมศึกษา ศาสนา การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
และวัฒนธรรม
วัฒนธรรมเพื่อ
2. เพื่อส่งเสริมนักเรียนที่มี
1.1.1 เตรียมพัฒนาประสิทธิภาพ
ความเป็นเลิศทางสังคมศึกษา
ของครูและบุคลากรในการเรียนการ
ศาสนาและวัฒนธรรมได้พัฒนา สอนสังคมศึกษา ศาสนาและ
ศักยภาพ
วัฒนธรรม
3. เพื่อพัฒนานักเรียนให้เป็นผู้
1.1.2 เตรียมเพื่อส่งเสริมนักเรียน
มีความสามารถทางด้านสังคม
ที่มีความเป็นเลิศทางสังคมศึกษา
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ศาสนาและวัฒนธรรมได้พัฒนา
ศักยภาพ
1.1.3 จัดเตรียมเอกสารที่
เกี่ยวข้องกับงานกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เป้าหมายเชิงปริมาณ
1.นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 และ
ม.1-ม.3 ร้อยละ 100 ได้รับการ
พัฒนาการเรียนรู้ และมี

2. ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ/
ภาระงานร่วม/โครงการ)(D : DO)
ตลอดปีการศึกษา
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กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
2. นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 และ
ม.1-ม.3 ร้อยละ 50 ได้รับการ
ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ
3. บุคลากรกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม ร้อยละ 100 ได้รับ
การพัฒนาด้านสังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม

2.1 พัฒนาประสิทธิภาพของครูและ
บุคลากรในการเรียนการสอนสังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
2.1.1จัดให้มีการสอนโดยใช้การ
เรียนการสอนสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรมทุกระดับชั้น
2.1.2 ครูส่งแผนการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญครบทุกคน
2.1.3 จัดให้มีการสอนโดยใช้สื่อ
ภูมิปัญญา และแหล่งเรียนรู้ในการ
เรียนการสอนสังคมศึกษา
2.1.4 กำกับติดตามการดำเนินการ
การพัฒนาประสิทธิภาพของครูและ
บุคลากรในการเรียนการสอนสังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
2.2 ส่งเสริมนักเรียนที่มีความเป็นเลิศ
ทางสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม
2.2.1 กิจกรรมชมรม
2.2.1.1 ประชุม
คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เพื่อเตรียมกิจกรรมชมรม
- ป.1-ป.3 เป็นชมรมตามครูประจำชั้น
- ป.4-ป.5 เป็นชมรมที่นักเรียนเลือก
ตามความสนใจ
- ป.6 และ ม.3 เป็นชมรมที่นักเรียน
เลือกตามความสนใจ

เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1. นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 และ ม.
1-ม.3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามเกณฑ์มาตรฐานได้รับการ
พัฒนาการเรียนรู้มีทักษะในการ
จัดการ สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง
อย่างต่อเนื่องทำงานได้สำเร็จ
ได้รับการส่งเสริมความเป็นเลิศ
ตามความถนัดและความสนใจ
2. บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรมมีความรู้ ความสามารถ
เพื่อนำไปใช้ในการจัด
กระบวนการเรียนรู้ได้ตาม
หลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน
พ.ศ. 2551

ระยะเวลา
ดำเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)

ตลอดปีการศึกษา
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วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน
- ม.1-ม.2 เป็นชมรมที่นักเรียนเลือก
ตามความสนใจ
2.1.1.2 กำกับติดตาม

ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1. นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 และ
ม.1-ม.3 ร้อยละ 100 ได้รับการ
พัฒนาการเรียนรู้และมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน
2. นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 และ
ม.1-ม.3 ได้รับการส่งเสริมความ
เป็นเลิศทางด้านสังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
เครื่องมือการติดตาม/
ประเมินผล
1. แบบทดสอบ
2. แบบบันทึกการนิเทศ
3. แบบบันทึกผลของการ
พัฒนา

3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล
(C : CHECK)
3.1 ตรวจสอบ ติดตาม การ
ดำเนินงานตามแผน
3.2 ปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงาน
ตามแผนงานที่ยังไม่สมบูรณ์
3.3 ทบทวน แก้ไข ปรับปรุง
เครื่องมือ
4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา
( A : ACT)
4.1 สรุปผลในภาพรวม
4.2 นำผลการประเมินมาวางแผน
เพื่อปรับปรุงและพัฒนาในปีการศึกษา
ต่อไป

ระยะเวลา
ดำเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)
ตลอดปีการศึกษา

28 มีนาคม
-1 เมษายน 2565

28 มีนาคม
-1 เมษายน 2565
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แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่าย
หน่วยงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ลำดับ

1

2

รายการ

ส่งเสริมนักเรียนที่มีความ
เป็นเลิศทางสังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
กิจกรรมชมรม

ฝ่าย วิชาการ

ขั้นกำหนด
สรุปรายรับ
มาตรฐาน/
สรุป
งบ
งบเรียน
งบ
คุณลักษณะเฉพาะ โรงเรียน
รายจ่า
ฟรี
จัดหา
คุณภาพ
ย

สำรองดำเนินการ

15,000

-

-

10,000

สำรองดำเนินการ

1,000

-

-

1,000

16,000

-

-

16,000

รวมประมาณการค่าใช้จ่าย
(หนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน )

สรุปประเภทงบประมาณ
 งบโรงเรียน..........16,000..........................

 งบเรียนฟรี...............-........................

ผู้เสนอ

(นางปาริชาติ วาปีโส)
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ผู้พิจารณา

(นางสาวสุภารัตน์ เหลืองรัตนวิมล)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ/

ผู้เห็นชอบ

ผู้อนุมัติ

(ซิสเตอร์จำนันท์ ไพรงาม)

(บาทหลวงสุรชัย เจริญพงศ์)

ผู้อำนวยการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์

ผู้จัดการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
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ลำดับที่ 15 หน่วยงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ฝ่าย
วิชาการ
ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน : พันธกิจข้อที่...2...ยุทธศาสตร์ข้อที่ ....2,4....เป้าหมายข้อที่...2....
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบสี่: มาตรฐานที่...1,3......ประเด็นที่..............-....................
ตอบสนองมาตรฐานของโรงเรียน : มาตรฐานที่ 1,3
ตัวบ่งชี้ที่......-...........................
ระยะเวลา
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน
ดำเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)
วัตถุประสงค์
1.ขั้นวางแผน (P : PLAN)
1. เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการ 1.1 ประชุมคณะกรรมการทำงานกลุ่ม 26 เมษายน 2564
เรียนการสอนด้านสุนทรียภาพ
สาระการเรียนรู้ศิลปะเพื่อ
2. เพื่อส่งเสริมนักเรียนที่มี
1.1.1 เตรียมพัฒนาประสิทธิภาพ
ความสามารถทางสุนทรียภาพได้ ของครูและบุคลากรในการเรียนการ
พัฒนาศักยภาพ
สอนศิลปะ
3. เพื่อพัฒนานักเรียนให้เป็นผู้
1.1.2 เตรียมเพื่อส่งเสริมนักเรียน
มีความสามารถทางด้านศิลปะ
ที่มีความสามารถแต่ละด้านทาง
สุนทรียภาพเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
1.1.3 จัดเตรียมเอกสารที่
เกี่ยวข้องกับงานกลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ
เป้าหมายเชิงปริมาณ
2. ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ/
1.นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 และ
ภาระงานร่วม/โครงการ)(D : DO)
ม.1-ม.3ร้อยละ 100 ได้รับการ
2.1 พัฒนาประสิทธิภาพของครูและ ตลอดปีการศึกษา
พัฒนาการเรียนรู้ และมี
บุคลากรในการเรียนการสอนศิลปะ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
2.1.1 ครูส่งแผนการเรียนรู้ที่เน้น
เกณฑ์มาตรฐาน
ผู้เรียนเป็นสำคัญครบทุกคน
2. นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 และ
2.1.2 จัดให้มีการสอนโดยใช้สื่อ
ม.1-ม.3ร้อยละ 40 ได้รับการ
ภูมิปัญญา และแหล่งเรียนรู้ในการ
ส่งเสริมความความสามารถทาง เรียนการสอน
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วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน

สุนทรียภาพในด้านต่างๆที่ตนเอง
2.1.3 จัดตั้งชมรมในทุกชั้นเรียน
ถนัด
2.1.3.1 ประชุม
3.บุคลากรกลุ่มสาระการ
คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้
เรียนรู้ศิลปะ ร้อยละ 100 ได้รับ ศิลปะ เพื่อเตรียมกิจกรรมชมรม
การพัฒนาด้านสุนทรียภาพ
- ป.1-ป.3 เป็นชมรมตามครูประจำชั้น
- ป.4-ป.5 เป็นชมรมที่นักเรียนเลือก
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
ตามความสนใจ
1.นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 และ ม. - ป.6 และ ม.3 เป็นชมรมที่นักเรียน
1-ม.3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เลือกตามความสนใจ
ตามเกณฑ์มาตรฐานได้รับการ
- ม.1-ม.2 เป็นชมรมที่นักเรียนเลือก
พัฒนาการเรียนรู้มีทักษะในการ ตามความสนใจ
จัดการ สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง
2.1.3.2 กำกับติดตามการ
อย่างต่อเนื่องทำงานได้สำเร็จ
ดำเนินการการพัฒนาประสิทธิภาพ
ได้รับการส่งเสริมความเป็นเลิศ ของครูและบุคลากรในการเรียนการ
ตามความถนัดและความสนใจ
สอนศิลปะ
2. บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ 2.2 ส่งเสริมนักเรียนที่มีความเป็นเลิศ
ศิลปะมีความรู้ ความสามารถเพื่อ ทางศิลปะได้พัฒนาศักยภาพ
นำไปใช้ในการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ได้ตามหลักสูตรแกนกลาง
ขั้นพืน้ ฐาน พ.ศ. 2551

ระยะเวลา
ดำเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)

ตลอดปีการศึกษา
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วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน

ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1. นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 และ ม.
1-ม.3 ร้อยละ 100 ได้รับการ
พัฒนาการเรียนรู้และมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน
2. นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 และ
ม.1-ม.3 ได้รับการส่งเสริมความ
เป็นเลิศทางด้านสุนทรียภาพ
เครื่องมือการติดตาม/
ประเมินผล
1. แบบทดสอบ
2. แบบบันทึกการนิเทศ
3. แบบบันทึกผลของการ
พัฒนา

3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล
(C : CHECK)
3.1 ตรวจสอบ ติดตาม การ
ดำเนินงานตามแผน
3.2 ปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงาน
ตามแผนงานที่ยังไม่สมบูรณ์
3.3 ทบทวน แก้ไข ปรับปรุง
เครื่องมือ
4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา
( A : ACT)
4.1 สรุปผลในภาพรวม
4.2 นำผลการประเมินมาวางแผน
เพื่อปรับปรุงและพัฒนาในปีการศึกษา
ต่อไป

ระยะเวลา
ดำเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)
28 มีนาคม1 เมษายน 2565

28 มีนาคม1 เมษายน 2565
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แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่าย
หน่วยงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ลำดับ

รายการ

1

กิจกรรมส่งเสริมนักเรียนที่มี
ความเป็นเลิศทางศิลปะได้
พัฒนาศักยภาพ
กิจกรรมชมรม

2

ขั้นกำหนด
มาตรฐาน/
คุณลักษณะ
เฉพาะ
คุณภาพ
สำรอง
ดำเนินการ
สำรอง
ดำเนินการ

รวมประมาณการค่าใช้จ่าย
(หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน )

สรุปประเภทงบประมาณ
 งบโรงเรียน..........17,000..........................
ผู้เสนอ
(นายสมจิตร เวียงใต้)
หัวหน้าสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ผู้เห็นชอบ
(ซิสเตอร์จำนันท์ ไพรงาม)
ผู้อำนวยการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์

ฝ่าย วิชาการ
สรุปรายรับ
งบ
งบเรียน
งบ
โรงเรียน
ฟรี
จัดหา

สรุป
รายจ่าย

15,000

-

-

15,000

2,000

-

-

2,000

17,000

-

-

17,000

งบเรียนฟรี.......................-................
ผู้พิจารณา
(นางสาวสุภารัตน์ เหลืองรัตนวิมล)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

ผู้อนุมัติ
(บาทหลวงสุรชัย เจริญพงศ์)
ผู้จัดการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
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ลำดับที่ 16 หน่วยงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ฝ่าย วิชาการ
ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน : พันธกิจข้อที่...2...ยุทธศาสตร์ข้อที่ ....2,4....เป้าหมายข้อที่...2....
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบสี่: มาตรฐานที่...1,3......ประเด็นที่............-......................
ตอบสนองมาตรฐานของโรงเรียน : มาตรฐานที่ 1,3
ตัวบ่งชี้ที่......-...........................
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
กิจกรรม/ขั้นตอนดำเนินงาน
ระยะเวลา
ดำเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)
วัตถุประสงค์
1.ขั้นวางแผน
1. เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ
1.1. ประชุมคณะกรรมการทำงานกลุ่ม 26 เมษายน 64
การเรียนการสอนสุขศึกษา
สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาเพื่อ
และพลศึกษา
เตรียมพัฒนาประสิทธิภาพของครูและ
2. เพื่อส่งเสริมนักเรียนที่มี บุคลากรในการเรียนการสอนสุขศึกษาและ
ความเป็นเลิศทางสุขศึกษาและ พลศึกษา
พลศึกษาได้พัฒนาอย่างเต็ม
1.2 เตรียมส่งเสริมนักเรียนที่มีความ
ศักยภาพ
เป็นเลิศได้พัฒนาศักยภาพ
3. เพื่อพัฒนานักเรียนให้เป็น
1.3 จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงาน
ผู้มีความสามารถทางด้านสุข
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ศึกษาและพลศึกษา
เป้าหมายเชิงปริมาณ
2. ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ/ภาระ
1. นักเรียนชั้นประถมศึกษา งานร่วม/โครงการ)
ปีที่ 1-6 และนักเรียนชั้น
2.1 พัฒนาประสิทธิภาพของครูและ
มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ร้อยละ 95 บุคลากรในการเรียนการสอนสุขศึกษาและ
ได้รับการพัฒนา
พลศึกษา
การเรียนรู้และมีผลสัมฤทธิ์
2.1.1 จัดให้มีการสอนโดยใช้สื่อ ภูมิ ตลอดปีการศึกษา
ทางการเรียนตามเกณฑ์
ปัญญา และแหล่งเรียนรู้ในการเรียนการ
มาตรฐาน
สอน
2. นักเรียนชั้นประถมศึกษา
2.1.2 ครูส่งแผนการเรียนรู้ที่เน้น
ปีที่ 1-6 และนักเรียนชั้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญครบทุกคน
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มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ร้อยละ 5
ได้รับการส่งเสริมความเป็นเลิศ
ทางกีฬา
3. บุคลากรกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา
ร้อยละ 100 ได้รับการพัฒนา
ฝึกอบรมความรู้ด้านสุขศึกษา
และพลศึกษา
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1.นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
1-6 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1-3ได้รับการพัฒนาการ
เรียนรู้และมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน
2.นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
1-6 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1-3 ได้รับการส่งเสริมความ
เป็นเลิศทางกีฬา
3.บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษา ได้รับการ
พัฒนาฝึกอบรมความรู้ด้าน
สุขศึกษาและพลศึกษา

กิจกรรม/ขั้นตอนดำเนินงาน

2.1.3 กำกับติดตามการดำเนินการ
การพัฒนาประสิทธิภาพของครูและ
บุคลากรในการเรียนการสอน
2.2 ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา
2.2.1 กิจกรรมชมรม
2.2.2 กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศด้าน
กีฬา (เข้าร่วมการแข่งขัน)

ระยะเวลา
ดำเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)

ตลอดปีการศึกษา
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กิจกรรม/ขั้นตอนดำเนินงาน

ตัวชี้วัดความสำเร็จ
3.ขั้นตรวจสอบ / ติดตาม / ประเมินผล
1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
3.1 ตรวจสอบ ติดตาม การดำเนินงาน
1-6 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ตามแผน
ปีที่ 1-3 ได้รับการพัฒนาการ
3.2 ปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานตาม
เรียนรู้และมีได้รับการส่งเสริม
แผนงานที่ยงั ไม่สมบูรณ์
ความเป็นเลิศทางกีฬา ร้อยละ50
3.3 ทบทวน แก้ไข ปรับปรุง เครื่องมือ
2. บุคลากรกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา
ได้รับการพัฒนาฝึกอบรมความรู้
ด้าน
สุขศึกษาและพลศึกษา

เครื่องมือการติดตาม/
4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา
ประเมินผล
4.1 สรุปแผนงานกลุ่มสาระสุขศึกษาและ
1. แบบสอบถาม
พลศึกษาในภาพรวม
2. แบบประเมินความพึงพอใจ 4.2 จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของ
3. แบบทดสอบ
หน่วยงาน
4.3 นำผลการประเมินมาวางแผนเพื่อ
ปรับปรุงและพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป

ระยะเวลา
ดำเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)
28 มีนาคม –
1 เมษายน 2565

28 มีนาคม –
1 เมษายน 2565
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แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่าย
หน่วยงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ขั้นกำหนด
ลำดับ
รายการ
มาตรฐาน/
คุณลักษณะ
เฉพาะคุณภาพ
1 ส่งเสริมความเป็นเลิศด้าน สำรองดำเนินการ
กีฬา
2 กิจกรรมชมรม
สำรองดำเนินการ
รวมประมาณการค่าใช้จ่าย
(หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน)

สรุปประเภทงบประมาณ
 งบโรงเรียน.......... 12,000...............บาท

ผู้เสนอ

(นายวิรัช หมวดประโคน)
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ผู้เห็นชอบ

(ซิสเตอร์จำนันท์ ไพรงาม)
ผู้อำนวยการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์

ฝ่าย วิชาการ
สรุปรายรับ
งบ
งบเรียน
โรงเรียน
ฟรี

งบ
จัดหา

สรุป
รายจ่าย

10,000

-

-

10,000

2,000
12,000

-

-

2,000
12,000

งบเรียนฟรี........-.....บาท

ผู้พิจารณา

(นางสาวสุภารัตน์ เหลืองรัตนวิมล)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
ผู้อนุมัติ

(บาทหลวงสุรชัย เจริญพงศ์)
ผู้จัดการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
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ลำดับที่ 17 หน่วยงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ฝ่าย วิชาการ
ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน : พันธกิจข้อที่...2...ยุทธศาสตร์ข้อที่ ....2,4....เป้าหมายข้อที่...2....
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบสี่: มาตรฐานที่...1,3......ประเด็นที่..........-.......................
ตอบสนองมาตรฐานของโรงเรียน : มาตรฐานที่ 1,3
ตัวบ่งชี้ที่......-...........................
ระยะเวลา
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน
ดำเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)
วัตถุประสงค์
1.ขั้นวางแผน (P : PLAN)
1. เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการ 1.1 ประชุมคณะกรรมทำงานการกลุ่ม
เรียนการสอนการงานอาชีพ
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพเพื่อ
2. เพื่อส่งเสริมนักเรียนที่มี
1.1.1 ประชุมคณะกรรมการทำงาน
26 เมษายน 2564
ความเป็นเลิศทางการงานอาชีพ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพเพื่อ
ได้พัฒนาศักยภาพ
เตรียมพัฒนาประสิทธิภาพของครูและ
3. เพื่อพัฒนานักเรียนให้เป็นผู้ บุคลากรในการเรียนการสอนการงานอาชีพ
มีความสามารถทางด้านการงาน
1.1.2 เตรียมเพื่อส่งเสริมนักเรียนที่มี 19 มิถุนายน 2564
อาชีพ
ความเป็นเลิศทางการงานอาชีพได้พัฒนา
ศักยภาพ
1.1.3 เพื่อจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง 19 มิถุนายน 2564
กับงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
เป้าหมายเชิงปริมาณ
2. ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ/ภาระ
1. นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 และ งานร่วม/โครงการ)(D : DO)
ม.1-ม.3ร้อยละ 100 ได้รับการ
2.1 พัฒนาประสิทธิภาพของครูและ
ตลอดปีการศึกษา
พัฒนาการเรียนรู้ และมี
บุคลากรในการเรียนการสอนงานอาชีพ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
2.1.1 จัดให้มีการสอนโดยใช้สื่อ ภูมิ
เกณฑ์มาตรฐาน
ปัญญา และแหล่งเรียนรู้ในการเรียนการ
2. นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 และ สอน
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กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน

2.1.2 ครูส่งแผนการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญครบทุกคน
2.1.2.1 ประชุมคณะกรรมการกลุ่ม
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ เพื่อเตรียม
กิจกรรมชมรม
- ป.1-ป.3 เป็นชมรมตามครูประจำชั้น
- ป.4-ป.5 เป็นชมรมที่นักเรียนเลือกตาม
ความสนใจ
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
- ป.6 และ ม.3 เป็นชมรมที่นักเรียนเลือก
1. นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 และ ตามความสนใจ
ม.1-ม.3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
- ม.1-ม.2 เป็นชมรมที่นักเรียนเลือกตาม
เรียนตามเกณฑ์มาตรฐานได้รับ ความสนใจ
การพัฒนาการเรียนรู้มีทักษะใน
2.1.2.2 กำกับติดตามการดำเนินการ
การจัดการ สามารถเรียนรู้ด้วย พัฒนาประสิทธิภาพของครูและบุคลากรใน
ตนเองอย่างต่อเนื่องทำงานได้
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
สำเร็จได้รับการส่งเสริมความเป็น 2.2 ส่งเสริมนักเรียนที่มีความเป็นเลิศ
เลิศตามความถนัดและความ
ทางการงานอาชีพได้พัฒนาศักยภาพ
สนใจ
2. บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพมีความรู้
2.2.1 กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศ
ความสามารถเพื่อนำไปใช้ในการ ของนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
จัดกระบวนการเรียนรู้ได้ตาม
อาชีพ
หลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน
2.2.2.1 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้
พ.ศ. 2551
จากเศษวัสดุเหลือใช้หรือวัสดุในท้องถิ่น ป.
4-6, ม.1-3
2.2.2.2 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบ
ชื้น ป.4-6, ม.1-3
2.2.2.3 การแข่งขันแปรรูปอาหาร
ป.4-6, ม.1-3

ระยะเวลา
ดำเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)

ม.1-ม.3ร้อยละ 50 ได้รับการ
ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ
3. บุคลากรกลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพ ร้อยละ 100
ได้รับการพัฒนาด้านการงาน
อาชีพ

ตลอดปีการศึกษา
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กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน
2.2.2.4 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด
เครื่องเคียง ป.4-6, ม.1-3
2.2.2.5 การแข่งขันโครงงานอาชีพ
ป.4-6, ม.1-3

ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1. นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 และ
ม.1-ม.3 ร้อยละ 100 ได้รับการ
พัฒนาการเรียนรู้และมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน
2. นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 และ
ม.1-ม.3 ได้รับการส่งเสริมความ
เป็นเลิศทางด้านการงานอาชีพ
เครื่องมือการติดตาม/
ประเมินผล
1. แบบทดสอบ
2. แบบบันทึกการนิเทศ
3. แบบบันทึกผลของการ
พัฒนา

3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล
(C : CHECK)
3.1 ตรวจสอบ ติดตาม การดำเนินงาน
ตามแผน
3.2 ปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานตาม
แผนงานที่ยังไม่สมบูรณ์
3.3 ทบทวน แก้ไข ปรับปรุงเครื่องมือ
4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา
( A : ACT)
4.1 สรุปผลในภาพรวม
4.2 นำผลการประเมินมาวางแผนเพื่อ
ปรับปรุงและพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป

ระยะเวลา
ดำเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)

ตลอดปีการศึกษา

28 มีนาคม-1
เมษายน 2565

28 มีนาคม-1
เมษายน 2565
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หน่วยงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ขั้นกำหนด
ลำดับ
รายการ
มาตรฐาน/
คุณลักษณะ
เฉพาะคุณภาพ
1 กิจกรรมส่งเสริมความเป็น สำรองดำเนินการ
เลิศกลุ่มสาระการงาน
อาชีพ
2 กิจกรรมชมรม
สำรองดำเนินการ
รวมประมาณการค่าใช้จ่าย
(หนึ่งหมื่นหนึ่งบาทถ้วน )

สรุปประเภทงบประมาณ
 งบโรงเรียน..........11,000..........................
ผู้เสนอ

ฝ่าย วิชาการ
สรุปรายรับ
งบ
งบเรียน
งบจัด
โรงเรียน
ฟรี
หา
เรียน
10,000

สรุป
รายจ่าย
10,000

1,000

-

-

1,000

11,000

-

-

11,000

งบเรียนฟรี.........................................
ผู้พิจารณา

(นางอุไรวรรณ ธนูศร)
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

(นางสาวสุภารัตน์ เหลืองรัตนวิมล)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

ผู้เห็นชอบ

ผู้อนุมัติ

(ซิสเตอร์จำนันท์ ไพรงาม)
ผู้อำนวยการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์

(บาดหลวงสุรชัย เจริญพงศ์)
ผู้จัดการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
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ลำดับที่ 18 หน่วยงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ฝ่าย วิชาการ
ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน : พันธกิจข้อที่...2...ยุทธศาสตร์ข้อที่ ....2,4....เป้าหมายข้อที่...2....
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบสี่: มาตรฐานที่...1,3......ประเด็นที่......-..........................
ตอบสนองมาตรฐานของโรงเรียน : มาตรฐานที่ 1,3
ตัวบ่งชี้ที่......-...........................
ระยะเวลา
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน
ดำเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)
วัตถุประสงค์
1.ขั้นวางแผน (P : PLAN)
1. เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการ 1.1 ประชุมคณะกรรมการทำงานกลุ่ม
เรียนการสอนภาษาอังกฤษ
สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศเพื่อ
2. เพื่อส่งเสริมนักเรียนที่มี
เตรียมพัฒนาประสิทธิภาพของครูและ
ความเป็นเลิศทางภาษาอังกฤษได้ บุคลากรในการเรียนการสอน
พัฒนาศักยภาพ
ภาษาต่างประเทศเพื่อ
3. เพื่อพัฒนานักเรียนให้เป็นผู้
1.1.1 เตรียมพัฒนาประสิทธิภาพ
26 เมษายน 2564
มีความสามารถทางด้าน
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
ภาษาต่างประเทศ
1.1.2 เตรียมเพื่อส่งเสริมนักเรียนที่
มีความเป็นเลิศทางภาษาอังกฤษได้
พัฒนาศักยภาพ
1.1.3 จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง
กับงานกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ
เป้าหมายเชิงปริมาณ
2. ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ/
1. นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 และ ภาระงานร่วม/โครงการ)(D : DO)
ม.1-ม.3ร้อยละ 100 ได้รับการ
2.1 พัฒนาประสิทธิภาพของครูและ
พัฒนาการเรียนรู้ และมี
บุคลากรในการเรียนการสอน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
ภาษาอังกฤษ
เกณฑ์มาตรฐาน
2.1.1 จัดให้มีการสอนเสริม
ตลอดปีการศึกษา
2. นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 และ
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วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน

O-NET ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ ปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3
2.1.2 จัดให้มีการสอนโดยใช้สื่อ
3. บุคลากรทางการศึกษาของ ภูมิปัญญา และแหล่งเรียนรู้ในการ
โรงเรียนร้อยละ 100 ได้รับการ เรียนการสอน
2.1.3 จัดให้มีการแข่งขันทักษะ
พัฒนาด้านภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 10
2.1.3.1 ประชุมคณะกรรมการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
เพื่อวางแผนการจัดสอบดังนี้
1. นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 และ
2.1.3.1.1 กรรมการออก
ม.1-ม.3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามเกณฑ์มาตรฐานได้รับ ข้อสอบ
2.1.3.1.2 กรรมการจัดทำ
การพัฒนาการเรียนรู้มีทักษะใน
การจัดการ สามารถเรียนรู้ด้วย ข้อสอบ
2.1.3.1.3 กรรมการคุมสอบ
ตนเองอย่างต่อเนื่องทำงานได้
สำเร็จได้รับการส่งเสริมความเป็น และจัดห้องสอบ
2.1.3.1.4 กรรมการ
เลิศตามความถนัดและความ
ตรวจข้อสอบ
สนใจ
2.1.3.2 จัดทำคำสั่ง
2. บุคลากรทางการศึกษามี
มอบหมายงาน
ความรู้และทักษะในการใช้
2.1.3.3 จัดสรุปการดำเนิน
ภาษาอังกฤษเบื้องต้นเพื่อการก้าว
สู่ศตวรรษที่ 21 (Thailand 4.0) งาน
2.1.3 จัดให้มีกิจกรรมค่าย
ภาษาอังกฤษ “English Camp”
2.1.4 จัดให้มีกจิ กรรมพี่ช่วยน้อง
2.1.5 จัดให้มีกิจกรรม Morning
English
2.1.5.1 อ่าน-เขียนภาษาอังกฤษ

ระยะเวลา
ดำเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)

ม.1-ม.3ร้อยละ 50 ได้รับการ

ตลอดปีการศึกษา

ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา

ตลอดปีการศึกษา
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วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน
2.1.5.2 นำเสนอภาษาอังกฤษหน้า
เสาธง
2.1.6 จัดให้มีกิจกรรม English
Club
2.1.7 กำกับติดตามการดำเนินการ
การพัฒนาประสิทธิภาพของครูและ
บุคลากรในการเรียนการสอน
ภาษาต่างประเทศ
2.1.8 ครูส่งแผนการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญครบทุกคน
2.2 ส่งเสริมนักเรียนที่มีความเป็นเลิศ
ทางภาษาได้พัฒนาศักยภาพ
2.2.1.1 กิจกรรมส่งเสริมความ

เป็นเลิศของนักเรียนด้าน
ภาษาอังกฤษ
2.2.1.2 กิจกรรมชมรม

ระยะเวลา
ดำเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
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วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน

ระยะเวลา
ดำเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)

ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1. นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 และ
ม.1-ม.3 ร้อยละ 100 ได้รับการ
พัฒนาการเรียนรู้และมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน
2. นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 และ
ม.1-ม.3 ได้รับการส่งเสริมความ
เป็นเลิศทางด้านภาษาอังกฤษ

3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล
(C : CHECK)
3.1 ตรวจสอบ ติดตาม การ
ดำเนินงานตามแผน
3.2 ปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงาน
ตามแผนงานที่ยังไม่สมบูรณ์
3.3 ทบทวน แก้ไข ปรับปรุง
เครื่องมือ

28 มีนาคม – 1

เครื่องมือการติดตาม/
ประเมินผล
1. แบบทดสอบ
2. แบบบันทึกการนิเทศ
3. แบบบันทึกผลของการ
พัฒนา

4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา
( A : ACT)
4.1 สรุปผลในภาพรวม
4.2 นำผลการประเมินมาวางแผน
เพื่อปรับปรุงและพัฒนาในปีการศึกษา
ต่อไป

เมษายน 2565

28 มีนาคม – 1
เมษายน 2565
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แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่าย
หน่วยงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ฝ่าย วิชาการ
ขั้นกำหนด
สรุปรายรับ
ลำดับ
รายการ
มาตรฐาน/
สรุป
งบ
งบเรียน
งบ
คุณลักษณะ
รายจ่าย
โรงเรียน
ฟรี
จัดหา
เฉพาะคุณภาพ
1 กิจกรรมส่งเสริมความเป็น สำรองดำเนินการ 15,000
- 15,000
เลิศของนักเรียนด้าน
ภาษาอังกฤษ
2 กิจกรรมพี่ช่วยน้อง
สำรองดำเนินการ
5,000
5,000
3 กิจกรรมชมรม
สำรองดำเนินการ
1,000
1,000
4 กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ
“English
10,000
- 10,000 20,000
“English Camp”
Camp”

รวมประมาณการค่าใช้จ่าย

(หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน )
สรุปประเภทงบประมาณ
 งบโรงเรียน..........31,000..........................
ผู้เสนอ

(นางสาวภาริณี วรรณทวี)
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ผู้เห็นชอบ

(ซิสเตอร์จำนันท์ ไพรงาม)
ผู้อำนวยการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์

31,000

- 10,000

งบสรรหา................10,000......................
ผู้พิจารณา

(นางสาวสุภารัตน์ เหลืองรัตนวิมล)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

ผู้อนุมัติ

(บาดหลวงสุรชัย เจริญพงศ์)
ผู้จัดการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์

41,000

ฝ่ายกิจการงานนักเรียน
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ลำดับที่ 1 หน่วยงาน งานบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน ฝ่าย กิจการนักเรียน
ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน : พันธกิจข้อที่.....6.....ยุทธศาสตร์ข้อที่ .....-.....เป้าหมายข้อที่.....
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ.มาตรฐานที่ ....1,......ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ที่..1.1-1.2.-1.4...............
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบสี่: มาตรฐานที่.......1........ตัวบ่งชี้ที่..... 1.1-1.2.-1.4........
ตอบสนองมาตรฐานของโรงเรียน : มาตรฐานที่ ......................... ตัวบ่งชี้ที่....................................

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์
1. เพื่อวางแผนร่วมกับหัวหน้า
ฝ่ า ยกิ จ การนั กเรี ย น ใน การ
กำหนดแผนงานบริ ห ารฝ่ า ย
กิจการนักเรียน
2. เพื่อส่ งเสริม สนั บ สนุ น ใน
การพัฒ นาบุ คลากรในฝ่ายให้มี
ประสิทธิภาพ
3. เพื่ อ รว บ รว ม แ ล ะ ส รุ ป
รายงาน การดำเนินงานให้ฝ่าย
กิจการนั กเรีย นทุกสั ป ดาห์ /ทุก
เดือน/ภาคเรียน/ปีการศึกษา
เป้าหมายเชิงปริมาณ
- บุ ค ล า ก ร ใน ฝ่ า ย กิ จ ก า ร
นักเรียน
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1. มีการวางแผนร่วมกับหัวหน้า
ฝ่ า ยกิ จ การนั กเรี ย น ใน การ
กำหนดแผนงานบริ ห ารฝ่ า ย
กิจการนักเรียน

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน

ระยะเวลา
ดำเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)

1. ขั้นวางแผน (P :PLAN)
1.1 ประชุ ม คณ ะกรรมการฝ่ า ยกิ จ การ
นักเรียน เพื่อเตรียมการดังนี้
1.1.1 เตรียมวางแผนร่วมกับหัวหน้าฝ่าย 23 มีนาคม 2564
กิจการนักเรียนในการกำหนดแผนงานบริหาร
ฝ่ายกิจการนักเรียน
1.1.2 เตรียมส่ งเสริม สนับสนุ นในการ 25 มีนาคม 2564
พัฒนาบุคลากรในฝ่ายให้มีประสิทธิภาพ
1.1.3 เตรียมรวบรวมและสรุปรายงาน 15 พ.ค. 64 – ก.ย.
การดำเนิ น งานให้ ฝ่ า ยกิ จ การนั ก เรี ย น ทุ ก
64 (เทอม 1)
สัปดาห์/ทุกเดือน/ภาคเรียน/ปีการศึกษา
พ.ย.64 - ก.พ.65
(เทอม 2)

2. ขั้ น ดำเนิ น การ (ภาระงานประจำ/ภาระ
งานร่วม/โครงการ)(D : DO)
2.1 จั ด ทำวางแผนร่ ว มกั บ หั ว หน้ า ฝ่ า ย 26 มีนาคม 2564
กิจการนักเรียนในการกำหนดแผนงานบริหาร
ฝ่ายกิจการนักเรียน
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วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
2. มี ก ารส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ใน
การพัฒ นาบุ คลากรในฝ่ายให้มี
ประสิทธิภาพ
3. มี ก ารรวบ รวม แ ล ะส รุ ป
รายงานการดำเนิ น งานให้ ฝ่ าย
กิจการนั กเรีย นทุกสั ป ดาห์ /ทุก
เดือน/ภาคเรียน/ปีการศึกษา

ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1. ครูฝ่ายกิจการนักเรียนร้อย
ละ 100 วางแผนร่ ว มหั ว หน้ า
ฝ่ า ยบริ ห ารกิ จ การนั ก เรี ย นใน
การกำหนดแผนงานบริ ห าร
กิจการนักเรียน
2. ครูฝ่ายกิจการนักเรียนร้อย
ละ 100 ได้ รั บ การส่ ง เสริ ม
สนับสนุนในการพัฒนาบุคลากร
ในฝ่ายให้มีประสิทธิภาพ
3. สามารถรวบรวมและสรุป
รายงาน การดำเนินงานให้ฝ่าย
กิจการนักเรียน ทุกสัปดาห์/ทุก
เดือน/ภาคเรียน/ปีการศึกษา
เครื่องมือการติดตาม/
ประเมินผล
- แบบสรุปรายงานการ
ดำเนินงานในฝ่ายบริหารงาน

ระยะเวลา
กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน
ดำเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)
2.2 จัดทำส่งเสริม สนับสนุนในการพัฒ นา 5 พ.ค.64 - มี.ค.65
บุคลากรในฝ่ายให้มีประสิทธิภาพ
2.2.1 งานกิจกรรมงานนักเรียน
ตลอดปีการศึกษา
2.2.2 งานกีฬา
ตลอดปีการศึกษา
2.2.3 งานสัมพันธ์ชุมชน
ตลอดปีการศึกษา
2.3 จัดทำรวบรวมและสรุปรายงาน การ
ตลอดปีการศึกษา
ดำเนินงานให้ฝ่ายกิจการนักเรียนทุกสัปดาห์/
ทุกเดือน/ภาคเรียน/ปีการศึกษา
2.3.1 งานกิจกรรมงานนักเรียน
ตลอดปีการศึกษา
2.2.2 งานกีฬา
ตลอดปีการศึกษา
2.3.3 งานสัมพันธ์ชุมชน
ตลอดปีการศึกษา
3. ขั้ น ตรวจสอบ/ติ ดตาม/ประเมิ น ผล(C :
CHECK)
3.1 รวบรวมข้ อ มู ล ความต้ อ งการพั ฒ นา 26 พ.ค. 64 –
อบรมในฝ่ ายกิจการนักเรียน ประสานส่ งต่อ ทุ ก เดื อ นของภาค
ให้ กั บ งานทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ฝ่ า ยพั ฒ นา เรียนที่ 1
คุณภาพการศึกษาและบุคลากรในการจัด
(พ.ค.64-ก.ย.64)
อบรม/ประชุม/สัมมนา
3.2 รวบรวมข้อมูล ผลการอบรม/ประชุม/ ภาคเรียนที่ 2
สั ม มนาของบุ ค ลากรในแต่ ล ะงานในฝ่ า ย (พ.ย.64-ก.พ.65)
กิจการนักเรียน ส่งต่อให้หัวหน้า ฝ่ายวิชาการ
และงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ ฝ่ายพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและบุคลากร

4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา
4.1 สรุปการดำเนินงานของแต่ละงาน
นำเสนอหัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน ทุก
สัปดาห์/ทุกเดือน/ภาคเรียน/ปีการศึกษา

26 พ.ค.64-มี.ค.65
ทุกเดือนของภาค
เรียนที่ 1
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กิจการนักเรียน

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน
นำเสนอหัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน/
ผู้อำนวยการ
4.2 ส่ งสรุปรายงานผลการดำเนินงานของ
ฝ่ายกิจการนักเรียนให้ กับงานวิจัย นโยบาย
และแผน ฝ่ ายพั ฒ นาคุณ ภาพการศึกษาและ
บุคลากร เพื่อสรุปเปรียบเทียบกับแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน

ระยะเวลา
ดำเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)
(พ.ค.64-ก.ย.64)
ทุกเดือนของภาค
เรียนที่ 2
(พ.ย.64-ก.พ.65)

แบบประมาณการค่าใช้จ่าย
หน่วยงาน บริหารฝ่ายกิจการนักเรียน
ฝ่าย กิจการนักเรียน
ขั้นกำหนด
ลำดับ
รายการ
มาตรฐาน/
ราคาต่อ จำนวน
คุณลักษณะเฉพาะ
หน่วย
หน่วย
คุณภาพ
บาท สต.
1 ค่าเข้าเล่มสรุป
100
- 35 เล่ม
งานฝ่ายกิจการ
นักเรียน
2 น้ำหมึกเครื่อง
Brother BT D60
120
20
ปริ้นส์
BK
3 กระดาษ A4
80 แกรม ยี่ห้อ IQ
80
- 30 รีม
BRAND
รวมประมาณการค่าใช้จ่าย ( แปดพันสามร้อยบาทถ้วน )
สรุปประเภทงบประมาณ
 งบโรงเรียน...........8,300........................

จำนวนเงิน

บาท สต.
3,500 -

2,400

-

2,400

-

8,300

-

 งบจัดหา...........................................

หมาย
เหตุ
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ผู้เสนอ

ผู้พิจารณา

(นายชนเทพ สังข์ทองหลาง)
หัวหน้างานบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน

( นางภริตพร นวลเท่า )
ผู้ชว่ ยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน

ผู้เห็นชอบ

ผู้อนุมัติ

( ซิสเตอร์จำนันท์ ไพรงาม )
ผู้อำนวยการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์

(บาดหลวงสุรชัย เจริญพงศ์)
ผู้จัดการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
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ลำดับที่ 2 หน่วยงาน
กิจกรรมงานนักเรียน
งานฝ่าย กิจการนักเรียน
ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน : พันธกิจข้อที่ 1 ยุทธศาสตร์ข้อที่ 1 เป้าหมายข้อที่ 1
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา : สพฐ. มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ที่ 2.1-2.4
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา : สมศ.รอบ 4 : มาตรฐานที่ 1,2 ประเด็นที่1(1.3), 2.1,2.2,2.3,2.4
สนองมาตรฐานของโรงเรียน : มาตรฐานที่ 1,2 ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ที่ 1(1.3), 2.1,2.2,2.3,2.4.

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน

วัตถุประสงค์
1. ขั้นวางแผน (P:PLAN)
เพื่อจัดกิจกรรมงานนักเรียน 1. ประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการ
ระดับโรงเรียนแก่นักเรียน นักเรียน เพื่อเตรียมดำเนินการดังนี้
ชั้นประถมศึกษาปีที่11.1 เตรียมดำเนินการมอบหมายให้ครู
มัธยมศึกษาปีที่ 3
ประจำชั้นดูแลพฤติกรรมนักเรียนและรายงาน
ผลพฤติกรรมนักเรียน
1.2 เตรียมจัดกิจกรรมกิจกรรมนักเรียน
ระดับโรงเรียนแก่นักเรียน
เป้าหมายเชิงปริมาณ
2. ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ/ภาระ
ร้อยละ 90 ของนักเรียนชั้น ง่านร่วม/โครงการ) (D :DO )
ประถมศึกษาปีที่ 12.1 กิจกรรมอุ่นไอรักในอ้อมกอด
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ร่วม
2.1.1 ประชุมครูฝ่ายกิจการและ
กิจกรรมงานนักเรียน
คณะกรรมการจัดกิจกรรมอุ่นไอรักในอ้อม
กอด
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
2.1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการจัด
นักเรียนร่วมกิจกรรมงาน
กิจกรรมอุ่นไอรักในอ้อมกอดนำเสนออนุมัติ
นักเรียนทุกคน
จากผู้อำนวยการโรงเรียน
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
2.1.3 ประชุมคณะกรรมการกิจกรรม
1. นักเรียนร้อยละ 90 ร่วม อุ่นไอรักในอ้อมกอด
กิจกรรมงานนักเรียนตามที่
2.1.4 ดำเนินการจัดกิจกรรมอุ่นไอรัก

ระยะเวลา/ดำเนินงาน/
(วัน/เดือน/ปี)
ตลอดปีการศึกษา

17 พ.ค. 2564
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กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน

ในอ้อมกอดดังนี้
- กิจกรรมลั่นฆ้อง
- กิจกรรมสวมกอดโดยคณะผู้บริหารและครู
2.1.5 ประเมินผลการดำเนินกิจกรรม
โดยตอบแบบประเมินความพึงพอใจ
2.1.6 รวบรวมข้อมูล แบบประเมิน
และผลการดำเนินกิจกรรม
2.1.7 วิเคราะห์ข้อมูล เสนอแนะ
เครื่องมือการติดตามและ ข้อบกพร่อง/ควรปรับปรุง/แก้ไข
ประเมินผล
2.1.8 ประเมินผลและสรุปรายงานผล
1. แบบประเมินการร่วม
การดำเนินกิจกรรม เพื่อปรับปรุงแก้ไข
กิจกรรมงานนักเรียน
ข้อบกพร่องในปีการศึกษาต่อไป
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2.2 กิจกรรมอบรมธรรมะนักเรียน ม.1
1-,มัธยมศึกษาปีที่ 3
2.2.1 ประชุมครูฝ่ายกิจการและ
2. แบบสอบถามความพึง
คณะกรรมการจัดกิจกรรมอบรมธรรมะ
พอใจการเข้าร่วมกิจกรรม นักเรียน ม.1
งานนักเรียน
2.2.2 แต่งตั้งคณะกรรมการจัด
3. แบบประเมินคุณธรรม
กิจกรรมอบรมธรรมะนักเรียน ม.1นำเสนอ
จริยธรรมตามอัตลักษณ์ของ อนุมัติจากผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียน
2.2.3 ประชุมคณะกรรมการกิจกรรม
อบรมธรรมะนักเรียน ม.1
2.2.4 ดำเนินการจัดกิจกรรมอบรม
ธรรมะนักเรียน ม.1ดังนี้
- นิมนต์พระวิทยากร
- แบ่งกลุ่มอบรม รักเมตตา ซื่อสัตย์ กตัญญู
อยู่อย่างพอเพียง
- พระวิทยากรกิจกรรมอบรมธรรมะนักเรียน
ม. 1 ตามอัตลักษณ์ 4
2.2.5 ประเมินผลการดำเนินกิจกรรม
โดยตอบแบบประเมินความพึงพอใจ

ระยะเวลา/ดำเนินงาน/
(วัน/เดือน/ปี)

กำหนด
2. นักเรียนร้อยละ 90 เห็น
ความสำคัญของการเข้าร่วม
กิจกรรมงานนักเรียน
3. นักเรียนร้อยละ 90 มี
คุณธรรมตามอัตลักษณ์ของ
โรงเรียน

27 - 28 พ.ค. 2564
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กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน
2.2.6 รวบรวมข้อมูล แบบประเมิน
และผลการดำเนินกิจกรรม
2.2.7 วิเคราะห์ข้อมูล เสนอแนะ
ข้อบกพร่อง/ควรปรับปรุง/แก้ไข
2.2.8 ประเมินผลและสรุปรายงานผล
การดำเนินกิจกรรม เพื่อปรับปรุงแก้ไข
ข้อบกพร่องในปีการศึกษาต่อไป
2.3 ส่งเสริมประชาธิปไตย
2.3.1 ประชุมครูฝ่ายกิจการและ
คณะกรรมการส่งเสริมประชาธิปไตยเพื่อ
วางแผนจัดกิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน
2.3.2 แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริม
ประชาธิปไตยนำเสนออนุมัติจากผู้อำนวยการ
โรงเรียน
2.3.3 ประชุมคณะกรรมการส่งเสริม
ประชาธิปไตย
2.3.4 ดำเนินการจัดกิจกรรมเลือกตั้ง
สภานักเรียน
2.3.5 ติดตาม สรุป ประเมินผล และ
รายงานการดำเนินงาน / โครงการ/กิจกรรม
ต่อหัวหน้างานกิจกรรมงานนักเรียน
2.4 งานสภานักเรียน
2.4.1 ประชุมคณะกรรมสภานักเรียน
2.4.2 แต่งตั้งคณะกรรมสภานักเรียน
• มอบหมายหน้าทีส
่ ภานักเรียน
- งานรักษาความปลอดภัยนักเรียน
- เป็นตัวแทนของนักเรียนในการร่วม
ทำกิจกรรมของโรงเรียน-ชุมชน
- ประสานงานระหว่างนักเรียนกับครู
ในโรงเรียนในกิจการงานของโรงเรียน

ระยะเวลา/ดำเนินงาน/
(วัน/เดือน/ปี)

1 – 4 มิ.ย. 2564

4 มิ.ย. 2564

3 มิ.ย. 2564
7 มิ.ย . 2564
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
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กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน
- ริเริ่มและจัดทำโครงการอันเป็น
ประโยชน์ต่อโรงเรียน นักเรียน และชุมชน
ตามความเห็นชอบ ของผู้บริหารโรงเรียน
- ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งใน
ด้านการเรียน การเสียสละ การเข้าร่วม
กิจกรรมการให้ความร่วมมือ การเคารพ
กฎระเบียบข้อบังคับ ฯลฯ
2.4.3 ติดตาม สรุป ประเมินผล และ
รายงานการดำเนินงาน / โครงการต่อผู้ที่
เกี่ยวข้อง
2.5 งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
และโรคเอดส์
2.5.1 ประชุมคณะกรรมป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดและโรคเอดส์
2.5.2 แต่งตั้งคณะกรรมป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดและโรคเอดส์
2.5.3 จัดทำสถิติข้อมูลนักเรียนที่มี
พฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและโรค
เอดส์
2.5.4 ประสานงานกับครูประจำชั้นและ
ผู้ปกครองนักเรียนกลุ่มเสี่ยง
2.5.5 สร้างเครือข่ายเฝ้าระวัง
2.5.6 ตรวจค้นหาสารเสพติดและสิ่งผิด
กฎหมาย
2.5.7 สุ่มตรวจปัสสาวะนักเรียนปีละ 1
ครั้ง
2.5.8 รณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและโรค
เอดส์
2.5.9 ดำเนินการอบรมนักเรียนกลุ่มเสี่ยง
2.5.10 จัดกิจกรรมส่งเสริมเวลาว่างให้เกิด

ระยะเวลา/ดำเนินงาน/
(วัน/เดือน/ปี)
ตลอดปีการศึกษา

ตลอดปีการศึกษา

3 ก.พ. 2565

21 พ.ค. 2564
24 พ.ค. 2564
21 มิ.ย. 2564

24 มิ.ย. 2564
25 มิ.ย. 2564
ตลอดปีการศึกษา
20 พ.ย. 2564
1 ธ.ค. 2564
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
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กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน
ประโยชน์เช่น กิจกรรมลานกีฬาต้าน
ยาเสพติด
2.5.11 การรายงานข้อมูลยาเสพติดให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2.5.12 ติดตาม สรุป ประเมินผล และ
รายงานการดำเนินงาน / โครงการ/กิจกรรม
งานนักเรียน
2.6 กิจกรรมงามอย่างไทย
2.6.1 ประชุมครูฝ่ายกิจการและ
คณะกรรมการกิจกรรมงามอย่างไทยเพื่อ
วางแผนจัดกิจกรรมงามอย่างไทย
2.6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการจัด
กิจกรรมงามอย่างไทยนำเสนออนุมัติจาก
ผู้อำนวยการโรงเรียน
2.6.3 ประชุมคณะกรรมการกิจกรรม
งามอย่างไทย
2.6.4 ดำเนินการจัดกิจกรรม
งามอย่างไทยดังนี้
2.6.4.1 กิจกรรมนักเรียน
แต่งกายด้วยผ้าไทยทุกวันอังคาร
2.6.4.2 กิจกรรมงามอย่างไทย
- จัดให้ความรู้และฝึก
ปฏิบัติการไหว้งามอย่างไทยให้กับนักเรียน
หลังเคารพธงชาติ ทุกวันอังคาร
- ครูประจำชั้นฝึกปฏิบัติการ
ไหว้งามอย่างไทยให้แก่นักเรียนในชั่วโมงโฮม
รูม
2.6.4.3 ประเมินผลการดำเนิน
กิจกรรมโดยตอบแบบประเมินความพึงพอใจ
2.6.4.4 รวบรวมข้อมูล

ระยะเวลา/ดำเนินงาน/
(วัน/เดือน/ปี)
ตลอดปีการศึกษา

3 ก.พ. 2565

1 มิ.ย. 2564

ทุกวันอังคาร
หลังกิจกรรมหน้าเสาธง
ตลอดปีการศึกษา
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กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน
แบบประเมินและผลการดำเนินกิจกรรม
2.6.4.5 วิเคราะห์ข้อมูล
เสนอแนะข้อบกพร่อง/ควรปรับปรุง/แก้ไข
2.6.4.6 ประเมินผลและสรุป
รายงานผลการดำเนินกิจกรรม เพื่อปรับปรุง
แก้ไขข้อบกพร่องในปีการศึกษาต่อไป
2.7 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมล
ลักษณ พระบรมราชินี
2.7.1 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระราชินี รัชกาลที่ 10
2.7.2 ประชุมฝ่ายกิจการและ
คณะกรรมการกิจกรรมวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชร
สุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เพื่อวางแผน
จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา
2.7.3 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรม
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า
สุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
นำเสนออนุมัติจากผู้อำนวยการโรงเรียน
2.7.4 ประชุมคณะกรรมการกิจกรรมวัน
เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า
สุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
2.7.5 ดำเนินการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชร
สุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ดังนี้
-ชี้แจงรายละเอียดกิจกรรมต่อคณะครูใน
โรงเรียน
-ดำเนินการจัดกิจกรรม แบ่งออกเป็น 2 ช่วง
ดังนี้

ระยะเวลา/ดำเนินงาน/
(วัน/เดือน/ปี)
1-28 ก.พ. 2565
1-28 ก.พ. 2565

2 มิ.ย. 2564
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กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน
- ช่วงบ่าย เทิดพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา
พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
- บำเพ็ญประโยชน์ 1. วันแม่พระแห่งสาย
ประคำศักดิ์สิทธิ์ 2. ทางรถไฟ 3. บ้านยาย
อ่อน 4. ในโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
2.7.6 ประเมินผลการดำเนินกิจกรรมโดย
ตอบแบบประเมินความพึงพอใจ
2.7.7 รวบรวมข้อมูล แบบประเมินและ
ผลการดำเนินกิจกรรม
2.7.8 วิเคราะห์ข้อมูล เสนอแนะ
ข้อบกพร่อง/ควรปรับปรุง/แก้ไข
2.7.9 ประเมินผลและสรุปรายงานผล
การดำเนินกิจกรรม เพื่อปรับปรุงแก้ไข
ข้อบกพร่องในปีการศึกษาต่อไป
2.8 กิจกรรมวันไหว้ครู
2.8.1. ประชุมครูฝ่ายกิจการและ
คณะกรรมการกิจกรรมวันไหว้ครู เพื่อ
วางแผนจัดกิจกรรมวันไหว้ครูประจำปี
การศึกษา 2564
2.8.2 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรม
วันไหว้ครู นำเสนออนุมัติจากผู้อำนวยการ
โรงเรียน
2.8.3 ประชุมคณะกรรมการกิจกรรมวัน
ไหว้ครู
2.8.4 ดำเนินการจัดกิจกรรมวันไหว้ครู
ดังนี้
- จัดให้มีการฝึกซ้อมตัวแทนถือพานไหว้ครูที่
ถูกต้อง/พิธีการ
- ดำเนินการจัดกิจกรรมวันไหว้ครู

ระยะเวลา/ดำเนินงาน/
(วัน/เดือน/ปี)

17 มิ.ย. 2564
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กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน
2.8.5 ประเมินผลการดำเนินกิจกรรม
โดยตอบแบบประเมินความพึงพอใจ
2.8.6 รวบรวมข้อมูล แบบประเมินและ
ผลการดำเนินกิจกรรม
2.8.7 วิเคราะห์ข้อมูล เสนอแนะ
ข้อบกพร่อง/ควรปรับปรุง/แก้ไข
2.8.8 ประเมินผลและสรุปรายงานผล
การดำเนินกิจกรรม เพื่อปรับปรุงแก้ไข
ข้อบกพร่องในปีการศึกษาต่อไป
2.9 กิจกรรมส่งเสริมภาวะผู้นำ
2.9.1. ประชุมครูฝ่ายกิจการนักเรียน
และคณะกรรมการ เพื่อวางแผนคัดเลือกสภา
นักเรียนประจำปีการศึกษา 2564
2.9.2 แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ
นำเสนออนุมัติจากผู้อำนวยการโรงเรียน
2.9.3 ประชุมคณะกรรมการเตรียม
ดำเนินการจัดกิจกรรม
2.9.5 ประเมินผลการดำเนินกิจกรรม
โดยตอบแบบประเมินความพึงพอใจ
2.9.6 รวบรวมข้อมูล แบบประเมินและ
ผลการดำเนินกิจกรรม
2.9.7 วิเคราะห์ข้อมูล เสนอแนะ
ข้อบกพร่อง/ควรปรับปรุง/แก้ไข
2.9.8 ประเมินผลและสรุปรายงานผล
การดำเนินกิจกรรม เพื่อปรับปรุงแก้ไข
ข้อบกพร่องในปีการศึกษาต่อไป
2.10 กิจกรรมวันเข้าพรรษา
2.10.1 ประชุมครูฝ่ายกิจการและ
คณะกรรมการจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา
2.10.2 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรม

ระยะเวลา/ดำเนินงาน/
(วัน/เดือน/ปี)

7 - 9 ก.ค. 2564

23 ก.ค. 2564
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กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน
อบรมธรรมะวันเข้าพรรษา
2.10.3 ประชุมคณะกรรมการกิจกรรมวัน
เข้าพรรษา
2.10.4 ดำเนินการจัดกิจกรรมวัน
เข้าพรรษา ดังนี้
- นิมนต์พระมาอบรมธรรมมะ
- เชิญชวนและรณรงค์ทำความดีวัน
เข้าพรรษา
- บำเพ็ญประโยชน์เขตพื้นที่รับผิดชอบ
โดยนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
2.10.5 ประเมินผลการดำเนินกิจกรรม
โดยตอบแบบประเมินความพึงพอใจ
2.10.6 รวบรวมข้อมูล แบบประเมิน
และผลการดำเนินกิจกรรม
2.10.7 วิเคราะห์ข้อมูล เสนอแนะ
ข้อบกพร่อง/ควรปรับปรุง/แก้ไข
2.10.8 ประเมินผลและสรุปรายงานผล
การดำเนินกิจกรรม เพื่อปรับปรุงแก้ไข
ข้อบกพร่องในปีการศึกษาต่อไป
2.11 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา
รัชกาลที่ 10
2.11.1 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา
รัชกาลที1่ 0
2.11.2 ประชุมฝ่ายกิจการและ
คณะกรรมการกิจกรรมวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษารัชกาลที่10 เพื่อวางแผนจัด
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่10
2.11.3 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรม
วันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่ 10
นำเสนออนุมัติจากผู้อำนวยการโรงเรียน

ระยะเวลา/ดำเนินงาน/
(วัน/เดือน/ปี)

27 ก.ค. 2564
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กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน
2.11.4 ประชุมคณะกรรมการกิจกรรมวัน
เฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่ 10
2.11.5 ดำเนินการจัดกิจกรรมวันเฉลิม
พระชนมพรรษารัชกาลที่ 10 ดังนี้
-ชี้แจงรายละเอียดกิจกรรมต่อคณะครูใน
โรงเรียน
-ดำเนินการจัดกิจกรรม แบ่งออกเป็น 2 ช่วง
ดังนี้
- ช่วงเช้า เทิดพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิม
พระชนพรรษา รัชกาลที่ 10
- บำเพ็ญประโยชน์ 1. วัดแม่พระแห่งสาย
ประคำศักดิ์สิทธิ์ 2. ทางรถไฟ 3. บ้านยาย
อ่อน 4. ในโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
2.11.6 ประเมินผลการดำเนินกิจกรรม
โดยตอบแบบประเมินความพึงพอใจ
2.11.7 รวบรวมข้อมูล แบบประเมินและ
ผลการดำเนินกิจกรรม
2.11.8 วิเคราะห์ข้อมูล เสนอแนะ
ข้อบกพร่อง/ควรปรับปรุง/แก้ไข
2.11.9 ประเมินผลและสรุปรายงานผล
การดำเนินกิจกรรม เพื่อปรับปรุงแก้ไข
ข้อบกพร่องในปีการศึกษาต่อไป
2.12 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
2.12.1 ประชุมครูฝ่ายกิจการและ
คณะกรรมการจัดกิจกรรม เพื่อวางแผนจัด
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
2.12.2 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรม
วันแม่แห่งชาติ นำเสนออนุมัติจาก
ผู้อำนวยการโรงเรียน
2.12.3 ประชุมคณะกรรมการกิจกรรม

ระยะเวลา/ดำเนินงาน/
(วัน/เดือน/ปี)

11 ส.ค. 2564
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กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน
วันแม่แห่งชาติ
2.12.4 ดำเนินการจัดกิจกรรมวันแม่
แห่งชาติ ดังนี้
-ชี้แจงรายละเอียดต่อคณะครูในโรงเรียน
- จัดทำหนังสือเชิญผู้ปกครองที่จะเข้าร่วม
กิจกรรม และทำ หนังสือเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องร่วม
กิจกรรม
- ดำเนินการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
ปีการศึกษา 2563
2.12.5 ประเมินผลการดำเนินกิจกรรม
โดยตอบแบบประเมินความพึงพอใจ
2.12.6 รวบรวมข้อมูล แบบประเมิน
และผลการดำเนินกิจกรรม
2.12.7 วิเคราะห์ข้อมูล เสนอแนะ
ข้อบกพร่อง/ควรปรับปรุง/แก้ไข
2.12.8 ประเมินผลและสรุปรายงานผล
การดำเนินกิจกรรม เพื่อปรับปรุงแก้ไข
ข้อบกพร่องในปีการศึกษาต่อไป
2.13 กิจกรรมวันลอยกระทง
2.3.1 ประชุมครูฝ่ายกิจการและ
คณะกรรมการจัดกิจกรรม เพือ่ วางแผนจัด
กิจกรรมวันลอยกระทง
2.3.2 แต่งตั้งคณะกรรมการจัด
กิจกรรมวันลอยกระทงนำเสนออนุมัติจาก
ผู้อำนวยการโรงเรียน
2.3.3 ประชุมคณะกรรมการจัด
กิจกรรม วันลอยกระทง
2.3.4 ดำเนินการจัดกิจกรรมวันลอย
กระทงดังนี้
- ชี้แจงรายละเอียดต่อคณะครูในโรงเรียน

ระยะเวลา/ดำเนินงาน/
(วัน/เดือน/ปี)

18 พ.ย. 2564
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กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน
- ช่วงเช้า จัดกิจกรรมประดิษฐ์กระทงใน
ห้องเรียน
2.3.5 ประเมินผลการดำเนินกิจกรรม
โดยตอบแบบประเมินความพึงพอใจ
2.3.6 รวบรวมข้อมูล แบบประเมิน
และผลการดำเนินกิจกรรม
2.3.7 วิเคราะห์ข้อมูล เสนอแนะ
ข้อบกพร่อง/ควรปรับปรุง/แก้ไข
2.3.8 ประเมินผลและสรุปรายงาน
ผลการดำเนินกิจกรรม เพื่อปรับปรุงแก้ไข
ข้อบกพร่องในปีการศึกษาต่อไป
2.14 กิจกรรมวันคล้ายวันพระบรมราช
สมภพ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และ
วันพ่อแห่งชาติ
2.14.1 ประชุมครูฝ่ายกิจการและ
คณะกรรมการจัดกิจกรรม เพื่อวางแผนจัด
กิจกรรมวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดช
บรมนาถบพิตร วันชาติ และ วันพ่อแห่งชาติ

2.14.2 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรม
วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบรม
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถ
บพิตร วันชาติ และ วันพ่อแห่งชาติ
นำเสนออนุมัติจากผู้อำนวยการโรงเรียน
2.14.3 ประชุมคณะกรรมการจัด
กิจกรรม วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระ
บรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดช บรม
นาถบพิตร วันชาติ และ วันพ่อแห่งชาติ

ระยะเวลา/ดำเนินงาน/
(วัน/เดือน/ปี)

3 ธ.ค. 2564
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วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน
2.14.4 ดำเนินการจัดกิจกรรมวันคล้าย
วันพระบรมราชสมภพ พระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ
และ วันพ่อแห่งชาติ
ดังนี้
-ชี้แจงรายละเอียดต่อคณะครูในโรงเรียน
- ประกวดวาดภาพโดยกลุ่มสาระศิลปะ
- จัดนิทรรศการพระราชกรณียกิจรัชกาลที่ 9
- จัดนิทรรศการผลการประกวดวาดภาพ
- มอบรางวัลการประกวดวาดภาพ
2.14.5 ประเมินผลการดำเนินกิจกรรม
โดยตอบแบบประเมินความพึงพอใจ
2.14.6 รวบรวมข้อมูล แบบประเมิน
และผลการดำเนินกิจกรรม
2.14.7 วิเคราะห์ข้อมูล เสนอแนะ
ข้อบกพร่อง/ควรปรับปรุง/แก้ไข
2.14.8 ประเมินผลและสรุปรายงานผล
การดำเนินกิจกรรม เพื่อปรับปรุงแก้ไข
ข้อบกพร่องในปีการศึกษาต่อไป
2.15 กิจกรรมวันเด็ก
2.15.1 ประชุมครูฝ่ายกิจการและ
คณะกรรมการกิจกรรมวันเด็กเพื่อวางแผน
จัดกิจกรรมวันเด็ก
2.15.2 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรม
วันเด็ก นำเสนออนุมัติจากผู้อำนวยการ
โรงเรียน
2.15.3 ประชุมคณะกรรมการกิจกรรม
วันเด็ก
2.15.4 ดำเนินการจัดกิจกรรมวันเด็ก
ดังนี้

ระยะเวลา/ดำเนินงาน/
(วัน/เดือน/ปี)

7 ม.ค. 2565
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วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน

ระยะเวลา/ดำเนินงาน/
(วัน/เดือน/ปี)

-คณะกรรมการดำเนินการจัดประชุมผู้ที่
เกี่ยวข้องร่วมชี้แจงรายละเอียดกิจกรรม
- ดำเนินการจัดฐานสนุกสนาน
- จัดหารางวัลให้นักเรียนที่ร่วมกิจกรรม
- ดำเนินการจัดกิจกรรมวันเด็ก
 กิจกรรมแข่งขันฟุตบอล
2.15.5 ประเมินผลการดำเนินกิจกรรม
โดยตอบแบบประเมินความพึงพอใจ
2.15.6 รวบรวมข้อมูล แบบประเมินและ
ผลการดำเนินกิจกรรม
2.15.7 วิเคราะห์ข้อมูล เสนอแนะ
ข้อบกพร่อง/ควรปรับปรุง/แก้ไข
2.15.8 ประเมินผลและสรุปรายงานผล
การดำเนินกิจกรรม เพื่อปรับปรุงแก้ไข
ข้อบกพร่องในปีการศึกษาต่อไปรายงานต่อ
ผู้อำนวยการและผู้จัดการตามลำดับ
ตลอดปีการศึกษา
3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล
(C:CHECK)
3.1 ตรวจสอบ ติดตามการดำเนินงานตาม
แผน
3.2 ปรับปรุงแก้ไข การดำเนินงานตาม
แผนงาน
4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุงพัฒนา
(A:ACT)
4.1 สรุปผล การจัดกิจกรรม
4.2 นำผลการประเมินวางแผนเพื่อ
ปรับปรุงและพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป
4.3 กำกับ ติดตามประเมินผลการดำเนิน

ตลอดปีการศึกษา
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วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน
กิจกรรม
4.4 สรุป รวบรวมข้อมูลและรายงานผล
การดำเนินงานต่อผู้แทนผู้รับใบอนุญาต
ผู้อำนวยการและผู้จัดการ

ระยะเวลา/ดำเนินงาน/
(วัน/เดือน/ปี)
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แบบประมาณการค่าใช้จ่าย
แผนงานหน่วยงาน
กิจกรรมงานนักเรียน
ชื่อกิจกรรม อุ่นไอรักในอ้อมกอด

ลำดับ

ขั้นกำหนด
มาตรฐาน/
คุณลักษณะ
เฉพาะคุณภาพ

รายการ

กิจการนักเรียน .

จำนวนเงิน
ราคาต่อหน่วย จำนวน
บาท
สต. หน่วย

1 ค่าป้ายไวนิล
1,800
2 ค่าป้ายโฟม
500
รวมประมาณการค่าใช้จ่าย (สองพันสามร้อยบาทถ้วน)
สรุปงบประมาณ
 งบโรงเรียน 2,300 บาท

ฝ่าย

 งบจัดหา

-

1
1

หมา
ยเหตุ

บาท

สต.

1,800
500
2,300

-

บาท

ลงชื่อ..................................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม
(นายชนเทพ สังข์ทองหลาง)
ครูผู้สอน

ผู้เสนอ

ผู้พิจารณา

(นางมนทกานต์ ดาทอง )
หัวหน้างานกิจกรรมงานนักเรียน

( นางภริตพร นวลเท่า )
ผูช้ ่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน

ผู้เห็นชอบ

( นางสาวจำนันท์ ไพรงาม )
ผู้อำนวยการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์

ผู้อนุมัติ

(บาทหลวงสุรชัย เจริญพงศ์)
ผู้จัดการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
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แบบประมาณการค่าใช้จ่าย
แผนงานหน่วยงาน
กิจกรรมงานนักเรียน
ชื่อกิจกรรม อบรมธรรมะนักเรียน ม.1

ลำดับ

ขั้นกำหนด
มาตรฐาน/
คุณลักษณะ
เฉพาะคุณภาพ

รายการ

1 ค่าป้ายไวนิล
2 ค่าวิทยากร
3 ค่าปิ่นโตภัตตาหาร
4 น้ำอาหารว่าง
5 ค่ากระดาษ A4
รวมประมาณการค่าใช้จ่าย (สี่พันห้าร้อยบาทถ้วน)
สรุปงบประมาณ
 งบโรงเรียน 4,500 บาท

ฝ่าย

กิจการนักเรียน .

จำนวนเงิน
ราคาต่อหน่วย จำนวน
บาท
สต. หน่วย
800
3,000
500
100
100

 งบจัดหา

-

1
1
1
1
1

หมา
ยเหตุ

บาท

สต.

800
3,000
500
100
100
4,500

-

บาท

ลงชื่อ.................................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม
(นางสาวกัลยา มั่งคั่ง)
ครูผู้สอน
ผู้เสนอ

ผู้พิจารณา

(นางมนทกานต์ ดาทอง )
หัวหน้างานกิจกรรมงานนักเรียน

( นางภริตพร นวลเท่า )
ผูช้ ่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน

ผู้เห็นชอบ

ผู้อนุมัติ

175

แบบประมาณการค่าใช้จ่าย
แผนงานหน่วยงาน
กิจกรรมงานนักเรียน
ชื่อกิจกรรม ส่งเสริมประชาธิปไตย

ลำดับ

ขั้นกำหนด
มาตรฐาน/
คุณลักษณะ
เฉพาะคุณภาพ

รายการ

1

ค่าบำรุงเครื่อง
ลงคะแนน
2 ค่าอาหาร เครื่องดื่ม
วิทยากร
3 ค่ากระเช้าผลไม้
4 ค่าป้ายไวนิล
รวมประมาณการค่าใช้จ่าย (ห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)
สรุปงบประมาณ
 งบโรงเรียน 5,800 บาท

ฝ่าย

กิจการนักเรียน .

จำนวนเงิน

หมา
ยเหตุ

ราคาต่อหน่วย จำนวน
บาท
สต. หน่วย

บาท

สต.

3,000

-

1

3,000

-

1,000

-

1

1,000

-

800
1,000

-

1
1

800
1,000
5,800

-

 งบจัดหา

บาท

ลงชื่อ..................................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม
( นางสาวกัลยา มั่งคั่ง )
ครูผู้สอน

ผู้เสนอ

ผู้พิจารณา

(นางมนทกานต์ ดาทอง )
หัวหน้างานกิจกรรมงานนักเรียน

( นางภริตพร นวลเท่า )
ผูช้ ่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน
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แบบประมาณการค่าใช้จ่าย
แผนงานหน่วยงาน
กิจกรรมงานนักเรียน
ชื่อกิจกรรม งานสภานักเรียน

ลำดับ

รายการ

ขั้นกำหนด
มาตรฐาน/
คุณลักษณะ
เฉพาะคุณภาพ

กิจการนักเรียน .

จำนวนเงิน
ราคาต่อหน่วย จำนวน
บาท
สต. หน่วย

1

ค่าเกียรติบัตรปฏิบัติงาน
สภานักเรียน
2 ค่าค่าเอกสาร แฟ้มสรุป
งานกิจกรรมงานสภา
นักเรียน
รวมประมาณการค่าใช้จ่าย (ห้าร้อยบาทถ้วน)
สรุปงบประมาณ
 งบโรงเรียน 500 บาท

ฝ่าย

 งบจัดหา

หมา
ยเหตุ

บาท

สต.

300

-

1

300

-

200

-

1

200

-

500

-

บาท

ลงชื่อ..................................................ผู้รับผิดชอบ
(นางเพ็ญศรี มะนิตรัมย์)
ครูผู้สอน

ผู้เสนอ

ผู้พิจารณา

(นางมนทกานต์ ดาทอง )
หัวหน้างานกิจกรรมงานนักเรียน

( นางภริตพร นวลเท่า )
ผูช้ ่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน
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แบบประมาณการค่าใช้จ่าย
แผนงานหน่วยงาน
กิจกรรมงานนักเรียน
ฝ่าย
ชื่อกิจกรรม ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและโรคเอดส์

ลำดับ

ขั้นกำหนด
มาตรฐาน/
คุณลักษณะ
เฉพาะคุณภาพ

รายการ

จำนวนเงิน
ราคาต่อหน่วย จำนวน
บาท
สต. หน่วย

1

ค่าอบรม/วิทยาการ
5,000
ค่ากระเช้าของขวัญ
800
2 ค่าเอกสาร แฟ้มสรุป
500
งาน
รวมประมาณการค่าใช้จ่าย (หกพันสามร้อยบาทถ้วน)
สรุปงบประมาณ
 งบโรงเรียน 6,300 บาท

กิจการนักเรียน .

 งบจัดหา

-

หมา
ยเหตุ

บาท

สต.

5,000
800
500

-

6,300

-

1
1
1

บาท

ลงชื่อ..................................................ผู้รับผิดชอบ
(นายชนเทพ สังข์ทองหลาง)
ครูผู้สอน

ผู้เสนอ

ผู้พิจารณา

(นางมนทกานต์ ดาทอง )
หัวหน้างานกิจกรรมงานนักเรียน

( นางภริตพร นวลเท่า )
ผูช้ ่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน

ผู้เห็นชอบ

ผู้อนุมัติ
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แบบประมาณการค่าใช้จ่าย
แผนงานหน่วยงาน
กิจกรรมงานนักเรียน
ชื่อกิจกรรม งามอย่างไทย

ลำดับ

ขั้นกำหนด
มาตรฐาน/
คุณลักษณะ
เฉพาะคุณภาพ

รายการ

กิจการนักเรียน .

จำนวนเงิน
ราคาต่อหน่วย จำนวน
บาท
สต. หน่วย

1 ค่ากระดาษ A4 5 รีม
2 ค่ากระดาษเกียรติบัตร
รวมประมาณการค่าใช้จ่าย (แปดร้อยบาทถ้วน)
สรุปงบประมาณ
 งบโรงเรียน 800 บาท

ฝ่าย

 งบจัดหา

100
150

-

5
2

หมา
ยเหตุ

บาท

สต.

500
300
800

-

บาท

ลงชื่อ..................................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม
(นางสาวเดือนเพ็ญ เขียวรัมย์)
ครูผู้สอน

ผู้เสนอ

ผู้พิจารณา

(นางมนทกานต์ ดาทอง )
หัวหน้างานกิจกรรมงานนักเรียน

( นางภริตพร นวลเท่า )
ผูช้ ่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน

ผู้เห็นชอบ

ผู้อนุมัติ
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แบบประมาณการค่าใช้จ่าย
แผนงานหน่วยงาน
กิจกรรมงานนักเรียน
ฝ่าย กิจการนักเรียน .
ชื่อกิจกรรม วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

ลำดับ

ขั้นกำหนด
มาตรฐาน/
คุณลักษณะ
เฉพาะคุณภาพ

รายการ

1 ค่าป้ายไวนิล
2 ค่าดอกไม้
3 ค่ามาลัยกร
รวมประมาณการค่าใช้จ่าย (สองพันบาทถ้วน)
สรุปงบประมาณ
 งบโรงเรียน 2,000 บาท

จำนวนเงิน
ราคาต่อหน่วย จำนวน
บาท
สต. หน่วย
1,000
800
200

 งบจัดหา

-

1
1
1

หมา
ยเหตุ

บาท

สต.

1,000
800
200
2,000

-

บาท

ลงชื่อ..................................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม
(นางดวงเดือน ศรีคุณ )
ครูผู้สอน

ผู้เสนอ

ผู้พิจารณา

(นางมนทกานต์ ดาทอง )
หัวหน้างานกิจกรรมงานนักเรียน

( นางภริตพร นวลเท่า )
ผูช้ ่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน
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แบบประมาณการค่าใช้จ่าย
แผนงานหน่วยงาน
ชื่อกิจกรรม วันไหว้ครู

ลำดับ

กิจกรรมงานนักเรียน

ขั้นกำหนด
มาตรฐาน/
คุณลักษณะ
เฉพาะคุณภาพ

รายการ

1 ค่าทำป้าย
2 พวงมาลัย
3 เครื่องดื่ม
4 ค่ากระดาษโฟโต้
รวมประมาณการค่าใช้จ่าย (สองพันบาทถ้วน)

สรุปงบประมาณ
 งบโรงเรียน 2,000 บาท

ฝ่าย

กิจการนักเรียน .

จำนวนเงิน
ราคาต่อหน่วย จำนวน
บาท
สต. หน่วย
1,300
500
100
100

 งบจัดหา

-

1
1
1
1

หมา
ยเหตุ

บาท

สต.

1,300
500
100
100
2,000

-

บาท

ลงชื่อ..................................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม
(นางสาวอภิญญา วิชัยรัมย์ )
ครูผู้สอน

ผู้เสนอ

ผู้พิจารณา

(นางมนทกานต์ ดาทอง )
หัวหน้างานกิจกรรมงานนักเรียน

( นางภริตพร นวลเท่า )
ผูช้ ่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน
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แบบประมาณการค่าใช้จ่าย
แผนงานหน่วยงาน
กิจกรรมงานนักเรียน
ชื่อกิจกรรม ส่งเสริมภาวะผู้นำ

ลำดับ

ขั้นกำหนด
มาตรฐาน/
คุณลักษณะ
เฉพาะคุณภาพ

รายการ

ฝ่าย

จำนวนเงิน
ราคาต่อหน่วย จำนวน
บาท
สต. หน่วย

1
2
3
4

ค่าลงทะเบียน
15,000
ค่าน้ำมันรถ
3,000
ค่าป้ายไวนิล
1,000
ค่าประกันภัยอุบัติเหตุ
1,000
เดินทาง
5 ค่าเบี้ยเลี้ยง
10,000
6 ค่าเอกสารและแฟ้มเก็บ
300
งาน
รวมประมาณการค่าใช้จ่าย (สามหมื่นหกพันสามร้อยบาทถ้วน)

สรุปงบประมาณ
 งบโรงเรียน 36,300 บาท

กิจการนักเรียน .

 งบจัดหา

หมา
ยเหตุ

บาท

สต.

1
3
1
1

15,000
9,000
1,000
1,000

-

1
1

10,000
300

-

36,300

-

บาท

ลงชื่อ..................................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม
(นายชนเทพ สังข์ทองหลาง)
ครูผู้สอน
ผู้เสนอ

ผู้พิจารณา

(นางมนทกานต์ ดาทอง )
หัวหน้างานกิจกรรมงานนักเรียน

( นางภริตพร นวลเท่า )
ผูช้ ่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน
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แบบประมาณการค่าใช้จ่าย
แผนงานหน่วยงาน
กิจกรรมงานนักเรียน
ชื่อกิจกรรม วันเข้าพรรษา

ลำดับ

ขั้นกำหนด
มาตรฐาน/
คุณลักษณะ
เฉพาะคุณภาพ

รายการ

กิจการนักเรียน .

จำนวนเงิน
ราคาต่อหน่วย จำนวน
บาท
สต. หน่วย

800
ค่าป้ายไวนิล
3,000
ค่าพระวิทยากร
600
ค่าปิ่นโตภัตตาหาร
500
ค่าน้ำ อาหารว่าง
300
ค่าเอกสารและแฟ้มเก็บ
งาน
รวมประมาณการค่าใช้จ่าย (ห้าพันสองร้อยบาทถ้วน)
1
2
3
4
5

สรุปงบประมาณ
 งบโรงเรียน 5,200 บาท

ฝ่าย

 งบจัดหา

-

1
1
1
1
1

หมา
ยเหตุ

บาท

สต.

800
3,000
600
500
300

-

5,200

-

บาท

ลงชื่อ..................................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม
(นางสาวปัณณ์ธารี ศรีแก้ว)
ครูผู้สอน
ผู้เสนอ

ผู้พิจารณา

(นางมนทกานต์ ดาทอง )
หัวหน้างานกิจกรรมงานนักเรียน

( นางภริตพร นวลเท่า )
ผูช้ ่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน
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แบบประมาณการค่าใช้จ่าย
แผนงานหน่วยงาน
กิจกรรมงานนักเรียน
ฝ่าย กิจการนักเรียน .
ชื่อกิจกรรม วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

ลำดับ

ขั้นกำหนด
มาตรฐาน/
คุณลักษณะ
เฉพาะคุณภาพ

รายการ

1 ค่าป้ายไวนิล
2 ค่าดอกไม้
3 ค่ามาลัยกร
รวมประมาณการค่าใช้จ่าย (สองพันบาทถ้วน)

สรุปงบประมาณ
 งบโรงเรียน 2,000 บาท

จำนวนเงิน
ราคาต่อหน่วย จำนวน
บาท
สต. หน่วย
1,000
800
200

 งบจัดหา

-

1
1
1

หมา
ยเหตุ

บาท

สต.

1,000
800
200
2,000

-

บาท

ลงชื่อ..................................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม
( นางสาวนุชรุจี ศรีคำ )
ครูผู้สอน
ผู้เสนอ

ผู้พิจารณา

(นางมนทกานต์ ดาทอง )
หัวหน้างานกิจกรรมงานนักเรียน

( นางภริตพร นวลเท่า )
ผูช้ ่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน

ผู้เห็นชอบ

ผู้อนุมัติ
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แบบประมาณการค่าใช้จ่าย
แผนงานหน่วยงาน
กิจกรรมงานนักเรียน
ฝ่าย กิจการนักเรียน .
ชื่อกิจกรรม วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถิพระบรมราชชนนี
พันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ

ลำดับ

ขั้นกำหนด
มาตรฐาน/
คุณลักษณะ
เฉพาะคุณภาพ

รายการ

1 ค่าน้ำ นม ขนม
2 ค่าป้ายไวนิล
3 ค่าดอกไม้
4 ค่ามาลัยกร
รวมประมาณการค่าใช้จ่าย (สองหมื่นบาทถ้วน)

สรุปงบประมาณ
 งบโรงเรียน 20,000 บาท

จำนวนเงิน
ราคาต่อหน่วย จำนวน
บาท
สต. หน่วย
600
1,000
800
200

 งบจัดหา

-

30
1
1
1

หมา
ยเหตุ

บาท

สต.

18,000
1,000
800
200
20,000

-

บาท

ลงชื่อ..................................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม
(นางเพ็ญศรี มะนิตรัมย์)
ครูผู้สอน
ผู้เสนอ

ผู้พิจารณา

(นางมนทกานต์ ดาทอง )
หัวหน้างานกิจกรรมงานนักเรียน

( นางภริตพร นวลเท่า )
ผูช้ ่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน

ผู้เห็นชอบ

ผู้อนุมัติ
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แบบประมาณการค่าใช้จ่าย
แผนงานหน่วยงาน
กิจกรรมงานนักเรียน
ชื่อกิจกรรม วันลอยกระทง

ลำดับ

ขั้นกำหนด
มาตรฐาน/
คุณลักษณะ
เฉพาะคุณภาพ

รายการ

กิจการนักเรียน .

จำนวนเงิน
ราคาต่อหน่วย จำนวน
บาท
สต. หน่วย

1
2

ค่าป้ายไวนิล
1,500
300
ค่าเอกสารและแฟ้มเก็บ
งาน
รวมประมาณการค่าใช้จ่าย (หนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน)

สรุปงบประมาณ
 งบโรงเรียน 1,800 บาท

ฝ่าย

 งบจัดหา

-

หมา
ยเหตุ

บาท

สต.

1,500
300

-

1,800

-

30
1

บาท

ลงชื่อ..................................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม
(นางสาวปัณณ์ธารี ศรีแก้ว)
ครูผู้สอน
ผู้เสนอ

ผู้พิจารณา

(นางมนทกานต์ ดาทอง )
หัวหน้างานกิจกรรมงานนักเรียน

( นางภริตพร นวลเท่า )
ผูช้ ่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน

ผู้เห็นชอบ

ผู้อนุมัติ
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แบบประมาณการค่าใช้จ่าย
แผนงานหน่วยงาน
กิจกรรมงานนักเรียน
ฝ่าย กิจการนักเรียน .
ชื่อกิจกรรม วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถ
บพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

ลำดับ

ขั้นกำหนด
มาตรฐาน/
คุณลักษณะ
เฉพาะคุณภาพ

รายการ

จำนวนเงิน
ราคาต่อหน่วย จำนวน
บาท
สต. หน่วย

1
2
3

50
ค่าต้นไม้
500
ค่าทำเกียรติบัตร
300
ค่าเอกสารและแฟ้มเก็บ
งาน
รวมประมาณการค่าใช้จ่าย (สามพันสามร้อยบาทถ้วน)

สรุปงบประมาณ
 งบโรงเรียน 3,300 บาท

 งบจัดหา

-

หมา
ยเหตุ

บาท

สต.

2,500
500
300

-

3,300

-

50
1
1

บาท

ลงชื่อ..................................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม
(นางสาวนุชรุจี ศรีคำ)
ครูผู้สอน
ผู้เสนอ

ผู้พิจารณา

(นางมนทกานต์ ดาทอง )
หัวหน้างานกิจกรรมงานนักเรียน

( นางภริตพร นวลเท่า )
ผูช้ ่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน

ผู้เห็นชอบ

ผู้อนุมัติ
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แบบประมาณการค่าใช้จ่าย
แผนงานหน่วยงาน
กิจกรรมงานนักเรียน
ชื่อกิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ

ลำดับ

ขั้นกำหนด
มาตรฐาน/
คุณลักษณะ
เฉพาะคุณภาพ

รายการ

ค่าขนมแจกเด็กๆ
และของรางวัล
รวมประมาณการค่าใช้จ่าย (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
1

สรุปงบประมาณ
 งบโรงเรียน 10,000 บาท

ฝ่าย

กิจการนักเรียน .

จำนวนเงิน
ราคาต่อหน่วย จำนวน
บาท
สต. หน่วย
10,000

 งบจัดหา

-

1

หมา
ยเหตุ

บาท

สต.

10,000

-

10,000

-

บาท

ลงชื่อ..................................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม
( นางอรดี ศรีรัตน์ )
ครูผู้สอน
ผู้เสนอ

ผู้พิจารณา

(นางมนทกานต์ ดาทอง )
หัวหน้างานกิจกรรมงานนักเรียน

( นางภริตพร นวลเท่า )
ผูช้ ่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน
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ลำดับที.่ ...3......หน่วยงาน....กีฬา....ฝ่าย......กิจการงานนักเรียน......
ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน : พันธกิจข้อที.่ ....6......ยุทธศาสตร์ข้อที่ .....8....เป้าหมายข้อที่...1....
ตอบสนองแผนพัฒนาฝ่าย : พันธกิจข้อที.่ ........1..........ยุทธศาสตร์ข้อที่….1......เป้าหมายข้อที่..1...
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ .............1............ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ท.ี่ ...1.2,1.4………………
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบสี่: มาตรฐานที.่ ............1........ประเด็นที.่ ......1.2 (4) .........

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน

วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมด้านกีฬาประเภทต่างๆ
แก่นักเรียน
2. เพื่อส่งเสริมด้านกีฬาประเภท
ต่างๆตามที่หน่วยงานประสานมา
3. เพื่อจัดเตรียมนักกีฬาประเภท
ต่างๆตามที่หน่วยงานประสานมา
4. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีน้ำหนัก
ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน
5. เพื่อส่งเสริมนักเรียนให้มีสุขภาพ
และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์
มาตรฐาน

1.ขั้นวางแผน
1.1 ประชุมคณะกรรมการงานกีฬา
เพื่อ
1.1.1 เตรียมจัดกิจกรรมส่งเสริม
ด้านกีฬาประเภทต่าง ๆ แก่นักเรียน
1.1.2 เตรียมนักเรียนเป็น
ตัวแทนโรงเรียน
1.1.3 เตรียมประสานการ
จัดเตรียมนักกีฬาประเภทต่าง ๆ ตามที่
หน่วยงานที่ประสานมา
1.1.4 เตรียมการจัดการทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย
2. ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ /
ภาระงานร่วม / โครงการ)
2.1 จัดกิจกรรมส่งเสริมด้านกีฬา
ประเภทต่าง ๆ แก่นักเรียน
2.1.1 กิจกรรมกีฬาภายใน
โรงเรียน
2.1.1.1 ประชุมฝ่ายกิจการ
นักเรียนเพื่อวางแผนกิจกรรมกีฬา

เป้าหมายเชิงปริมาณ
- ผู้เรียนระดับชั้น ป.1- ม.3
- ครูและบุคลากรในโรงเรียน
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1. ผู้เรียนได้ใช้ความสามารถในด้าน
กีฬาประเภทต่างๆ

ระยะเวลาดำเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)
15 พ.ค. 2563

24 มิ.ย. 2564
28 มิ.ย. 2564
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2.ครูและบุคลากรในโรงเรียนมีส่วน
ร่วมในการแข่งขันกีฬา
3. ได้คัดเลือกผู้เรียนเพื่อเป็นนักกีฬา
ประเภทต่างๆตามที่หน่วยงาน
ประสานมา
4.นักเรียนมีน้ำหนัก ส่วนสูงตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
5.ผู้เรียนมีสมรรถภาพทางกายดี ตาม
เกณฑ์ ตามวัย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน

ภายในโรงเรียน
2.1.1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการ
ที่รับผิดชอบนำเสนอเพื่อขออนุมัติจาก
ผู้อำนวยการ
2.1.1.3 ประชุม
คณะกรรมการดำเนินงานกีฬาภายใน
โรงเรียน เพื่อ
- ดำเนินการจัดแบ่งสีตามที่
กำหนดตามความเหมาะสม
- กำหนดตารางการแข่งขัน
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
- จัดทำตารางการฝึกซ้อม
- นักเรียนร้อยละ 95 เข้าร่วมกิจกรรม
2.1.1.4 ดำเนินการแข่งขัน
- ครูและบุคลากรร้อยละ95เข้าร่วม ตามตารางการแข่งขัน
กิจกรรม
2.1.1.5 สรุปรายงานผลการ
- นักเรียนร้อยละ 95 เข้าร่วมการ
ดำเนินงานการแข่งขัน
ทดสอบสมรรถภาพ
2.1.1.6 ประเมินผล และ
สรุปรายงานผลการดำเนินกิจกรรม
เครื่องมือการติดตาม/ประเมินผล
ความพึงพอใจ
- แบบบักทึกการเข้าร่วมกิจกรรมกีฬา
2.1.2 กิจกรรมทดสอบ
ภายในของนักเรียน
สมรรถภาพทางกาย
- แบบบักทึกการเข้าร่วมกิจกรรมกีฬา
2.1.2.1 ประชุมฝ่ายกิจการ
ของครู
นักเรียนร่วมกับกลุ่มสาระสุขศึกษาและ
- แบบบันทึกการเข้าร่วมการทดสอบ พลศึกษา
สมรรถภาพ
2.1.2.2 แต่งตั้งคณะกรรมการ
-แบบประเมินความพึงพอใจ
นำเสนอเพื่อขออนุมัติจากผู้อำนวยการ
2.1.2.3 ประชุม
คณะกรรมการดำเนินการจัดการ
ทดสอบสมรรถภาพทางกาย
2.1.2.4 กำหนดตารางการ
ทดสอบสมรรถภาพทางกาย
2.1.2.5 ดำเนินการจัดการ

ระยะเวลาดำเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)
1 ก.ค .2564

5 ก.ค. 2564

12 ก.ค. 2564
15 ส.ค. 2564
(Sport Day23-27 ส.ค.
64)
30 ก.ย. 2564

2 ก.ค. 2564

19 ก.ค. 2564

8-12 พ.ย. 2564
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กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน
ทดสอบสมรรถภาพทางกาย
- ช่วงชั้นที่1
- ช่วงชั้นที่2
- ช่วงชั้นที่3
2.1.2.6 สรุปผลการทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย
2.1.2.7 ประเมินผลและสรุป
โครงการทดสอบสมรรถภาพทางกาย

2.1.3 กิจกรรม Marie
Anusorn Swimming Cup 2021
(MS.S.C) ครั้งที่ 2
2.1.3.1 ประชุมบุคลากรในฝ่าย
กิจการนักเรียนร่วมกับกลุ่มสาระสุข
ศึกษาและพลศึกษา
2.1.3.2 นำเสนอผู้อำนวยการ
และผู้จัดการเพื่อขออนุมัติเข้าร่วมการ
แข่งขัน
2.1.3.3 แต่งตั้งบุคลากร
ผู้รับผิดชอบกิจกรรมฟุตบอลไทยมิเตอร์
2.1.3.4 คัดเลือกนักกีฬา
ประเภทฟุตบอลเพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน
2.1.3.5 ประสานงานกับฝ่าย
ธุรการ การเงินทำหนังสือแจ้งผู้ปกครอง
ของนักกีฬาเพื่อขออนุญาตเข้าร่วมการ
แข่งขัน
2.1.3.6 ดำเนินการแข่งขันตาม
วันเวลาที่กำหนด
2.1.3.7 สรุปผลการแข่งขัน
ความพึงพอใจและนำผลมาพัฒนา

ระยะเวลาดำเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)
9 พ.ย. 2564
10 พ.ย. 2564
11 พ.ย. 2564
19 พ.ย. 25654
22 พ.ย. 2564

1 พ.ย. 2564

5 พ.ย. 2564

8 พ.ย. 2564
12 พ.ย. 2564
15 พ.ย. 2564

27-28 พ.ย. 2564
10 ธ.ค. 2564
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กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน
ปรับปรุงในครั้งต่อไป
2.1.4 กิจกรรมฟุตบอลไทย
มิเตอร์
2.1.4.1 ประชุมบุคลากรในฝ่าย
กิจการนักเรียนร่วมกับกลุ่มสาระสุข
ศึกษาและพลศึกษา
2.1.4.2 นำเสนอผู้อำนวยการ
และผู้จัดการเพื่อขออนุมัติเข้าร่วมการ
แข่งขัน
2.1.4.3 แต่งตั้งบุคลากร
ผู้รับผิดชอบกิจกรรมฟุตบอลไทยมิเตอร์
2.1.4.4 คัดเลือกนักกีฬา
ประเภทฟุตบอลเพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน
2.1.4.5 ประสานงานกับฝ่าย
ธุรการ การเงินทำหนังสือแจ้งผู้ปกครอง
ของนักกีฬาเพื่อขออนุญาตเข้าร่วมการ
แข่งขัน
2.1.4.6 ประสานงานฝ่าย
วิชาการเพื่อทำตารางฝึกซ้อมและขอ
เวลาเรียนในช่วงแข่งขัน
2.1.4.7 ดำเนินการแข่งขันตาม
วันเวลา
2.1.4.8 สรุปผลการแข่งขัน
ความพึงพอใจและนำผลมาพัฒนา
ปรับปรุงในครั้งต่อไป
2.1.5 กิจกรรม To Be
Number One
2.1.5.1 ประชุมบุคลากรใน
ฝ่ายกิจการนักเรียนร่วมกับกลุ่มสาระ
สุขศึกษาและพลศึกษา
2.1.5.2 นำเสนอผู้อำนวยการ

ระยะเวลาดำเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)
6 ม.ค. 2564

10 ม.ค. 2564

15 ม.ค. 2564
20 ม.ค. 2564
22 ม.ค. 2564
24 ม.ค. 2564

3-28 ก.พ. 2564
9 มี.ค. 2564

ตลอดปีการศึกษา
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กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน

ระยะเวลาดำเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)

และผู้จัดการเพื่อขออนุมัติเข้าร่วม
การแข่งขัน
2.1.5.3 แต่งตั้งบุคลากร
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม To Be Number
One
2.1.4.4 คัดเลือกนักเรียนเพื่อ
เข้าร่วมกิจกรรม To Be Number One
2.1.4.5 ประสานงานกับฝ่าย
ธุรการ การเงินทำหนังสือแจ้งผู้ปกครอง
ของนักนักเรียนเพื่อขออนุญาตเข้าร่วม
กิจกรรม To Be Number One
2.1.4.6 ประสานงานฝ่าย
วิชาการเพื่อทำตารางฝึกซ้อมและ
ขอเวลาเรียนในช่วงจัดกิจกรรม
2.1.4.7 ดำเนินการกิจกรรม
ตามวันเวลาที่กำหนด
2.1.4.8 สรุปผลการจัดกิจกรรม
ความพึงพอใจและนำผลมาพัฒนา
ปรับปรุงในครั้งต่อไป
2.2 จัดกิจกรรมส่งเสริมด้านกีฬาแก่
24 มิ.ย. 2564
บุคลากรภายในโรงเรียน
2.2.1 กิจกรรม Excersice for
Month
26 มิ.ย. 2564
2.2.1.1 ประชุมฝ่ายกิจการ
นักเรียนร่วมกับฝ่ายบุคลากร และ
28 มิ.ย.2564
กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
2.2.1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการ สัปดาห์ที่ 2 และที่ 4 ของ
ผู้ดำเนินกิจกรรม
เดือน
2.2.1.3 จัดทำปฏิทินกำหนด
วันที่ดำเนินกิจกรรม
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กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน
2.2.1.4 ดำเนินกิจกรรมตาม

ระยะเวลาดำเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)
28 ก.พ. 2565

ปฏิทิน
2.2.1.5 สรุปผลการจัดกิจกรรม
Excersice for Month
2.2.1.6 ประเมินผลและสรุปผล
การจัดกิจกรรมในครั้งต่อไป
2.2.2 กิจกรรมกีฬาสีมารีย์สัมพันธ์
2.2.2.1 ประชุมฝ่ายกิจการ
นักเรียนร่วมกับฝ่ายบุคลากร และกลุ่ม
สาระสุขศึกษาและพลศึกษา
2.2.2.2 นำเสนอผู้อำนวยการ
และผู้จัดการเพื่อขออนุมัติจัดการ
แข่งขันกีฬาสีมารีย์สัมพันธ์
2.2.2.3 แต่งตั้งคณะกรรมการ
ฝ่ายจัดการแข่งขัน
2.2.2.4 จัดแบ่งคณะสีตามความ
เหมาะสม
2.2.2.5 กำหนดตารางการ
แข่งขัน
2.2.2.6 ดำเนินการแข่งขันตาม
ตารางการแข่งขันและสรุปผลการ
แข่งขัน
2.2.2.7 ประเมินผลสรุปรายงาน
ผลการดำเนินกิจกรรม ความพึงพอใน
ในการจัดกิจกรรมเพื่อนำมาปรับปรุง
แก้ไขในการดำเนินกิจกรรมครั้งต่อไป
2.2.3 กิจกรรมกีฬาวันครู
2.2.3.1 ประชุมฝ่ายกิจการ
นักเรียนร่วมกับฝ่ายบุคลากร และกลุ่ม
สาระสุขศึกษาและพลศึกษา
2.2.3.2 นำเสนอผู้อำนวยการ

18 ก.ย. 2564

25 ก.ย. 2564

2 ต.ค. 2564
7 ต.ค. 2564
13 - 17 ธ.ค. 2564
24 ธ.ค. 2564

4 พ.ย. 2564

18 พ.ย. 2564
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กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน
และผู้จัดการเพื่ออนุมัติเข้าร่วมการ
แข่งขัน
2.2.3.3 แต่งตั้งแต่งตั้งบุคลากร
รับผิดชอบในกีฬาประเภทต่างๆ
2.2.3.4 คัดเลือกนักกีฬาตาม
ความถนัดในกีฬาประเภทต่างๆพร้อม
แต่งตั้งหัวหน้าทีมกีฬาประเภทนั้น
2.2.3.5 ดำเนินการฝึกซ้อมเพื่อ
เตรียมความพร้อมในการแข่งขันทั้ง
นักกีฬาและกองเชียร์
2.2.3.6 ดำเนินการแข่งขันตาม
ตารางการแข่งขัน
2.2.3.7 สรุปรายงานผลการ
แข่งขัน
2.2.3.8 ประเมินผล สรุปผล
การดำเนินงาน ความพึงพอใจ เพื่อ
นำมาพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขในครั้ง
ต่อไป

ระยะเวลาดำเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)
22 พ.ย. 2564

2-3 ธ.ค. 2564
4-30 ธ.ค. 2564

1-16 ม.ค. 2565
20 ม.ค. 2565
25 ม.ค. 2565
1-28 ก.พ. 2565

3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/
ประเมินผล
3.1 ตรวจสอบ ติดตามการ
ดำเนินงานตามแผนงาน
3.2 ประเมินผลและสรุปผลการ
ดำเนินงาน
3.3 รายงานผลการดำเนินงาน

ตลอดปีการศึกษา

4. ขั้นปรับปรุงแก้ไข
4.1 นำข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไข
และพัฒนางานต่อไป

ตลอดปีการศึกษา
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แบบแสดงบประมาณค่าใช้จ่าย
หน่วยงาน งานกีฬา
ชื่อกิจกรรม กีฬาภายใน
ลำดับ
ที่

1

2
3
4
5
6
7

8

9
10
11
12
13
14

รายการ

เงินสนับสนุนคณะสีๆละ
10,000 x 6
ค่าดำเนินงาน
ค่าเหรียญรางวัลนักกีฬาและ
กรีฑา
ค่าป้ายไวนิลกิจกรรมกีฬา
ค่าปูนขาวโรยสนาม
ค่าสีน้ำมันตีเส้นสนาม
ฟุตบอล/สนามกรีฑา
ค่าป้ายผ้าแพร
ค่าเช่าเต็นท์ 8 หลัง(ยาว10
เมตร 6 หลังๆ/ยาว 12 เมตร
1 หลัง)
ค่าแต่งตัวคนถือป้ายโรงเรียน
ป้ายผ้าแพร พระบรมฉายา
ลักษณ์รวม 5 คน
ค่าของที่ระลึกแม่สี6สี
ค่าขนมรางวัลขบวนพาเหรด
กองเชียร์ เชียร์ลดี เดอร์
ค่าน้ำดื่มและอาหาร
คณะกรรมการผูต้ ัดสิน
ค่าทำสูจิบัตรการแข่งขันกีฬา
40 เล่ม
ค่าสรุปโครงการ
ค่าสำรองจ่ายอื่นๆ

ฝ่าย กิจการงานนักเรียน

ข้อกำหนด
ราคาต่อหน่วย จำนวน
มาตรฐาน/
คุณลักษณะเฉพาะ/ บาท ส.ต. หน่วย
คุณภาพ

จำนวนเงิน

หมายเหตุ

บาท

ส.ต.

10,000

-

6

60,000

-

20,000

-

1

20,000

-

3,000
1,000
2,500

-

1
1

3,000
1,000
2,500

-

1,000
8,000

-

1
1

1,000
8,000

-

3,500

-

1

3,500

-

4,000

-

1

4,000

-

5,000

-

1

5,000

-

8,000

-

1

8,000

-

1,500

-

1

1,500

-

500
5,000

-

1
1

500
5,000

-

รวมประมาณการค่าใช้จ่าย (หนึ่งแสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน)

123,000 -
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สรุปงบประมาณ
 งบโรงเรียน 123,000 บาท

 งบจัดหา 24,500

บาท (ค่าบำรุงสี)

ผู้เสนอ

ผู้พิจารณา

(นางสาววันทนา แผ้วพลสง)
หัวหน้างานกีฬา

(นางภริตพร นวลเท่า)
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน

ผู้เห็นชอบ

ผู้อนุมัติ

(นางสาวจำนันท์ ไพรงาม)
ผู้อำนวยการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์

(บาทหลวงสุรชัย เจริญพงศ์)
ผู้จัดการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
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198

199

200

201

202

203

204

205

206

ลำดับที่ 4 หน่วยงาน งานสัมพันธ์ชุมชน ฝ่าย กิจการนักเรียน
ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน: พันธกิจข้อที่ 1,2 ยุทธศาสตร์ข้อที่ 10 เป้าหมายข้อที่ 1
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ. มาตรฐานที่ 9 ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ที่ 9.1
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบ4 : มาตรฐานที่ 2 ประเด็นที่ 2.3
สนองมาตรฐานของโรงเรียน มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ที่ 2.3
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กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน

วัตถุประสงค์
1. เพื่อติดต่อประสานความ
ร่วมมือกับบุคคล/หน่วยงาน/
องค์กร ทั้งภายในและ
ภายนอกในระดับในการจัด
กิจกรรมต่างๆ ภายในโรงเรียน
โรงเรียน
2. เพื่อประสานงานความ
ร่วมมือกับบุคคล/หน่วยงาน/
องค์กร ทั้งภายในและภายนอก
ในระดับโรงเรียนทั้งภาครัฐและ
เอกชน
3. เพื่อจัดกิจกรรมที่ส่งเสริม
ความร่วมมือกับบุคคล/
หน่วยงาน/องค์กร/ชุมชน
ภายในและภายนอก ทั้ง
ภาครัฐและเอกชน(ตามโอกาส
และความเหมาะสม)

1. ขั้นวางแผน(P: PLAN)
1.1 ประชุมฝ่ายกิจการนักเรียนเพื่อ
ชี้แจงการดำเนินงาน
1.2 เตรียมติดต่อประสานความร่วมมือ
กับบุคคล/หน่วยงาน/องค์กร ทั้งภายใน
และภายนอกในระดับโรงเรียนในการจัด
กิจกรรมต่างๆ ภายในโรงเรียน
1.2.1 งานแห่เทียนพรรษา
1.2.2 งานเฉลิมพระชนมพรรษา
ร.10
1.2.3 งานวันลอยกระทง
1.2.4 งานวันเด็ก
1.3 เตรียมประสานความร่วมมือกับ
บุคคล/หน่วยงาน/องค์กร ทั้งภาครัฐและ
เอกชน
13.1 กิจกรรม ถวายเทียนพรรษา
(วัดป่าเสริมสุขพัฒนา ต.สะแก
โพรง)
1.3.2 กิจกรรม แห่เทียนพรรษา
(ร่วมกับเทศบาลบุรีรัมย์)

ระยะเวลา
ดำเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)
9 พ.ค. 2564

10 พ.ค. 2564

3 ก.ค. 2564
6 ก.ค. 2564
27 ก.ค. 2564
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1.3.3 กิจกรรม งานเฉลิมพระ
ชนมพรรษา ร.10 (ร่วมกับ
เทศบาลบุรีรัมย์)
1.3.4 กิจกรรมลอยกระทง
(ร่วมกับเทศบาลบุรีรัมย์)
1.4 จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมความร่วมมือ
กับบุคคล/หน่วยงาน/องค์กร/ชุมชน
ภายในและภายนอก ทั้งภาครัฐและเอกชน
(ตามโอกาสและความเหมาะสม)
1.4.1 กิจกรรม ประชุมผู้ปกครอง
/ เครือข่ายผู้ปกครอง
1.4.2 กิจกรรม ราตรีมารีย์
สัมพันธ์
1.4.3 กิจกรรมศริสต์มาสสู่ชุมชน
1.4.4 กิจกรรม มินิมาราธอน
ร่วมกับชุมชุน

31 ต.ค. 2564

30-31 พ.ค. 2564
18 ธ.ค. 2564
24 ธ.ค. 2564
1-28 ก.พ. 2565

เป้าหมายเชิงปริมาณ:
1. นักเรียนโรงเรียนมารีย์
อนุสรณ์ เข้าร่วมกิจกรรม

2. ขั้นดำเนินการ(ภาระงานประจำ/ภาระ
งานร่วม/โครงการ)(D:DO)
2.1 ติดต่อประสานความร่วมมือกับ
บุคคล/หน่วยงาน/องค์กร ทั้งภายในและ
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
ภายนอกในระดับโรงเรียนในการจัด
1. นักเรียนรู้จัก
กิจกรรมต่างๆ ภายในโรงเรียน
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย
2.1.1 ประชุมบุคลากรในฝ่าย
ร่วมอนุรักษ์ประเพณีไทย และ
กิจการนักเรียน เพื่อชี้แจงภาระ
ปฏิบัติตนได้ถูกต้อง
งาน มอบหมายหน้าที่ รับผิดชอบ
2. นักเรียนรู้จักการแบ่งปัน
2.1.2 จะทำปฏิทินงานสัมพันธ์
การให้ การปฏิบัติให้เกิด
ชุมชน
ประโยชน์แก่ตนเองและ
2.1.3 นำเสนอกิจกรรมงาน
ส่วนรวม
สัมพันธ์ชุมชนภายในโรงเรียนต่อ
3. นักเรียนปฏิบัติงานอย่าง
ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต
เป็นระบบ มีความรักและ
ผู้อำนวยการและผู้จัดการ
สามัคคีเสียสละในการ
2.1.4 ประสานงานกับบุคลากร/
ปฏิบัติงานตามหน้าที่อย่างเป็น
หน่วยงาน/องค์กร

17 พ.ค. 2564
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ระบบและถูกต้อง
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1. นักเรียนโรงเรียนมารีย์
อนุสรณ์ ร่วมกิจกรรมงาน
สัมพันธ์ชุมชนทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียน
เครื่องมือการติดตามและ
ประเมินผล:
1. รายงานสรุปผลการจัด
กิจกรรมตามแผนงานต่างๆ
2. แบบประเมินความพึง
พอใจการจัดกิจกรรมต่างๆ

2.1.5 ดำเนินงานการจัดกิจกรรม
ตามปฏิทินงาน
2.2 ประสานความร่วมมือกับบุคคล/
หน่วยงาน/องค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน
2.2.1 ประชุมบุคลากรในฝ่าย
กิจการนักเรียน เพื่อชี้แจงภาระ
งานเพื่อมอบหมายหน้าที่ที่
รับผิดชอบ
2.2.2 จัดทำปฏิทินงานสัมพันธ์
ชุมชน
2.2.3 หัวหน้าฝ่ายนำเสนอ
กิจกรรมงานสัมพันธ์ชุมชนภายใน
โรงเรียนต่อผู้แทนผู้รับใบอนุญาต
ผู้อำนวยการและผู้จัดการ
2.1.4 ประสานงานกับบุคลากร/
หน่วยงาน/องค์กร
2.1.5 ดำเนินงานการจัดกิจกรรม
ตามปฏิทินงาน
2.3 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมล
ลักษณ พระบรมราชินี
2.3.1 กิจกรรมวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระราชินี รัชกาลที่ 10
2.3.2 ประชุมฝ่ายกิจการและ
คณะกรรมการกิจกรรมวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชร
สุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ร่วมกับ
ชุมชน
2.3.3 ร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชร
สุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี กับชุมชน
ณ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
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2.3.4 รวบรวมข้อมูล แบบประเมิน
และผลการดำเนินกิจกรรม
2.3.5 วิเคราะห์ข้อมูล เสนอแนะ
ข้อบกพร่อง/ควรปรับปรุง/แก้ไข
2.3.6 ประเมินผลและสรุปรายงานผล
การดำเนินกิจกรรม เพื่อปรับปรุงแก้ไข
ข้อบกพร่องในปีการศึกษาต่อไป
2.4 กิจกรรมวันปิยมหาราช
2.4.1 ประชุมฝ่ายกิจการและ
คณะกรรมการกิจกรรมวันปิยมหาราช
2.4.2 ร่วมกิจกรรมวันปิยมหาราช กับ
ชุมชน ณ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
2.4.3 รวบรวมข้อมูล แบบประเมิน
และผลการดำเนินกิจกรรม
2.4.4 วิเคราะห์ข้อมูล เสนอแนะ
ข้อบกพร่อง/ควรปรับปรุง/แก้ไข
2.4.5 ประเมินผลและสรุปรายงานผล
การดำเนินกิจกรรม เพื่อปรับปรุงแก้ไข
ข้อบกพร่องในปีการศึกษาต่อไป
2.5 กิจกรรมวันลอยกระทง
2.5.1 ประชุมครูฝ่ายกิจการและ
คณะกรรมการจัดกิจกรรม เพือ่ วางแผนจัด
กิจกรรมวันลอยกระทง
2.5.2 แต่งตั้งคณะกรรมการจัด
กิจกรรมวันลอยกระทงนำเสนออนุมัติจาก
ผู้อำนวยการโรงเรียน
2.5.3 ประชุมคณะกรรมการจัด
กิจกรรม วันลอยกระทง
2.5.4 ดำเนินการจัดกิจกรรมวันลอย
กระทงดังนี้
-ชี้แจงรายละเอียดต่อคณะครูในโรงเรียน
- ช่วงเช้า จัดกิจกรรมประดิษฐ์กระทงใน
ห้องเรียน

23 ต.ค. 2564

19 พ.ย. 2564
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2.5.5 ประเมินผลการดำเนิน
กิจกรรมโดยตอบแบบประเมินความพึงพอใจ
2.5.6 รวบรวมข้อมูล แบบประเมิน
และผลการดำเนินกิจกรรม
2.5.7 วิเคราะห์ข้อมูล เสนอแนะ
ข้อบกพร่อง/ควรปรับปรุง/แก้ไข
2.5.8 ประเมินผลและสรุปรายงาน
ผลการดำเนินกิจกรรม เพื่อปรับปรุงแก้ไข
ข้อบกพร่องในปีการศึกษาต่อไป
2.6 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
2.6.1 ประชุมฝ่ายกิจการและ
คณะกรรมการกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
2.6.2 ร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ กับ
ชุมชน ณ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
2.6.3 รวบรวมข้อมูล แบบประเมิน
และผลการดำเนินกิจกรรม
2.6.4 วิเคราะห์ข้อมูล เสนอแนะ
ข้อบกพร่อง/ควรปรับปรุง/แก้ไข
2.6.5 ประเมินผลและสรุปรายงานผล
การดำเนินกิจกรรม เพื่อปรับปรุงแก้ไข
ข้อบกพร่องในปีการศึกษาต่อไป
2.7 จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมความร่วมมือกับ
บุคคล/หน่วยงาน/องค์กร/ชุมชน ภายใน
และภายนอก ทั้งภาครัฐและเอกชน (ตาม
โอกาสและความเหมาะสม
2.7.1 กิจกรรมคริสต์มาสู่ชุมชน
2.7.1.1 ประชุมบุคลากรในฝ่าย
กิจการนักเรียนเพื่อวางแผนงาน
2.7.1.2 แต่งตั้งบุคลากรเพื่อ
รับผิดชอบตามหน้าทีที่ได้รับ
มอบหมาย
2.7.1.3 นำคำสั่งแต่งตั้งเสนอ
ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต

5 ธ.ค. 2564

24 ธ.ค. 2564
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ผู้อำนวยการและผู้จัดการเพื่อ
อนุมัติ
2.7.1.4 ประสานงานกับครู
หัวหน้าระดับชั้นเพื่อชี้แจงในสาย
ชัน้
2.7.1.5 ประสานงานกับบุคคล/
หน่วยงาน/องค์กร/ชุมชน
2.7.1.6 ประชาสัมพันธ์งาน/
เรียนเชิญผู้ปกครอง/หน่วยงาน/
องค์กร/ชุมชนเข้าร่วมกิจกรรม
2.7.1.7 ดำเนินกิจกรรมตาม
แผนงานที่กำหนด
2.7.2 กิจกรรมราตรีมารีย์สัมพันธ์
2.7.2.1 ประชุมบุคลากรในฝ่าย
กิจการนักเรียนเพื่อวางแผนงาน
2.7.2.2 แต่งตั้งบุคลากรเพื่อ
รับผิดชอบตามหน้าทีที่ได้รับ
มอบหมาย
2.7.2.3 นำคำสั่งแต่งตั้งเสนอ
ผู้อำนวยการและผู้จัดการเพื่อ
อนุมัติ
2.7.2.4 ประสานงานกับครู
หัวหน้าระดับชั้นเพื่อชี้แจงในสาย
ชัน้
2.7.2.5 ประสานงานกับบุคคล/
หน่วยงาน/องค์กร/ชุมชน
2.7.2.6 ประชาสัมพันธ์งาน/เรียน
เชิญผู้ปกครอง/หน่วยงาน/องค์กร/
ชุมชนเข้าร่วมกิจกรรม
2.7.2.7 ดำเนินกิจกรรมตาม
แผนงานที่กำหนด
3. ขั้นตรวจสอบ ติดตามประเมินผล
(C:CHECK)
3.1 ตรวจสอบติดตามการดำเนินงานตาม

17 ธ.ค. 2564
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แผน
3.2 ปรับปรุงแก้ไข ดำเนินงานตาม
แผนงาน
4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุงพัฒนา
(A:ACT)
4.1 สรุปผลการจัดกิจกรรมคริสต์มาสสู่
ชุมชน
4.2 สรุปผลการกิจกรรมราตรีมารีย์
สัมพันธ์
4.3 นำผลการประเมินวางแผนเพื่อ
ปรับปรุงและพัฒนาให้มีการศึกษาต่อไป
4.4 กำกับ ติดตามประเมินผลการ
ดำเนินกิจกรรม
4.6 สรุป รวบรวมข้อมูลและรายงาน
ผลการดำเนินงานต่อผู้แทนผู้รับใบอนุญาต
ผู้อำนวยการและผู้จัดการ

5 ม.ค. 2565
14 ม.ค. 2565
15 ม.ค. 2565
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214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ยน

225

ลำดับที่ 1 หน่วยงาน งานบริหารงานทั่วไป
ฝ่าย บริหารงานทั่วไป
ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน: พันธกิจข้อที่ 4 ยุทธศาสตร์ข้อที่ 4.1 เป้าหมายข้อที่ 4.1.
ตอบสนองมาตรฐานของโรงเรียน : มาตรฐานที่ 2
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2
ระยะเวลาดำเนินงาน
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)
วัตถุประสงค์
1. ขั้นวางแผน(P : PLAN)
1. เพื่ อ วางแผนร่ ว มกั บ
1.1 เตรียมวางแผนร่วมกับ
22 เม.ย. 64
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไปใน หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไปในการ
ก า ร ก ำ ห น ด แ ผ น ง า น กำหนดแผนงานบริหารงานทั่วไป
บริหารงานทั่วไป
1.2 เตรียมรวบรวมและสรุป
25 เม.ย. 64
2. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนใน รายงานการดำเนินงานในฝ่าย
การปฏิ บ ั ต ิ ต ามแผนงานฝ่ า ย บริหารงานทั่วไป
บ ร ิ ห า ร ง า น ท ั ่ ว ไ ป ใ ห ้ มี
ประสิทธิภาพ
2. ขั้นดำเนินการ (ภาระงาน
3. เพื ่ อ รวบรวมและสรุ ป ประจำ/ภาระงานร่วม/โครงการ)(D
รายงาน การดำเนินงานในฝ่าย : DO)
บริ ห ารงานทั ่ ว ไป เพื ่ อ แจ้ ง
2.1 วางแผนร่วมกับหัวหน้า
แบบฟอร์มและปฏิทินการสรุป ฝ่ายบริหารงานทั่วไปในการกำหนด
รวบรวมงาน
แผนงานบริหารงานทั่วไป
2.2 ส่งเสริม สนับสนุนในการ
เป้าหมายเชิงปริมาณ
การปฏิบัติตามแผนงาน ฝ่าย
27 เม.ย. 64
บุคลากรฝ่ายบริหารงานทั่วไป บริหารงานทั่วไป ได้แก่
จำนวน 20 คน
2.2.1 งานบริหารงานฝ่าย
บริหารงานทั่วไป
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
2.2.2 งานอาคารสถานที่และ
1. มีการวางแผนร่วมกันกับ สิ่งแวดล้อม
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไปใน
2.2.3 งานโสตทัศนูปกรณ์
การกำหนดแผนงานบริ ห าร
2.2.4 งานสวัสดิภาพและ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ความปลอดภัยจราจร
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2. มีการรวบรวมและสรุ ป
รายงาน การดำเนินงานในฝ่าย
บริหารงานทั่วไป ทุกสัปดาห์/
ท ุ ก เ ด ื อ น / ภ า ค เ ร ี ย น / ปี
การศึกษา
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1. ครูฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ร้ อ ยละ 90 มี ก ารวางแผน
ร่วมกับหัวหน้าฝ่ายบริหารงาน
ทั ่ ว ไปในการกำหนดแผนงาน
บริหารฝ่ายบริหารงานทั่วไป
2. ครูฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ร้อยละ 90 รวบรวมและสรุ ป
รายงานการดำเนินงานในฝ่าย
บริหารงานทั่วไป ทุกสัปดาห์/
ท ุ ก เ ด ื อ น / ภ า ค เ ร ี ย น / ปี
การศึกษา

2.2.5 งานยานพาหนะ
2.2.6 งานซ่อมบำรุง
2.3 รวบรวมและสรุปรายงาน
การดำเนินงานในฝ่ายบริหารงาน
ทั่วไป ทุกสัปดาห์/ทุกเดือน/ภาค
เรียน/ปีการศึกษา ได้แก่
2.3.1 งานบริหารงานฝ่าย
บริหารงานทั่วไป
2.3.2 งานอาคารสถานที่และ
สิ่งแวดล้อม
2.3.3 งานโสตทัศนูปกรณ์
2.3.4 งานสวัสดิภาพและ
ความปลอดภัยจราจร
2.3.5 งานยานพาหนะ
2.2.6 งานซ่อมบำรุง

3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/
ประเมินผล(C : CHECK)
เครื่องมือการติดตาม/
3.1 รวบรวมข้อมูลการ
ประเมินผล
ดำเนินงานตามแผนงานฝ่าย
- ร า ย ง า น ส ร ุ ป ผ ล ก า ร บริหารงานทั่วไป ของแต่ละงานส่ง
ดำเนิ น งาน งานบริ ห ารฝ่ า ย ต่อให้หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
บริหารงานทั่วไป
3.2 รวบรวมข้อมูลผลการ
ดำเนินงานตามแผนงาน ของแต่ละ
งาน ในฝ่ายบริหารงานทั่วไป ส่ง
ต่อให้ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
และบุคลากร

ระยะเวลาดำเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)
23 พ.ค. 64–มี.ค. 65

30 ต.ค. 64 เทอม 1
25 เม.ย. 65 เทอม 2

25 พ.ค. 64 - 25 ต.ค. 64
(ครั้งที่1)
2 พ.ย. 64 - 25 มี.ค. 65
(ครั้งที่ 2)
30 ต.ค. 64 เทอม 1
25 เม.ย. 65 เทอม 2
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4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/
พัฒนา( A : ACT)
4.1 สรุปการดำเนินงานของ
แต่ละงานในฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นำเสนอหัวหน้าฝ่ายบริหารงาน
ทั่วไป ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต
ผู้อำนวยการและผู้จัดการ ทุก
สัปดาห์/ทุกเดือน/ภาคเรียน/ปี
การศึกษา
4.2 ส่งสรุปรายงานผลการ
ดำเนินงานของฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ให้กับงานวิจัยนโยบายและแผน
ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
บุคลากร เพื่อสรุปเปรียบเทียบกับ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียน ทุกสัปดาห์/ทุกเดือน/
ภาคเรียน/ปีการศึกษา

ระยะเวลาดำเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)

30 พ.ย. 64 (ครั้งที่ 1)
25 เม.ย. 65 (ครั้งที่ 2)

30 พ.ย. 64 (ครั้งที่ 1)
25 เม.ย. 65 (ครั้งที่ 2)
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แบบประมาณการค่าใช้จ่าย
หน่วยงาน งานบริหารฝ่ายบริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ขั้นกำหนด
ราคาต่อ
มาตรฐาน/
จำนวน
หน่วย
ลำดับ
รายการ
คุณลักษณะเฉพาะ
หน่วย
บาท สต.
คุณภาพ
1 ค่าแฟ้มเก็บงาน
100 - 30

จำนวนเงิน
บาท

สต.

3,000

-

2

ค่ากระดาษ A4 ควอลิตี้ A4 70 แกรม

120

-

20

2,400

-

3

ค่ากระดาษ A4 ควอลิตี้A4 80 แกรม
กระดาษ
โฟโต้A4
คลิ๊ปดำหนีบ
SDI BINDER CLIP
กระดาษ
SIZE : 32 MM

120

-

20

2,400

-

250

-

12

3,000

-

25

-

12

300

-

4
5
6

คลิ๊ปดำหนีบ
กระดาษ

SDI BINDER CLIP
SIZE : 40 MM

40

-

5

200

-

7

หมึกเติม
EPSON

หมึกเติม EPSON
100 ML

850

-

2

1,700

-

8

ค่าเข้าเล่ม

90

-

15

1,350

-

9

คลิปลวด

30

-

2

60

-

เข้าเล่มรายงาน/สรุป
งาน
คลิปลวด 11/4 นิ้ว

รวมประมาณการค่าใช้จ่าย (หนึ่งหมื่นสี่พันสี่ร้อยสิบบาทถ้วน)

สรุปประเภทงบประมาณ
 งบโรงเรียน 14,410 บาท

 งบจัดหา

14,410

บาท

หมาย
เหตุ
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ผู้เสนอ

ผู้พิจารณา

(นางสาวสุชาดา ประโมทะโก)
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

(นายจตุพล อ่อนสีทัน )
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ผู้เห็นชอบ

ผู้อนุมัติ

(ซิสเตอร์จำนันท์ ไพรงาม)
ผู้อำนวยการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์

(บาดหลวงสุรชัย เจริญพงศ์)
ผู้จัดการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
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ลำดับที่ 2 หน่วยงาน งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
ฝ่าย บริหารงานทั่วไป
ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน: พันธกิจข้อที่ 5 ยุทธศาสตร์ข้อที่ 7 เป้าหมายข้อที่ 1
ตอบสนองมาตรฐานของโรงเรียน : มาตรฐานที่ 2
ตัวบ่งชี้ที่
2.4
ระยะเวลา
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน
ดำเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)
วัตถุประสงค์
1.ขั้นวางแผน(P : PLAN)
1.เพื่อให้บริการใช้
1.1 เตรียมห้องเรียนห้องประกอบการต่างๆและ 25 มี.ค.64
อาคารสถานที่และ
สถานที่ให้พร้อมใช้งานก่อนเปิดเทอม
สิ่งแวดล้อมภายในและ
1.2 เตรียมให้บริการตามความต้องการแจ้งขอใช้
26 มี.ค.64
ภายนอกโรงเรียน
บริการ
2.เพื่อให้บริการ
1.3 เตรียมจัดทำตารางการใช้ห้องประกอบการ 25 เม.ย.64
ระบบสาธารณูปโภค
และอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
ต่างๆ
1.4 เตรียมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโรงเรียนให้ร่ม 11 มี.ค.64
3.เพื่อสำรวจ
รื่นสวยงามเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
ทรัพย์สินและอาคาร
สถานที่ร่วมกับการ
1.6 เตรียมวางแผนการให้บริการสาธารณูปโภค
15 มี.ค.64 (1)
จัดซื้อ งานพัสดุครุภัณฑ์ ภายในโรงเรียน เช่น ระบบไฟฟ้า น้ำประปาให้พร้อม
20 ต.ค.64 (2)
ฝ่ายธุรการ – การเงิน
ใช้ และเพียงพอต่อความต้องการ
ในการจัดทำทะเบียน
1.7 เตรียมจัดทำกิจกรรม
ทรัพย์สินของโรงเรียนให้
- กิจกรรมสุขาน่าใช้
เป็นปัจจุบัน
- กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ น่าอยู่ น่าเรียน
4.เพือ่ สรุปรายงาน
- กิจกรรมขยะเป็นศูนย์
ผลการดำเนินงาน
- กิจกรรม Big Cleaning Day
1 พ.ค.64 (1)
5.เพื่อสำรวจความ
- กิจกรรมจัดบอร์ดเรียนรู้
27 ต.ค. 64 (2)
พึงพอใจของผู้ใช้บริการ
- กิจกรรมห้องเรียนสะอาด
- กิจกรรมธนาคารขยะ
- กิจกรรมประดับป้ายวันสำคัญ
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ระยะเวลา
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน
ดำเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 1.7 เตรี ย มจั ด ทำแบบสำรวจทรั พ ย์ ส ิ น และอาคาร 5 พ.ค. 64 (1)
เป้าหมายเชิงปริมาณ สถานที่ร่วมกับงานจัดซื้อ งานพัสดุครุภัณฑ์ ฝ่ายธุรการ 20 ต.ค. 64 (2)
1.ครู นักเรียน และ - การเงิน ในการจัดทำทะเบียนทรัพย์สินของโรงเรียน
บุคลากรโรงเรียนมารีย์ ให้เป็นปัจจุบัน
อนุสรณ์
1.8 เตรียมจัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจในการ 5 พ.ค.64 (1)
ทุกคน
ใช้บริการอาคารสถานที่และสาธารณูปโภคภายในและ 20 ก.พ. 65 (2)
2.ห้องเรียนและ
ภายนอกโรงเรียน
ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ
2.ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ/ภาระงานร่วม/
ภายในโรงเรียนมารีย์
โครงการ)(D : DO)
อนุสรณ์
2.1 ประสานงานกับงานระดับชั้น ฝ่ายกิจการงาน 31 มี.ค.64 (1)
นักเรียน กำหนดห้องเรียนและห้องประกอบการและ
23 ต.ค.64 (2)
เป้าหมายเชิงคุณภาพ ติดป้ายบอกให้ชัดเจน
1.ครู นักเรียน และ
2.2 จัดทำตารางการใช้ห้องประกอบการและ
1 พ.ค.64
บุคลากรโรงเรียนมารีย์ อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
อนุสรณ์ได้รับการบริการ
2.3 จัดทำแบบบันทึกการใช้ห้องประกอบการ
3 พ.ค.64
อาคารสถานที่และ
ต่างๆ
สิ่งแวดล้อมอย่าง
2.4 จัดกิจกรรมส่งเสริมการดูแลรักษาความ
เหมาะสม
สะอาดภายในโรงเรียน
- กิจกรรมสุขาน่าใช้
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
- กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ น่าอยู่ น่าเรียน
- ครู นักเรียน และ
- กิจกรรมขยะเป็นศูนย์
16 พ.ค.64 (1)
บุคลากรโรงเรียนมารีย์
- กิจกรรม Big Cleaning Day
31 มี.ค.65 (2)
อนุสรณ์ร้อยละ 90
- กิจกรรมจัดบอร์ดเรียนรู้
ได้รับการบริการอาคาร
- กิจกรรมห้องเรียนสะอาด
สถานที่และสิ่งแวดล้อม
- กิจกรรมธนาคารขยะ
อย่างเพียงพอ
- กิจกรรมประดับป้ายวันสำคัญ
2.6 ดำเนินการจัดทำป้ายสัญลักษณ์/ป้ายชี้บ่ง
24 เม.ย.64
เช่น ป้ายสัญลักษณ์ ระบบจราจร ป้ายนิเทศต่างๆ
2.7 สำรวจทรัพย์สินและอาคารสถานที่ร่วมกับ
5 พ.ค.64 –15
งานจัดซื้อ งานพัสดุครุภัณฑ์ ฝ่ายธุรการ – การเงิน ใน
มี.ค.65
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วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน

เครื่องมือการติดตาม/
ประเมินผล
1.แบบประเมินความ
พึงพอใจของผู้ใช้บริการ
2.รายงานผลสรุป
งานอาคารสถานที่และ
สิ่งแวดล้อม

การจัดทำทะเบียนทรัพย์สินของโรงเรียนให้เป็น
ปัจจุบัน
2.8 ให้บริการสาธารณูปโภคภายในโรงเรียน เช่น
ระบบไฟฟ้า น้ำประปาให้พร้อมใช้ และเพียงพอต่อ
ความต้องการ
2.9 บันทึกการใช้ห้องประกอบการต่างๆ
2.10 จัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจในการใช้
บริการอาคารสถานที่และสาธารณูปโภคภายในและ
ภายนอกโรงเรียน
3.ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล(C : CHECK)
3.1 สำรวจความพึงพอใจ
- กิจกรรมสุขาน่าใช้
- กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ น่าอยู่ น่าเรียน
- กิจกรรมขยะเป็นศูนย์
- กิจกรรม Big Cleaning Day
- กิจกรรมจัดบอร์ดเรียนรู้
- กิจกรรมห้องเรียนสะอาด
- กิจกรรมธนาคารขยะ
- กิจกรรมประดับป้ายวันสำคัญ
4.ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา( A : ACT)
4.1 สรุปผลการดำเนินงานกิจกรรม
- กิจกรรมสุขาน่าใช้
- กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ น่าอยู่ น่าเรียน
- กิจกรรมขยะเป็นศูนย์
- กิจกรรม Big Cleaning Day
- กิจกรรมจัดบอร์ดเรียนรู้
- กิจกรรมห้องเรียนสะอาด
- กิจกรรมธนาคารขยะ

ระยะเวลา
ดำเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)

10 เม.ย.64

16 พ.ค.64 31 มี.ค.64
25ต.ค.64 (1)
25 มี.ค.65 (2)

20 ก.ย.64
เทอม1
25 มี.ค.65
เทอม2

20 ก.ย.64
เทอม1
25 มี.ค.65
เทอม2
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วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน
- กิจกรรมประดับป้ายวันสำคัญ
นำเสนอต่อหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป เพื่อรายงาน
ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต ผู้อำนวยการและผู้จัดการให้
รับทราบ
4.2 สรุปรายงานนำส่งงานเทคโนโลยีและ
สารสนเทศ ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร

ระยะเวลา
ดำเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)

20 -25ก.ย.64
เทอม 1
20–25ก.พ.65
เทอม2
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แบบประมาณการค่าใช้จ่าย
หน่วยงานงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม (กิจกรรมสุขาน่าใช้) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ขั้นกำหนด
ราคาต่อ
มาตรฐาน/
จำนวน จำนวนเงิน หมาย
หน่
ว
ย
ลำดับ
รายการ
คุณลักษณะเฉพาะ
หน่วย
เหตุ
บาท สต.
บาท สต.
คุณภาพ
1

กระดาษ A4
120
กระดาษโฟโต้
2
200
A4
น้ำยาล้าง
ห้องน้ำ ยางรีด
3 น้ำ ผ้าเช็ดมือ
สบู่ น้ำหอมปรับ
อากาศ
4 ค่าดำเนินการ
รวมประมาณการค่าใช้จ่าย (สองหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบบาทถ้วน)
สรุปประเภทงบประมาณ
 งบโรงเรียน 21,440 บาท

2 รีม

240

1 รีม

200

20,000

1,000
21,440

 งบจัดหา

ผู้เสนอ

ผู้พิจารณา

(นายประชาสันต์ สำเรียนรัมย์)
หัวหน้างานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม

(นายจตุพล อ่อนสีทัน )
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ผู้เห็นชอบ

ผู้อนุมัติ

(ซิสเตอร์จำนันท์ ไพรงาม)
ผู้อำนวยการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์

(บาดหลวงสุรชัย เจริญพงศ์)
ผู้จัดการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
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แบบประมาณการค่าใช้จ่าย
หน่วยงาน งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม( กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ น่าอยู่น่าเรียน)
ฝ่าย บริหารงานทั่วไป

ลำดับ
1
2
3
4

รายการ

ขั้นกำหนด
มาตรฐาน/
คุณลักษณะเฉพาะ
คุณภาพ

กระดาษ A4
กระดาษโฟโต้
A4
ค่าจัดทำฐาน
การเรียนรู้สวน
เกษตร
ค่าดำเนินการ

ราคาต่อ
หน่วย
บาท สต.

จำนวน
หน่วย

จำนวนเงิน
บาท

120

1 รีม

120

200

1 รีม

200

สต.

หมาย
เหตุ

100,000
1,000

รวมประมาณการค่าใช้จ่าย ( หนึ่งแสนหนึ่งพันสามร้อยยี่สิบบาทถ้วน ) 101,320
สรุปประเภทงบประมาณ
 งบโรงเรียน 101,320 บาท

 งบจัดหา

ผู้เสนอ

ผู้พิจารณา

(นายประชาสันต์ สำเรียนรัมย์)
หัวหน้างานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม

(นายจตุพล อ่อนสีทัน )
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ผู้เห็นชอบ

ผู้อนุมัติ

(ซิสเตอร์จำนันท์ ไพรงาม)
ผู้อำนวยการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์

(บาดหลวงสุรชัย เจริญพงศ์)
ผู้จัดการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์

236
แบบประมาณการค่าใช้จ่าย
หน่วยงาน งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ( กิจกรรมขยะเป็นศูนย์) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ขั้นกำหนด
ราคาต่อ
มาตรฐาน/
จำนวน จำนวนเงิน หมาย
หน่
ว
ย
ลำดับ
รายการ
คุณลักษณะเฉพาะ
หน่วย
เหตุ
บาท สต.
บาท สต.
คุณภาพ
1 กระดาษ A4
120
5 รีม
600
ค่ากระดาษ
2
200
2 รีม
400
โฟโต้ A4
ค่ากรอบใบ
3
3,000
ประกาศ
4 ค่ารางวัล
10,000
ค่าอาหาร
5 ผู้บริหารและผู้
6,000
ได้รับรางวัล
รวมประมาณการค่าใช้จ่าย (สองหมื่นบาทถ้วน)
20,000

สรุปประเภทงบประมาณ
 งบโรงเรียน 20,000 บาท

 งบจัดหา

ผู้เสนอ

ผู้พิจารณา

(นายประชาสันต์ สำเรียนรัมย์)
หัวหน้างานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม

(นายจตุพล อ่อนสีทัน )
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ผู้เห็นชอบ

ผู้อนุมัติ

(ซิสเตอร์จำนันท์ ไพรงาม)
ผู้อำนวยการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์

(บาดหลวงสุรชัย เจริญพงศ์)
ผู้จัดการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
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แบบประมาณการค่าใช้จ่าย
หน่วยงาน งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ( กิจกรรม Big Cleaning Day ) ฝ่าย บริหารงานทั่วไป
ขั้นกำหนด
ราคาต่อ
มาตรฐาน/
จำนวน จำนวนเงิน หมาย
หน่
ว
ย
ลำดับ
รายการ
คุณลักษณะเฉพาะ
หน่วย
เหตุ
บาท สต.
บาท สต.
คุณภาพ
1 กระดาษ A4
120
1รีม
120
ค่ากระดาษโฟโต้
2
200
1 รีม
200
A4
ค่าอุปกรณ์ทำ
ความสะอาด
3 เช่นน้ำยาถูพื้น
18,680
น้ำยาเช็ดกระจก
ไม้กวาด เป็นต้น
4 ค่าดำเนินการ
1,000
รวมประมาณการค่าใช้จ่าย (สองหมื่นบาทถ้วน)
20,000
สรุปประเภทงบประมาณ
 งบโรงเรียน 20,000 บาท

 งบจัดหา

ผู้เสนอ

ผู้พิจารณา

(นายประชาสันต์ สำเรียนรัมย์)
หัวหน้างานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม

(นายจตุพล อ่อนสีทัน )
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ผู้เห็นชอบ

ผู้อนุมัติ

(ซิสเตอร์จำนันท์ ไพรงาม)
ผู้อำนวยการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์

(บาดหลวงสุรชัย เจริญพงศ์)
ผู้จัดการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
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แบบประมาณการค่าใช้จ่าย
หน่วยงาน งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ( กิจกรรมจัดบอร์ดเรียนรู้ ) ฝ่าย บริหารงานทั่วไป
ขั้นกำหนด
ราคาต่อ
มาตรฐาน/
จำนวน จำนวนเงิน หมาย
หน่
ว
ย
ลำดับ
รายการ
คุณลักษณะเฉพาะ
หน่วย
เหตุ
บาท สต.
บาท สต.
คุณภาพ
1 กระดาษ A4
120
1 รีม
120
ค่ากระดาษโฟโต้
2
200
1 รีม
200
A4
ค่าจัดบอร์ด
3
800
115
69,680
เทอม1
ค่าจัดทำป้ายอัต
ลักษณ์และ
4
400
100
30,000
ปรัชญา
สถานศึกษา
รวมประมาณการค่าใช้จ่าย ( หนึ่งแสนบาทถ้วน )
100,000
สรุปประเภทงบประมาณ
 งบโรงเรียน 100,000 บาท

 งบจัดหา

ผู้เสนอ

ผู้พิจารณา

(นายประชาสันต์ สำเรียนรัมย์)
หัวหน้างานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม

(นายจตุพล อ่อนสีทัน )
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ผู้เห็นชอบ

ผู้อนุมัติ

(ซิสเตอร์จำนันท์ ไพรงาม)
ผู้อำนวยการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์

(บาดหลวงสุรชัย เจริญพงศ์)
ผู้จัดการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
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แบบประมาณการค่าใช้จ่าย
หน่วยงาน งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม( กิจกรรมห้องเรียนสะอาด )ฝ่าย
ขั้นกำหนด
ราคาต่อ
มาตรฐาน/
จำนวน
หน่วย
ลำดับ
รายการ
คุณลักษณะเฉพาะ
หน่วย
บาท สต.
คุณภาพ
1 กระดาษ A4
120
1 รีม
ค่ากระดาษ
2
200
1 รีม
โฟโต้ A4
ค่าไม้กวาด ไม้ถู
3 พื้น น้ำยาเช็ด
กระจก
รวมประมาณการค่าใช้จ่าย (สามหมื่นบาทถ้วน)
สรุปประเภทงบประมาณ
 งบโรงเรียน 30,000 บาท

บริหารงานทั่วไป
จำนวนเงิน
บาท

สต.

หมาย
เหตุ

120
200
29,680
30,000

 งบจัดหา

ผู้เสนอ

ผู้พิจารณา

(นายประชาสันต์ สำเรียนรัมย์)
หัวหน้างานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม

(นายจตุพล อ่อนสีทัน )
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ผู้เห็นชอบ

ผู้อนุมัติ

(ซิสเตอร์จำนันท์ ไพรงาม)
ผู้อำนวยการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์

(บาดหลวงสุรชัย เจริญพงศ์)
ผู้จัดการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
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แบบประมาณการค่าใช้จ่าย
หน่วยงาน งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ( กิจกรรมธนาคารขยะ) ฝ่าย บริหารงานทั่วไป
ขั้นกำหนด
ราคาต่อ
มาตรฐาน/
จำนวน จำนวนเงิน หมาย
หน่
ว
ย
ลำดับ
รายการ
คุณลักษณะเฉพาะ
หน่วย
เหตุ
บาท สต.
บาท สต.
คุณภาพ
1 กระดาษ A4
120
2 รีม
240
ค่ากระดาษ
2
200
1 รีม
200
โฟโต้ A4
3 งบจัดการ
10,000
10,000
รวมประมาณการค่าใช้จ่าย (หนึ่งหมื่นสี่ร้อยสี่สิบบาทถ้วน)
สรุปประเภทงบประมาณ
 งบโรงเรียน 10,440 บาท

10,440

 งบจัดหา

ผู้เสนอ

ผู้พิจารณา

(นายประชาสันต์ สำเรียนรัมย์)
หัวหน้างานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม

(นายจตุพล อ่อนสีทัน )
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ผู้เห็นชอบ

ผู้อนุมัติ

(ซิสเตอร์จำนันท์ ไพรงาม)
ผู้อำนวยการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์

(บาดหลวงสุรชัย เจริญพงศ์)
ผู้จัดการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
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แบบประมาณการค่าใช้จ่าย
หน่วยงาน งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ( กิจกรรมประดับป้ายวันสำคัญ) ฝ่าย บริหารงานทั่วไป
ขั้นกำหนด
ราคาต่อ
มาตรฐาน/
จำนวน จำนวนเงิน หมาย
หน่
ว
ย
ลำดับ
รายการ
คุณลักษณะเฉพาะ
หน่วย
เหตุ
บาท สต.
บาท สต.
คุณภาพ
1 กระดาษ A4
120
2 รีม
240
ค่ากระดาษ
2
200
1 รีม
200
โฟโต้ A4
3 งบจัดการ
30,000
30,440
รวมประมาณการค่าใช้จ่าย (สามหมื่นสี่ร้อยสี่สิบบาทถ้วน)
สรุปประเภทงบประมาณ
 งบโรงเรียน 30,440 บาท

30,440

 งบจัดหา

ผู้เสนอ

ผู้พิจารณา

(นายประชาสันต์ สำเรียนรัมย์)
หัวหน้างานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม

(นายจตุพล อ่อนสีทัน )
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ผู้เห็นชอบ

ผู้อนุมัติ

(ซิสเตอร์จำนันท์ ไพรงาม)
ผู้อำนวยการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์

(บาดหลวงสุรชัย เจริญพงศ์)
ผู้จัดการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
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แบบประมาณการค่าใช้จ่าย
หน่วยงาน งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
ฝ่าย บริหารงานทั่วไป
ขั้นกำหนด
ราคาต่อ
จำนวนเงิน
มาตรฐาน/
จำนวน
หมาย
หน่วย
ลำดับ
รายการ
คุณลักษณะเฉพาะ
หน่วย
เหตุ
บาท สต.
บาท
สต.
คุณภาพ
กิจกรรมสุขาน่า
1
21,440 ใช้
กิจกรรมพัฒนา
2 แหล่งเรียนรู้ น่า
101,320 อยู่น่าเรียน
3

กิจกรรมขยะ
เป็นศูนย์

20,000

-

4

กิจกรรม Big
Cleaning Day

20,000

-

5

กิจกรรมจัด
บอร์ดเรียนรู้

100,000

-

6

กิจกรรม
ห้องเรียน
สะอาด

30,000

-

7

กิจกรรม
ธนาคารขยะ

10,440

-

8

กิจกรรมประดับ
ป้ายวันสำคัญ

30,440

-

รวมประมาณการค่าใช้จ่าย (สามแสนสามหมื่นสามพันหกร้อยสี่สิบบาทถ้วน)
สรุปประเภทงบประมาณ
 งบโรงเรียน 333,200 บาท

 งบจัดหา

333,640
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ผู้เสนอ

ผู้พิจารณา

(นายประชาสันต์ สำเรียนรัมย์)
หัวหน้างานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม

(นายจตุพล อ่อนสีทัน )
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ผู้เห็นชอบ

ผู้อนุมัติ

(ซิสเตอร์จำนันท์ ไพรงาม)
ผู้อำนวยการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์

(บาดหลวงสุรชัย เจริญพงศ์)
ผู้จัดการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์

244

ลำดับที่ 3 หน่วยงาน โสตทัศนูปกรณ์
ฝ่าย บริหารงานทั่วไป
ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน: พันธกิจข้อที่ 4 ยุทธศาสตร์ข้อที่ 6 เป้าหมายข้อที่ 1
ตอบสนองมาตรฐานของโรงเรียน : มาตรฐานที่ 2
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2.4
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้บริการระบบ
โสตทัศนูปกรณ์ภายใน
โรงเรียน
2. เพื่อติดตั้ง ซ่อมแซม
บำรุงรักษาโสตทัศนูปกรณ์
ภายในโรงเรียน
3. เพื่อทำทะเบียนวัสดุ/
อุปกรณ์ งานโสตทัศนูปกรณ์
ในโรงเรียน
4. เพื่อสรุปรายงานการ
ให้บริการระบบ
โสตทัศนูปกรณ์ในโรงเรียน
5. เพื่อสำรวจความพึง
พอใจการให้บริการระบบ
โสตทัศนูปกรณ์ในโรงเรียน

1. ขั้นวางแผน(P : PLAN)
1.1 เตรียมคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบงาน
1.2 เตรี ย มให้ บ ริ ก ารระบบโสตทั ศ นู ป กรณ์
ภายในโรงเรียน
1.3 เตรี ย มติ ด ตั ้ ง ซ่ อ มแซมบำรุ ง รั ก ษา
โสตทัศนูปกรณ์ภายในโรงเรียน
1.4 เตรี ย มสรุ ป รายงานการให้ บ ริ ก ารระบบ
โสตทัศนูปกรณ์ในโรงเรียน
1.5 เตรียมสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
ระบบโสตทัศนูปกรณ์ในโรงเรียน

เป้าหมายเชิงปริมาณ
1. ห้องเรียนทุกห้องทำ
การภายในโรงเรียนมารีย์
อนุสรณ์
2. ห้องประชุมทุกห้อง
ได้แก่

2. ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ/ภาระงานร่วม/
โครงการ(D : DO)
2.1 ประชุ ม หรื อ ประชาสั ม พั น ธ์ ช ี ้ แ จงการ
ให้บริการการใช้โสตทัศนูปกรณ์ แก่ ครูนักเรียนใน
โรงเรียน
2.2 จั ด ทำแบบบั น ทึ ก การขอใช้ บ ริ ก าร
โสตทัศนูปกรณ์
2.3 จั ด ทำตารางบั น ทึ ก การให้ บ ริ ก ารด้ า น
โสตทัศนูปกรณ์

ระยะเวลา
ดำเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)
17 มี.ค. 64
5 พ.ค. 64
27 มี.ค. 64
30 เม.ย. 64
15-30 ก.ย. 64 (1)
8-27 ก.พ. 65 (2)

3 พ.ค. 64

7 พ.ค. 64
8 พ.ค. 64

7 พ.ค. 64
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วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน

2.4 ชี ้ แ จงแนวปฏิ บ ั ต ิ ก ารให้ บ ริ ก ารด้ า น
รีย์
โสตทัศนูปกรณ์ แก่นักเรียนและครู ในช่องทางต่างๆ
- ห้องประชุมใต้วัดแม่ เช่น การประชุมประจำเดือน เว็บไซต์ หรือติดบอร์ด
พระแห่งสายประคำ
2.5 ติ ด ตั ้ ง ซ่ อ มแซม บำรุ ง รั ก ษาระบบ
ศักดิ์สิทธิ์
โสตทัศนูปกรณ์ภายในโรงเรียนตามที่มีผู้ใช้บริการ
- ห้องประชุมเล็ก
ร้องขอ
อาคารแมรี่โดม
2.6 จั ด ทำทะเบี ย นวั ส ดุ / อุ ป กรณ์ ข องงาน
- อาคารแมรี่โดม
โสตทัศนูปกรณ์ในโรงเรียน
- โรงอาหารยออากิม
2.7 ประสานงานส่ งหมายเลขทะเบี ย นวัส ดุ/
อุปกรณ์ ในงานโสตทัศนูปกรณ์ ให้กับงานจัดซื้อและ
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
งานพัสดุภัณฑ์ ฝ่ายธุรการ – การเงิน เพื่อลงทะเบียน
1. ห้องเรียนทุกห้องทำ ทรัพย์สินของโรงเรียน
การมีโสตทัศนูปกรณ์พร้อม
2.8 ดำเนิ น การสำรวจความพึ ง พอใจการ
ใช้
ให้บริการระบบโสตทัศนูปกรณ์ในโรงเรียน
2. ห้องประชุมทุกห้องมี 3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล(C :
อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
CHECK)
พร้อมใช้
3.1 บันทึกการใช้ว ัส ดุ / อุ ป กรณ์โ สตทั ศนู ป กรณ์
ภายในโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
3.2 บันทึกการใช้ห้องประชุมภายในโรงเรียนมารีย์
1. ร้อยละ 90 ของ
อนุสรณ์
ห้องเรียนทำการโรงเรียนมา 3.4 ตรวจเช็คทะเบียนวัสดุ/อุปกรณ์ของงาน
รีย์อนุสรณ์มีโสตทัศนูปกรณ์ โสตทัศนูปกรณ์ในโรงเรียน
เครื่องมือการติดตาม/
3.5 สำรวจความพึงพอใจในการใช้บริการงาน
ประเมินผล
โสตทัศนูปกรณ์ในโรงเรียน
1. แบบบันทึกการใช้
4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา( A : ACT)
วัสดุ/อุปกรณ์งาน
4.1 สรุปสถิติการให้บริการด้านโสตทัศนูปกรณ์
โสตทัศนูปกรณ์ภายใน
เป็นรายวัน/สัปดาห์/เดือน/ภาคเรียน/ปีการศึกษา
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
4.2 สรุปผลบันทึก การใช้ ห ้ องประชุมภายใน
2. แบบบันทึกการใช้ห้อง โรงเรียน
ประชุม

ระยะเวลา
ดำเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)

- ห้องประชุมวันทามา

16 พ.ค. 64 - 15
มี.ค. 65
30 เม.ย.-13 พ.ค. 64
5 พ.ค.63-15 มี.ค.65

15-30 ก.ย. 64 (1)
8-27 ก.พ. 65 (2)

ตลอดปีการศึกษา

15-30 ก.ย. 64 และ
8-27 ก.พ. 65

10-20 ก.ย. 64 และ
15 - 20 มี.ค. 65
21 ต.ค. 64 เทอม 1
20 มี.ค. 65 เทอม 2
1 ต.ค. 64 เทอม 1
15 มี.ค. 65 เทอม 2
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วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
3. รายงานสรุปผลงาน
โสตทัศนูปกรณ์

ระยะเวลา
กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน
ดำเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)
4.3 สรุ ป ผลการสำรวจความพึ ง พอใจของ 30 ต.ค. 64 เทอม 1
ผู้ใช้บริการโสตทัศนูปกรณ์ในโรงเรียน
31 มี.ค. 65 เทอม 2
4.4 สรุ ป รายงานผลการดำเนิ น งานของงาน
โสตทัศนูปกรณ์ เสนอหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
เพื่อส่งต่อให้กับงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ ฝ่าย
พัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร
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แบบประมาณการค่าใช้จ่าย
หน่วยงาน งานโสตทัศนูปกรณ์ ฝ่าย บริหารงานทั่วไป
ขั้นกำหนด
ราคาต่อ
มาตรฐาน/
จำนวน
หน่วย
ลำดับ
รายการ
คุณลักษณะเฉพาะ
หน่วย
บาท สต.
คุณภาพ
1 กระดาษ A4
120 1 รีม
กระดาษโฟโต้
2
200 1 รีม
A4
3 ค่าเข้าเล่ม
90
3

จำนวนเงิน
บาท

สต.

120

-

200

-

270

-

4

ถ่านไมล์ลอย

480

-

20

9,600

-

5

สาย HDMI

890

-

30

26,700

-

6

ขาไมล์

1200

-

2

2,400

-

7

คอไมล์

25

-

10

250

-

รวมประมาณการค่าใช้จ่าย (สามหมื่นเก้าพันห้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน)

39,540

-

สรุปประเภทงบประมาณ
 งบโรงเรียน 39,540 บาท

หมาย
เหตุ

 งบจัดหา

ผู้เสนอ
(นายกวีพงษ์ พลเสพ)
หัวหน้างานโสตทัศนูปกรณ์
ผู้เห็นชอบ

(ซิสเตอร์จำนันท์ ไพรงาม)
ผู้อำนวยการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์

ผู้พิจารณา
(นายจตุพล อ่อนสีทัน )
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ผู้อนุมัติ

(บาดหลวงสุรชัย เจริญพงศ์)
ผู้จัดการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
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ลำดับที่ 4 หน่วยงาน งานสวัสดิภาพความปลอดภัยและจราจร ฝ่าย บริหารงานทั่วไป
ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน: พันธกิจข้อที่ 6 ยุทธศาสตร์ข้อที่ 8 เป้าหมายข้อที่ 1
ตอบสนองมาตรฐานของโรงเรียน : มาตรฐานที่ 1
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน

วัตถุประสงค์
1. เพื่อดำเนินการ
จัดระบบความปลอดภัยใน
โรงเรียน ได้แก่ การจราจร
ป้ายสัญลักษณ์ต่าง ๆ ใน
โรงเรียน
2. เพื่อจัดกิจกรรม
ส่งเสริมเกี่ยวกับการรักษา
ความปลอดภัยของนักเรียน
และบุคลากรในโรงเรียน
ได้แก่ การซ้อมอัคคีภัย การ
ป้องกันไข้หวัดใหญ่ การ
ป้องกันภัยจากยุง
3. เพื่อการซ่อมแซมดูแล
รักษาอุปกรณ์ เกี่ยวกับ
ระบบความปลอดภัยใน
โรงเรียน
4. เพื่อสรุปผลการ
ดำเนินงาน กิจกรรมงาน
จราจร กิจกรรมซ้อม
ป้องกันอัคคีภัย กิจกรรม
พ่นหมอกควันกันยุง

1. ขั้นวางแผน(P : PLAN)
1.1 เตรียมประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ
งาน
1.2 เตรียมสำรวจป้ายสัญลักษณ์และเส้นทาง
การจราจรในโรงเรียน
1.3 เตรียมซ่อมแซมดูแลรักษาอุปกรณ์ ตามที่
สำรวจพบในแต่ละช่วงเวลา
1.4 เตรี ย มประสานกั บ งานสารบรรณ ฝ่ า ย
ธุรการ – การเงิน เพื่อจัดทำจดหมายเชิญเจ้าหน้าที่
ตำรวจในท้องที่เพื่อมาดูแลความปลอดภัยบริเวณ
หน้าโรงเรียน
1.5 เตรี ย มประสานกั บ งานสารบรรณ ฝ่ า ย
ธุ ร การ – การเงิ น เพื ่ อ จั ด ทำหนั ง สื อ ออกเชิ ญ
เจ้ า หน้ า ที ่ อ ั ค คี ภ ั ย ของเทศบาลในการซั ก ซ้ อ มให้
ความรู้เบื้องต้นแก่นักเรียนและจัดอบรมแก่บุคลากร
ในโรงเรียน
1.6 เตรียมสถานที่จัดซ้อมป้องกันอัคคีภัย
1.7 เตรี ย มติ ด ต่ อ ประสานงานกั บ ฝ่ า ยที่
เกี่ยวข้องเพื่อนำบุคลากร ครู และนักเรียนเข้าร่วม
การซ้อมป้องกันอัคคีภัย
1.8 เตรียมจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ น้ำมัน
และยากำจัดยุงเพื่อพ่นหมอกควันกันยุง

ระยะเวลา
ดำเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)
15 มี.ค. 64
18 มี.ค. 64
23 มี.ค. 64
1 พ.ค. 64

1 พ.ค. 64

21 พ.ค. 64
21 พ.ค. 64

7 พ.ค. 64
8 พ.ค.64
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วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
5. เพื่อสำรวจความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการ
เป้าหมายเชิงปริมาณ
-นักเรียนและบุคลากรใน
โรงเรียน
มารีย์อนุสรณ์ จำนวน
................คน
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1. นักเรียนและบุคลากร
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ได้รับ
ความปลอดภัย
2. นักเรียนและบุคลากร
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
ปฏิบัติตามกฎจราจร
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1. ร้อยละ 90 ของ
นักเรียนและบุคลากร
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ได้รับ
ความปลอดภัย
2. ร้อยละ 90 ของ
นักเรียนและบุคลากรของ
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
ปฏิบัติตามกฎจราจร

เครื่องมือการติดตาม/
ประเมินผล

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน
1.9 เตรียมความพร้อมด้านสถานที่เพื่อกำหนด
ขอบเขตและวันพ่นหมอกควันกันยุง
1.10 เตรียมจัดทำแบบประเมินความพึงพอใจ
กิจกรรมงานจราจร กิจกรรมซ้อมป้องกันอัคคีภัย
และกิจกรรมพ่นหมอกควันกันยุง
1.11 เตรียมจัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจใน
การให้บริการสวัสดิภาพและความปลอดภัย
2. ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ/ภาระงานร่วม/
โครงการ (D : DO)
2.1 ดำเนินการจัดระบบรักษาความปลอดภัยใน
โรงเรียน ได้แก่ การจราจร ป้ายสัญลักษณ์ต่างๆ ใน
โรงเรียน
2.2 จัดกิจกรรมส่งเสริมเกี่ยวกับการรักษาความ
ปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน ได้แก่
2.2.1 กิจกรรมให้ความรู้งานจราจร
2.2.2 การซ้อมอัคคีภัย
2.2.3 การพ่นหมอกควันกันยุง
2.3 ประสานกับงานสารบรรณ ฝ่ายธุรการ –
การเงิน เพื่อจัดทำจดหมายเชิญเจ้าหน้าที่ตำรวจใน
ท้องที่เพื่อมาดูแลความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน
2.4 ประสานกับงานสารบรรณ ฝ่ายธุรการ –
การเงิน เพื่อจัดทำหนังสือออกเชิญเจ้าหน้าที ่ง าน
ป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย งานอั ค คี ภ ั ย ของ
เทศบาลในการซักซ้อมให้ความรู้เบื้องต้นแก่นักเรียน
และจัดอบรมแก่บุคลากรในโรงเรียน
2.5 ประชาสั ม พั น ธ์ ร ะบบการจราจรทั ้ ง ใน
โรงเรียนและหน้าโรงเรียน แก่นักเรียนและบุคลากร
ในโรงเรียนที่ได้รับมอบหมาย
2.6 ดำเนินการวางแผนการจัดกิจกรรมรณรงค์
ความปลอดภั ย เช่ น การป้ อ งกั น โรคติ ด ต่ อ ตาม

ระยะเวลา
ดำเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)
7 พ.ค. 64

25 ก.ย.64

7 พ.ค. 64

10 พ.ค. 64
20 พ.ค. 64
28 พ.ค. 64
14 พ.ค. 64
7 พ.ค. 64

3 พ.ค. 64

7 พ.ค. 64

10 พ.ค. 64
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วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน

1. แบบบันทึกเวรจราจร
2. รายงานสรุปผล
กิจกรรมซ้อมป้องกันอัคคีภัย
3. รายงานสรุปผล
กิจกรรมพ่นหมอกควันกันยุง
4. รายงานสรุปผลงาน
สวัสดิภาพความปลอดภัย
และจราจร

นโยบายหรือข่าวสารข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข
เป็นระยะ เช่น การกินร้อนช้อนกลาง การล้างมือ 7
ขั้นตอน เป็นต้น
3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล(C :
CHECK)
3.1 สำรวจป้ า ยสั ญ ลั ก ษณ์ แ ละเส้ น ทาง
การจราจรในโรงเรียน
3.2 กำกับติดตามการจัดระบบความปลอดภัย
และการจราจรผ่านงานระดับชั้น ฝ่ายกิจการนักเรียน
เพื่อนำข้อมูล มาปรับปรุงในการให้การจราจรและ
ความปลอดภัยต่อไป
3.3 บันทึกเวรจราจรทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์
3.4 สำรวจความพึงพอใจ กิจกรรมงานจราจร
กิจกรรมซ้อมป้องกันอัคคีภัย กิจกรรมพ่นหมอกควัน
กันยุง
4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา( A : ACT)
4.1 สรุปจำนวนป้ายสัญลักษณ์และเส้นทางที่
จัดทำป้ายจราจร
4.2 สรุปผลบันทึกเวรจราจรทุกเดือน
4.3 รายงานสรุปกิจกรรมซ้อมป้องกันอัคคีภัย
4.4 รายงานสรุปกิจกรรมพ่นหมอกควันกันยุง
4.5 สรุ ป ผลการดำเนิ น งาน งานสวั ส ดิ ภ าพ
ความปลอดภัยและจราจรฝ่ายบริหารงานทั่วไป
4.6 สรุปรายงานผลการทำงานของงานสวัส ดิ
ภาพ ความปลอดภัยและจราจร ฝ่ายบริห ารงาน
ทั่วไป และส่งต่องานสารบรรณ ฝ่ายธุรการ – การเงิน
4.7 นำเสนองานหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่ว ไป
ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต ผู้อำนวยการและผู้จัดการ เพื่อ
นำมาวางแผนพัฒนางานในปีการศึกษาต่อไป

ระยะเวลา
ดำเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)

14 มี.ค. 64
13 พ.ค. 64

15พ.ค.64–15 มี.ค.65
25 ก.พ. 65

17 พ.ค. 64
วันที่30 ของทุกเดือน
30 พ.ค. 64
30 ก.ย. 64
25 ต.ค. 64 เทอม 1
25 มี.ค. 65 เทอม 2
29 ต.ค. 64 เทอม 1
25 มี.ค. 65 เทอม 2
30 ต.ค. 64 เทอม 1
27 มี.ค. 65 เทอม 2
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แบบประมาณการค่าใช้จ่าย
หน่วยงานงานสวัสดิภาพความปลอดภัยและจราจร ( กิจกรรมงานจราจร )
ขั้นกำหนด
ราคาต่อ
มาตรฐาน/
หน่วย
จำนวน
ลำดับ
รายการ
คุณลักษณะเฉพาะ
หน่วย
บาท สต.
คุณภาพ
1 กระดาษ A4
120
1
กระดาษโฟโต้
2
200
1
A4
3 ทาสีพื้นจราจร
10,000
1
4 ป้ายจราจร
20,000
5 กรวยจราจร
246
30
6 เสื้อกั๊กจราจร
200
20
อบรมความรู้กฎ
7
4,000
1
จราจร
8 ค่าดำเนินการ
1,500
1
รวมประมาณการค่าใช้จ่าย (สี่หมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน)
สรุปประเภทงบประมาณ
 งบโรงเรียน 47,200

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
จำนวนเงิน
บาท

สต.

120
200
10,000
20,000
7,380
4,000
4,000
1,500
47,200

 งบจัดหา

ผู้เสนอ

ผู้เห็นชอบ

(นายจตุพล อ่อนสีทัน)
หัวหน้างานสวัสดิภาพความปลอดภัยและจราจร

(นายจตุพล อ่อนสีทัน )
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ผู้พิจารณา

ผู้อนุมัติ

(ซิสเตอร์จำนันท์ ไพรงาม)
ผู้อำนวยการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์

(บาดหลวงสุรชัย เจริญพงศ์)
ผู้จัดการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์

หมาย
เหตุ
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แบบประมาณการค่าใช้จ่าย
หน่วยงานงานสวัสดิภาพความปลอดภัยและจราจร ( กิจกรรมซ้อมป้องกันอัคคีภัย )
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ขั้นกำหนด
ราคาต่อ
จำนวนเงิน
มาตรฐาน/
หน่วย
จำนวน
หมาย
ลำดับ
รายการ
คุณลักษณะเฉพาะ
หน่วย
เหตุ
บาท สต.
บาท สต.
คุณภาพ
1 กระดาษ A4
120
1
120
กระดาษโฟโต้
2
200
1
200
A4
ค่าวิทยากร
3
6,000
6,000
อบรม
เติมน้ำยา
4
60,000
60,000
ดับเพลิง
5 น้ำมันเชื้อเพลิง
1,000
1,000
กระเช้า
6 ของขวัญ
2,000
1
2,000
วิทยากร
ค่าอาหารว่าง
7
1,000
1,000
วิทยากร
8 ค่าดำเนินการ
1,500
1,500
รวมประมาณการค่าใช้จ่าย (เจ็ดหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยยี่สิบบาทถ้วน)
71,820
สรุปประเภทงบประมาณ
 งบโรงเรียน 71,820

 งบจัดหา
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ผู้เสนอ

ผู้พิจารณา

(นายจตุพล อ่อนสีทัน)
หัวหน้างานสวัสดิภาพความปลอดภัยและจราจร

(นายจตุพล อ่อนสีทัน )
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ผู้เห็นชอบ

ผู้อนุมัติ

(ซิสเตอร์จำนันท์ ไพรงาม)
ผู้อำนวยการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์

(บาดหลวงสุรชัย เจริญพงศ์)
ผู้จัดการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
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แบบประมาณการค่าใช้จ่าย
หน่วยงานงานสวัสดิภาพความปลอดภัยและจราจร ( กิจกรรมพ่นหมอกควันกันยุง )
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ขั้นกำหนด
ราคาต่อ
มาตรฐาน/
จำนวน จำนวนเงิน หมาย
หน่
ว
ย
ลำดับ
รายการ
คุณลักษณะเฉพาะ
หน่วย
เหตุ
บาท สต.
บาท สต.
คุณภาพ
1 กระดาษ A4
120
1 120 กระดาษโฟโต้
2
200
1 200 A4
1
3 ค่าน้ำมัน
1,000 2 2,000 - ครั้ง/
เทอม
4 ค่าน้ำยากันยุง
15,000 1 15,000 5

ค่าดำเนินการ

1,000

-

รวมประมาณการค่าใช้จ่าย (หนึ่งหมื่นเก้าพันสามร้อยยี่สิบบาทถ้วน)
สรุปประเภทงบประมาณ
 งบโรงเรียน 19,320

2 2,000

-

19,320

-

 งบจัดหา

ผู้เสน
(นายจตุพล อ่อนส ผู้เสนอ

ผู้พิจารณา

(นายจตุพล อ่อนสีทัน)
หัวหน้างานสวัสดิภาพความปลอดภัยและจราจร

(นายจตุพล อ่อนสีทัน )
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ผู้เห็นชอบ

ผู้อนุมัติ

(ซิสเตอร์จำนันท์ ไพรงาม)
ผู้อำนวยการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์

(บาดหลวงสุรชัย เจริญพงศ์)
ผู้จัดการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
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ลำดับที่ 5 หน่วยงาน งานยานพาหนะ
ฝ่าย บริหารงานทั่วไป
ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน: พันธกิจข้อที่ 5 ยุทธศาสตร์ข้อที่ 5.1 เป้าหมายข้อที่ 5.1.2
ตอบสนองมาตรฐานของโรงเรียน : มาตรฐานที่ 2
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2.4
ระยะเวลา
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน
ดำเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)
วัตถุประสงค์
1. ขั้นวางแผน(P : PLAN)
1. เพื่อให้บริการ
1.1 เตรียมแต่งตั้งกรรมการผู้รับผิดชอบงาน
20 เม.ย. 64
ยานพาหนะของโรงเรียนแก่
1.2 เตรียมยานพาหนะและคนขับให้พ ร้ อ ม
15 พ.ค. 64
นักเรียน และบุคลากร
ตามที่ผู้ใช้บริการร้องขอ
2. เพื่อจัดจ้าง
1.3 เตรี ย มประสานงานในการจั ด จ้ า ง
15 พ.ค. 63
ยานพาหนะแก่บุคลากรและ ยานพาหนะให้แก่ผู้ใช้บริการ
นักเรียนในโรงเรียน
1.4 เตรียมสำรวจเรื่องเอกสารต่างๆ การต่อ
7 พ.ค. 64
3. เพื่อดำเนินการเรื่อง ภาษี ทะเบียน ประกัน ยานพาหนะของโรงเรียน
เอกสารของยานพาหนะของ
1.5 เตรี ย มแบบสำรวจความพึ ง พอใจของ 25 ก.ย.64 และ 20
โรงเรียน
ผู้ใช้บริการ
มี.ค.65
4. เพื่อสำรวจความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการ
2. ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ/ภาระงานร่วม/
โครงการ(D : DO)
เป้าหมายเชิงปริมาณ
2.1 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบงาน
20 เม.ย. 64
1.นักเรียนในโรงเรียนมา
2.2 จั ด ทำแบบบั น ทึ ก ขอใช้ บ ริ ก าร ให้ กั บ
5 พ.ค. 64
รีย์อนุสรณ์ จำนวน
ผู้ใช้บริการไว้ใช้กรอกข้อมูลในการขอใช้
..............คน
2.3 จัดทำตารางการขอใช้บริการยานพาหนะ
5 พ.ค. 64
2. บุคลากรในโรงเรียน ของโรงเรียน ตามแบบบันทึกที่มีการร้องขอ
มารีย์อนุสรณ์จำนวน
2.4 จัดซื้อจัดจ้างยานพาหนะให้แก่ผู้ใช้บริการ 5พ.ค.64 - 20มี.ค.65
..............คน
2.5 ให้บริการแก่ผู้ใช้บริการยานพาหนะ
14 พ.ค. 64
2.6 จัดกิจกรรมประชุมผู้ประกอบการรถตู้ รับ
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
ส่ง นักเรียน
5 พ.ค.64 - 20 มี.ค.
2.7 จัดกิจกรรมต่อทะเบียนและภาษีรถยนต์
65
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วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน

1. นักเรียนและบุคลากร
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ได้รับ
บริการยานพาหนะด้วย
ความสะดวกปลอดภัย
2. นักเรียนและบุคลากร
ในโรงเรียนมียานพาหนะ
พร้อมใช้
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
- ร้อยละ 90 ของ
นักเรียนและบุคลากรได้รับ
บริการยานพาหนะด้วย
ความสะดวกปลอดภัย
เครื่องมือการติดตาม/
ประเมินผล
1. สรุปสถิติการขอใช้
บริการยานพาหนะ แต่ละ
สัปดาห์/ภาคเรียน/ปี
การศึกษา
2. สรุปรายงานผลการใช้
บริการยานพาหนะ
3. สรุปรายการการต่อ
ภาษี ทะเบียน ประกัน
ยานพาหนะของโรงเรียน

2.8 เบิกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการต่อภาษี
ทะเบียน ประกัน ยานพาหนะของโรงเรียนส่งต่อให้
ฝ่ายธุรการ – การเงินดำเนินการต่อไป
2.9 จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจในการ
ใช้ยานพาหนะของนักเรียน/บุคลากรในโรงเรียน
3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล(C : CHECK)
3.1ตรวจสอบบั น ทึ ก สถิ ต ิ ก ารขอใช้ บ ริ ก าร
ยานพาหนะ แต่ละสัปดาห์/ภาคเรียน/ปีการศึกษา
3.2 สำรวจเรื่อ งเอกสารต่า งๆ การต่ อ ภาษี
ทะเบียน ประกัน ยานพาหนะของโรงเรียน
4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา( A : ACT)
4.1 สรุปสถิติการขอใช้บริการยานพาหนะ แต่
ละสัปดาห์/ภาคเรียน/ปีการศึกษา
4.2 สรุปรายงานผลการใช้บริการยานพาหนะ

ระยะเวลา
ดำเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)
25 ต.ค.64 และ 25
มี.ค.65
5 พ.ค.64 - 20 มี.ค.
65
2 ก.พ. 65

25
25
26
26

ต.ค. 64 เทอม 1
มี.ค. 65 เทอม 2
ต.ค. 64 เทอม 1
มี.ค. 65 เทอม 2

26 ต.ค. 64 เทอม 1
4.3 สรุปรายการการต่อภาษี ทะเบียน ประกัน 26 มี.ค. 65 เทอม 2
ยานพาหนะของโรงเรียน
4.4 สรุปและรายงานผลความพึงพอใจในการ
ใช้ยานพาหนะของนักเรียน/บุคลากรในโรงเรียน
4.5 สรุ ป การใช้ย านพาหนะส่ง หัว หน้ า ฝ่าย 30 ต.ค. 64 เทอม 1
บริหารงานทั่วไป ประสานส่งต่องานเทคโนโลยี
31 มี.ค. 65 เทอม 2
4.6 รายงานผลต่อหัวหน้าฝ่ายเพื่อรายงานต่อ
ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต ผู้อำนวยการ ผู้จัดการและ
ข้ อ มู ล ส่ ง ต่ อ งานเทคโนโลยี แ ละสารสนเทศ ฝ่ า ย
พัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร
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หน่วยงานงานยานพาหนะ ( กิจกรรมต่อทะเบียนและภาษีรถยนต์) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ขั้นกำหนด
ราคาต่อ
มาตรฐาน/
จำนวน จำนวนเงิน หมาย
หน่
ว
ย
ลำดับ
รายการ
คุณลักษณะเฉพาะ
หน่วย
เหตุ
บาท สต.
บาท สต.
คุณภาพ
1 กระดาษ A4
120
1 รีม
120
กระดาษโฟโต้
2
200
1 รีม
200
A4
3 ภาษี
รถยนต์
5,000 7
35,000
4

ภาษี

5

พรบ.
ประกันภัย
รถยนต์ (ชั้น 1)

6

รถหกล้อ HINO

9,833

1

9,833

รถยนต์

1,000

-

7

7,000

รถตู้

18,000

-

2

36,000

7

ประกันภัย
รถยนต์ (ชั้น 1)

รถยนต์

20,000

-

2

40,000

8

ประกันภัย
รถยนต์

รถยนต์

10,000

-

3

30,000

9

ประกันภัย (ชั้น
1)รถยนต์หกล้อ

รถหกล้อ

58,483

1

58,483

10

น้ำมัน

รถยนต์

20,000

-

7

140,000

11

ซ่อมบำรุงอื่นๆ

รถยนต์

15,000

-

7

105,000

12

ค่าดำเนินการ

1,000

รวมประมาณการค่าใช้จ่าย (สี่แสนหกหมื่นสองพันหกร้อยสามสิบหกบาทถ้วน)
สรุปประเภทงบประมาณ
 งบโรงเรียน 462,636
ผูนอ

 งบจัดหา

462,636
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ผู้เสนอ

ผู้พิจารณา

(นายสาโรจน์ บูชารัมย์)
หัวหน้างานยานพาหนะ

(นายจตุพล อ่อนสีทัน )
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ผู้เห็นชอบ

ผู้อนุมัติ

(ซิสเตอร์จำนันท์ ไพรงาม)
ผู้อำนวยการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์

(บาดหลวงสุรชัย เจริญพงศ์)
ผู้จัดการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
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หน่วยงานงานยานพาหนะ ( กิจกรรมประชุมผู้ประกอบการรถตู้ รับ - ส่ง นักเรียน)
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ขั้นกำหนด
ราคาต่อ
มาตรฐาน/
จำนวน จำนวนเงิน หมาย
หน่
ว
ย
ลำดับ
รายการ
คุณลักษณะเฉพาะ
หน่วย
เหตุ
บาท สต.
บาท สต.
คุณภาพ
1 กระดาษ A4
120
1 รีม
120
กระดาษโฟโต้
2
200
1 รีม
200
A4
ค่าอาหารและ
1ครั้ง/
3
7,000
2
14,000
เครื่องดื่ม
เทอม
4

ค่าดำเนินการ
ประชุม

1,000

2

รวมประมาณการค่าใช้จ่าย (หนึ่งหมื่นหกพันสามร้อยยี่สิบบาทถ้วน)
สรุปประเภทงบประมาณ
 งบโรงเรียน 16,320

2,000
16,320

 งบจัดหา

ผู้เสนอ

ผู้พิจารณา

(นายสาโรจน์ บูชารัมย์)
หัวหน้างานยานพาหนะ

(นายจตุพล อ่อนสีทัน )
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ผู้เห็นชอบ

ผู้อนุมัติ

(ซิสเตอร์จำนันท์ ไพรงาม)
ผู้อำนวยการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์

(บาดหลวงสุรชัย เจริญพงศ์)
ผู้จัดการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
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ลำดับที่ 6 หน่วยงาน งานซ่อมบำรุง
ฝ่าย บริหารงานทั่วไป
ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน: พันธกิจข้อที่ 5 ยุทธศาสตร์ข้อที่ 7 เป้าหมายข้อที่ 1
ตอบสนองมาตรฐานของโรงเรียน : มาตรฐานที่ 2
ตัวบ่งชี้ที่
2.4
ระยะเวลา
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน
ดำเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)
วัตถุประสงค์
1.ขั้นวางแผน(P : PLAN)
1.เพื่อซ่อมแซม
1.1 เตรียมห้องเรียนห้องประกอบการต่างๆและ 25 มี.ค.64
บำรุงรักษาอาคาร
สถานที่ให้พร้อมใช้งานก่อนเปิดเทอม
สถานที่และสิ่งแวดล้อม
1.2 เตรียมให้บริการตามความต้องการแจ้งขอใช้
26 มี.ค.64
ภายในและภายนอก
บริการ
โรงเรียน
1.3 เตรียมซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์และอาคาร 25 เม.ย.64
2.เพื่อให้บริการ
สถานที่ตามที่ได้รับแจ้งให้อยู่ในสภาพมั่นคงแข็งแรง
ระบบสาธารณูปโภค
ปลอดภัยพร้อมใช้งาน
ต่างๆ
1.4 เตรียมวางแผนการซ่อมแซมสาธารณูปโภค
11 มี.ค.64
3.เพื่อสำรวจทรัพย์สิน ภายในโรงเรียน เช่น โต๊ะ เก้าอี้ กระดานและอุปกรณ์
และอาคารสถานที่
สำนักงาน ตลอดถึงระบบไฟฟ้า น้ำประปาให้พร้อมใช้
ร่วมกับการจัดซื้อ งาน และเพียงพอต่อความต้องการ
พัสดุครุภัณฑ์ ฝ่าย
ธุรการ – การเงิน ใน
1.5 จัดทำกิจกรรมซ่อมบำรุง
15 มี.ค.64 (1)
การจัดทำทะเบียน
20 ต.ค.64 (2)
ทรัพย์สินของโรงเรียนให้ 1.6 เตรี ย มจั ด ทำแบบสำรวจทรั พ ย์ ส ิ น และอาคาร 15 มี.ค.64 (1)
เป็นปัจจุบัน
สถานที่ร่วมกับงานจัดซื้อ งานพัสดุครุภัณฑ์ ฝ่ายธุรการ 20 ต.ค.64 (2)
4.เพื่อสรุปรายงาน - การเงิน ในการจัดทำทะเบียนทรัพย์สินของโรงเรียน
ผลการดำเนินงาน
ให้เป็นปัจจุบัน
5.เพื่อสำรวจความ
1.7 เตรียมจัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจใน
1 พ.ค.64 (1)
พึงพอใจของผู้ใช้บริการ การใชบริการซ่อมบำรุงอาคารสถานที่และ
27 ต.ค. 64 (2)
สาธารณูปโภคภายในและภายนอกโรงเรียน
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วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
เป้าหมายเชิงปริมาณ
1.ครู นักเรียน และ
บุคลากรโรงเรียนมารีย์
อนุสรณ์
ทุกคน
2.ห้องเรียนและ
ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ
ภายในโรงเรียนมารีย์
อนุสรณ์

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน

ระยะเวลา
ดำเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)

2.ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ/ภาระงานร่วม/
โครงการ)(D : DO)
5 พ.ค. 64 (1)
2.1 ประสานงานกับงานระดับชั้น ฝ่ายกิจการงาน 20 ต.ค. 64 (2)
นักเรียน สำรวจอุปกรณ์สำนักงานห้องเรียนและห้อง
ประกอบการตลอดถึงเครื่องสาธารณูปโภคให้สมบูรณ์
พร้อมใช้
5 พ.ค.64 (1)
2.2 จัดทำบันทึกการแจ้งซ่อม
20 ก.พ. 65 (2)
2.3 ซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์และอาคารสถานที่
ตามที่ได้รับแจ้งให้อยู่ในสภาพมั่นคงแข็งแรงปลอดภัย
พร้อมใช้งาน
2.4 ดำเนินการจัดทำกิจกรรมซ่อมบำรุง

เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1.ครู นักเรียน และ
บุคลากรโรงเรียนมารีย์
2.5 สำรวจทรัพย์สินและอาคารสถานที่ร่วมกับ
อนุสรณ์ได้รับการบริการ งานจัดซื้อ งานพัสดุครุภัณฑ์ ฝ่ายธุรการ – การเงิน ใน
อาคารสถานที่และ
การจัดทำทะเบียนทรัพย์สินของโรงเรียนให้เป็น
สิ่งแวดล้อมอย่าง
ปัจจุบัน
เหมาะสม
2.8 ให้บริการซ่อมแซมสาธารณูปโภคภายใน
โรงเรียน เช่น โต๊ะ เก้าอี้ กระดานและอุปกรณ์
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
สำนักงาน ตลอดถึงระบบไฟฟ้า น้ำประปาให้พร้อมใช้
- ครู นักเรียน และ และเพียงพอต่อความต้องการ
บุคลากรโรงเรียนมารีย์
2.9 บันทึกการแจ้งซ่อมต่างๆ
อนุสรณ์ร้อยละ 90
ได้รับการบริการอาคาร
สถานที่และสิ่งแวดล้อม
2.10 จัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจในการใช้
อย่างเพียงพอ
บริการการซ่อมสาธารณูปโภคภายในและภายนอก
โรงเรียน
เครื่องมือการติดตาม/ 3.ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล(C : CHECK)
ประเมินผล
3.1 สำรวจความพึงพอใจ
- กิจกรรมซ่อมบำรุง

31 มี.ค.64 (1)
23 ต.ค.64 (2)
16 พ.ค.64 - 31
มี.ค.65
23 เม.ย.64

16 พ.ค.64 (1)
18 มี.ค.65 (2)

ตลอดปี
การศึกษา
18 ต.ค.64 (1)
26 มี.ค.65 (2)

25 ก.ย.64 และ
15 มี.ค.65
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วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน

1.แบบประเมินความ 3.2 ตรวจเช็คโต๊ะ เก้าอี้ กระดานและอุปกรณ์
พึงพอใจของผู้ใช้บริการ สำนักงานตลอดถึงระบบไฟฟ้า ระบบท่อน้ำประปา ให้
2.รายงานผลสรุป
อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีและปลอดภัยพร้อมใช้งานอยู่
การซ่อมบำรุง
เสมอ
4.ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา( A : ACT)
4.1 สรุปผลการดำเนินงานกิจกรรม
- กิจกรรมซ่อมบำรุง
นำเสนอต่อหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป เพื่อรายงาน
ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต ผู้อำนวยการและผู้จัดการให้
รับทราบ
4.2 สรุปรายงานนำส่งงานเทคโนโลยีและ
สารสนเทศ ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร

ระยะเวลา
ดำเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)
10 เม.ย.64

20 ต.ค.64 (1)
31 มี.ค.64 (2)

20 ก.ย.64
เทอม1
31 มี.ค.65
เทอม2
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หน่วยงานงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม(กิจกรรมซ่อมบำรุง)

ลำดับ

ขั้นกำหนด
มาตรฐาน/
คุณลักษณะ
เฉพาะคุณภาพ

รายการ

ราคาต่อ
หน่วย
บาท

สต.

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

จำนวน
หน่วย

จำนวน
เงิน
บาท

หมาย
เหตุ
สต.

1

ค่าปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารเรียน ห้องเรียน
300,000
และห้องปฏิบัติการ
2 ค่าปรับปรุงซ่อมแซม
บำรุงวัสดุครุภัณฑ์ใน
1,000,000
ห้องเรียน อาคารเรียน
และห้องปฏิบัติการ
3 กระดาษ A4
120
10 รีม
1,200
4 ค่าจัดทำรูปเล่มสรุปงาน
5
500
2,500
รวมประมาณการค่าใช้จ่าย (หนึ่งล้านสามแสนสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
1,303,700
สรุปประเภทงบประมาณ
 งบโรงเรียน 1,303,700 บาท
 งบจัดหา
บาท

ผู้เสนอ

ผู้พิจารณา

(นายกิตติศักดิ์ ศรจันทร์)
หัวหน้างานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม

(นายจตุพล อ่อนสีทัน )
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ผู้เห็นชอบ

ผู้อนุมัติ

(ซิสเตอร์จำนันท์ ไพรงาม)
ผู้อำนวยการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์

(บาดหลวงสุรชัย เจริญพงศ์)
ผู้จัดการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
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ฝ่ายธุรการ-การเงิน
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ลำดับที่ 1 หน่วยงาน บริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน ฝ่าย ธุรการ-การเงิน
ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน : พันธกิจข้อที่ 6 ยุทธศาสตร์ข้อที่ 8 เป้าหมายข้อที่ 1
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบสี่ :มาตรฐานที่ 2 ประเด็นที่ 2.2, 2.3, 2.4
ตอบสนองมาตรฐานโรงเรียน : มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ 2.2, 2.3, 2.4
ระยะเวลาการ
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน
ดำเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)
วัตถุประสงค์
1. ขั้นวางแผน(P : PLAN)
1. เพื่อวางแผนร่วมกับ
1.1 ประชุมคณะกรรมการฝ่ายธุรการ-การเงินเพื่อ
หัวหน้าฝ่ายในการกำหนด
1.1.1 เตรียมวางแผนร่วมกับหัวหน้าฝ่ายใน
1-31 พ.ค. 64
แผนงานบริหารฝ่ายธุรการ - การกำหนดแผนงานบริหารฝ่ายธุรการ - การเงิน
การเงิน
1.1.2 เตรียมส่งเสริม สนับสนุนในการ
เดือนละ 1 ครั้ง
2. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน
พัฒนาบุคลากรในฝ่ายให้มีประสิทธิภาพ
ในการพัฒนาบุคลากรใน
1.1.3 เตรียมรวบรวมและสรุปรายงาน
1พ.ค.64-15มี.ค.65
ฝ่ายให้มีประสิทธิภาพ
การดำเนินงานในฝ่ายธุรการ-การเงิน ทุกภาคเรียน/
3. เพื่อรวบรวมและสรุป
ปีการศึกษา
รายงาน การดำเนินงานใน 2.ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ/ภาระงานร่วม/
ฝ่ายธุรการ-การเงิน
โครงการ) (D : DO)
ทุกภาคเรียน/ปีการศึกษา
2.1 วางแผนร่วมกับหัวหน้าฝ่ายในการกำหนด
1-31 พ.ค. 64
แผนงาน
2.1.1 กำหนดแบบฟอร์ม ปฏิทิน การ
เป้าหมายเชิงปริมาณ
ติดตามสรุปงานของงาน แต่ละงานในฝ่ายธุรการ –
1. บุคลากรในฝ่ายธุรการ- การเงิน
การเงิน
2.1.2 ประสานงานกับงาน แต่ละงานใน
2. ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ฝ่ายธุรการ–การเงิน เพื่อแจ้งแบบฟอร์มและปฏิทิน
และผู้มาติดต่อรับบริการ
การสรุปรวมงาน
2.1.3 ประชาสัมพันธ์งานในฝ่ายให้
บุคลากรในฝ่ายธุรการ-การเงินและผู้ที่เกี่ยวข้อง
รับทราบ
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วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน

เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1. มีการวางแผนร่วมกับ
หัวหน้าฝ่ายในการกำหนด
แผนงานบริหารฝ่ายธุรการ การเงิน
2. มีการส่งเสริม สนับสนุน
ในการพัฒนาบุคลากร
ในฝ่ายให้มีประสิทธิภาพ
3. มีการรวบรวมและสรุป
รายงาน การดำเนินงานใน
ฝ่ายธุรการ-การเงิน
ทุกภาคเรียน/ปีการศึกษา

2.2 ส่งเสริม สนับสนุนในการพัฒนาบุคลากร
ในฝ่ายให้มีประสิทธิภาพ
2.2.1 รวบรวมข้อมูลความต้องการพัฒนา
อบรมในฝ่ายธุรการ–การเงิน ประสานส่งต่อให้กับ
งานทรัพยากรมนุษย์ ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
และบุคลากร ในการจัดอบรม/ประชุม/สัมมนา
2.2.2 รวบรวมข้อมูลผลการอบรม/ประชุม/
สัมมนา ของบุคลากรในแต่ละงานในฝ่ายธุรการ –
การเงิน ส่งต่อให้หัวหน้าฝ่ายธุรการ – การเงิน และ
งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและบุคลากร
2.3 รวบรวมและสรุปรายงาน การดำเนินงานใน
ฝ่ายธุรการ – การเงิน
2.3.1 สรุปการดำเนินงานของแต่ละงานใน
ฝ่ายธุรการ – การเงิน นำเสนอหัวหน้าฝ่าย ผู้แทน
ผู้รับใบอนุญาต ผู้อำนวยการและผู้จัดการ
2.3.2 ส่งสรุปรายงานผลการดำเนินงาน
ของฝ่ายธุรการ – การเงิน ให้กับงานวิจัย นโยบาย
และแผน ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร
เพื่อสรุปเปรียบเทียบกับแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียน
3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล
(C : CHECK)
3.1 รวบรวมข้อมูลความต้องการพัฒนาอบรมใน
ฝ่ายธุรการ–การเงิน ประสานส่งต่อให้กับงาน
ทรัพยากรมนุษย์ ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
บุคลากร ในการจัดอบรม/ประชุม/สัมมนา
3.2 รวบรวมข้อมูลผลการอบรม/ประชุม/สัมมนา
ของบุคลากรในแต่ละงานในฝ่ายธุรการ–การเงิน ส่ง

ตัวชี้วัดความสำเร็จ
สามารถรวบรวมและสรุป
รายงาน การดำเนินงานใน
ฝ่ายธุรการ-การเงิน
ทุกภาคเรียน/ปีการศึกษา

เครื่องมือการติดตาม
แบบสรุปรายงานการ
ดำเนินงานบริหารฝ่าย
ธุรการ-การเงิน

ระยะเวลาการ
ดำเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)
พ.ค. 64 - มี.ค. 65

พ.ค. 64 - มี.ค. 65

พ.ค.64 - มี.ค.65

พ.ค.64 - มี.ค.65
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วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน
ต่อให้หัวหน้าฝ่ายธุรการ–การเงิน และงานเทคโนโลยี
และสารสนเทศ ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
บุคลากร
4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา
(A : ACT)
4.1 สรุปการดำเนินงานของแต่ละงานในฝ่าย
ธุรการ–การเงิน นำเสนอหัวหน้าฝ่าย ผู้แทนผู้รับ
ใบอนุญาต ผู้อำนวยการและผู้จัดการ
4.2 สรุปรายงานผลการดำเนินงานของฝ่าย
ธุรการ–การเงิน ให้กับงานวิจัย นโยบายและแผน
ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร เพื่อสรุป
เปรียบเทียบกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียน

ระยะเวลาการ
ดำเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)

1-31 มี.ค. 65

1-31 มี.ค. 65
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แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่าย
หน่วยงาน บริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน งานฝ่ายธุรการ – การเงิน
ข้อกำหนด
ราคาต่อ
หมาย
จำนวนเงิน
มาตรฐาน/
หน่วย
จำนวน
เหตุ
ลำดับ
รายการ
คุณลักษณะเฉพาะ/
หน่วย
ที่
บาท ส.ต
บาท ส.ต
คุณภาพ
1 กระดาษงานพิมพ์
ALCOTT 70 แกรม 100 10
1,000
2 หมึกพิมพ์
Canon LBP 6030
500 4
2,000
3 วัสดุสำนักงาน
วัสดุสำนักงาน
2,000
สิ้นเปลือง
สิ้นเปลือง
รวมประมาณค่าใช้จ่าย (ห้าพันบาทถ้วน)
5,000
สรุปประเภทงบประมาณ
 งบโรงเรียน 5,000 บาท  งบจัดหา..........................................บาท

ผู้เสนอ

ผู้พิจารณา

(นางสาวอัจฉรา เคยพุดซา)
หัวหน้างานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน

(นางปิยะนุช สังข์ทองหลาง)
ผูช้ ่วยผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ-การเงิน

ผู้เห็นชอบ

ผู้อนุมัติ

(ซิสเตอร์จำนันท์ ไพรงาม)
ผู้อำนวยการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์

(บาดหลวงสุรชัย เจริญพงศ์)
ผู้จัดการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
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ลำดับที่ 1 ปีการศึกษา
2564
ชื่อโครงการ/กิจกรรม งบประมาณดำเนินงานตามแผนงานฝ่ายธุรการ-การเงิน ปีการศึกษา2564
หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน ฝ่าย ธุรการ-การเงิน
ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน : พันธกิจข้อที่ 6 ยุทธศาสตร์ข้อที่ 8 เป้าหมายข้อที่ 1
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบ 4 :มาตรฐานที่ 2 ประเด็นที่ 2.2, 2.3, 2.4
ลักษณะโครงการ
ใหม่
ต่อเนื่อง
1. หลักการและเหตุผล
ฝ่ายธุรการ-การเงิน มีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการ การเงิน บัญชี
และพัสดุ รวมถึงงานมินิมาร์ท โดยทำหน้าที่ควบคุมดูแล พัฒนา และปฏิบัติงานให้ถูกต้อง เหมาะสม
ตรวจสอบและวิเคราะห์ รายงานผลการดำเนินงานด้านฐานะทางการเงินและพัสดุ ตรวจสอบการเบิก
จ่ ายเงิน และพั ส ดุ ให้ ถูกต้องตามระเบี ยบข้อบั งคั บ รวมถึงการเก็บ รักษาเงิน และเก็บเอกสารทาง
การเงิน ทางฝ่ายธุรการ-การเงิน จึงให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อระบบการจัดการศึกษาทั้งระบบ ดังนั้น
การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล เท่าเทียมกัน จึงส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา รวมทั้ง
การติดตามประเมินผล ก็เป็นอีกเงื่อนไขหนึ่งที่ส่งผลให้การจัดการศึกษา มีคุณภาพได้มาตรฐานตาม
เป้าหมายของการจัดการศึกษา
เพื่อให้งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน มีการดำเนินงานตามแผนงาน อย่างมีประสิทธิภาพ มี
คุณภาพได้มาตรฐานตามแผนงาน ทางฝ่ายธุรการ-การเงินจึงจัดทำโครงการงบประมาณดำเนินงาน
ตามแผนงาน ฝ่ายธุรการ-การเงิน ตลอดปีการศึกษา 2564
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้การดำเนินงานตามแผนงาน ฝ่ายธุรการ-การเงิน มีประสิทธิภาพ
2.2 เพื่อให้มีวัสดุอุปกรณ์สำนักงานสิ้นเปลืองใช้งานตามแผนงาน ฝ่ายธุรการ-การเงิน
3. เป้าหมาย
3.1 ด้านปริมาณ บุคลากรในฝ่ายธุรการ-การเงิน มีวัสดุอุปกรณ์ใช้ในการปฏิบัติงานทุกคน
3.2 ด้านคุณภาพ มีวัสดุอุปกรณ์เพียงพอและตรงตามความต้องการ
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4. ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงาน
ลำดับ
กิจกรรม
ระยะเวลา
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
1. ขั้นวางแผน(P:PLAN)
1.1 เสนอโครงการ/กิจกรรมและ
จัดสรรงบประมาณ
ฝ่ายธุรการ1.2 ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน 1–31 พ.ค. 2564
1,000
การเงิน
1.3 แต่งตั้งคณะกรรมการที่
เกี่ยวข้อง
1.4จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
2. ขั้นดำเนินการ (D:DO)
2.1 ชี้แจงกิจกรรมให้แก่บุคลากรใน
ฝ่ายธุรการฝ่ายได้รับทราบการดำเนินงานกิจกรรม 1–10 มิ.ย.64
การเงิน
2.2 ดำเนินงานตามแผนงานของ
1 ก.ค.64 –
ฝ่ายธุรการ-การเงินให้เป็นไปตามแผน
31 มี.ค.65
ที่กำหนดไว้ ตลอดปีการศึกษา
3. ขั้นตรวจสอบติดตามประเมินผล
ม.ปิยะนุช
(C : CHECK)
1 ม.ค.65 –
ม.สมาพร
3.1 ตรวจสอบและติดตาม
30 เม.ย.65
ม.อัจฉรา
3.2 ปรับปรุงและแก้ไข
4. ขั้นรายงานปรับปรุงพัฒนา(A : ACT)
4.1 สรุปรายงานผลการดำเนินงาน
1 ม.ค.65 –
4.2 วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน
30 เม.ย.65
ม.อัจฉรา
นำไปปรับปรุงและพัฒนาต่อไป

5. งบประมาณ
5.1 งบโรงเรียน 1,000 บาท

5.2 งบจัดหา - บาท
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รวม 1,000 บาท
6. สถานที่ดำเนินงาน โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
7. ระยะเวลาในการดำเนินงาน 1 พฤษภาคม 2564 – 30 เมษายน 2565
8. เครื่องมือติดตาม และประเมินผล
1. ประเมินจากสภาพจริง
2. เอกสารการเบิกวัสดุอุปกรณ์
3. แผนงานฝ่ายธุรการ-การเงิน ปีการศึกษา 2563 และ ปีการศึกษา 2564
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
การปฏิบัติงานในฝ่ายธุรการ-การเงิน มีประสิทธิภาพ และบุคลากรในฝ่ายธุรการ-การเงิน
ทุกคนใช้วัสดุอุปกรณ์อย่างคุ้มค่าและประหยัด
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โครงการ/กิจกรรม งบประมาณดำเนินงานตามแผนงานฝ่ายธุรการ-การเงิน ปีการศึกษา 2564
หน่วยงาน การเงินและบัญชี ฝ่ายธุรการ – การเงิน
ข้อกำหนด
ราคาต่อ จำนวน
หมาย
จำนวนเงิน
ลำดับ
มาตรฐาน/
หน่วย
หน่วย
เหตุ
รายการ
ที่
คุณลักษณะ
บาท ส.ต
บาท ส.ต
เฉพาะ/คุณภาพ
1 ค่าวัสดุ
สำรอง
1.1 ค่าเอกสารดำเนินการ
ดำเนินการ
1,000
รวมประมาณค่าใช้จ่าย (หนึ่งพันบาทถ้วน)
1,000
สรุปประเภทงบประมาณ
 งบประมาณ 1,000 บาท

 งบจัดหา..........................................บาท

ผู้เสนอ

ผู้พิจารณา

(นางสาวอัจฉรา เคยพุดซา)
ผู้รับผิดชอบโครงการ

(นางปิยะนุช สังข์ทองหลาง)
ผูช้ ่วยผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ-การเงิน

ผู้เห็นชอบ

ผู้อนุมัติ
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ลำดับที่ 2 หน่วยงาน ธุรการ
ฝ่าย ธุรการ-การเงิน
ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน : พันธกิจข้อที่ 6 ยุทธศาสตร์ข้อที่ 8 เป้าหมายข้อที่ 1
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ : มาตรฐานที่ 2 ประเด็นที่ 2.2, 2.3, 2.4
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบสี่ :มาตรฐานที่ 2 ประเด็นที่ 2.2, 2.3, 2.4
ตอบสนองมาตรฐานโรงเรียน : มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ 2.2, 2.3, 2.4
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน

ระยะเวลาการ
ดำเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)

วัตถุประสงค์
1.ขั้นวางแผน (P : PLAN)
1. เพื่อวางแผนร่วมกับ
1.1 ประชุมคณะกรรมการฝ่ายธุรการ-การเงินเพื่อ
หัวหน้าฝ่ายธุรการ–การเงิน
1.1.1 เตรียมวางแผนร่วมกับหัวหน้าฝ่าย
พ.ค. 2564
ในการกำหนดแผนงาน
ธุรการ–การเงิน ในการกำหนดแผนงานธุรการ
ธุรการ
1.1.2 เตรียมดำเนินงานธุรการ จัดทำ
15พ.ค.64-15มี.ค.65
2. เพื่อดำเนินงานธุรการให้ เอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานธุรการ
มีประสิทธิภาพ
1.1.3 เตรียมรวบรวมและสรุปรายงานการ 15พ.ค.64-15มี.ค.65
3. เพื่อรวบรวมและสรุป
ดำเนินงาน งานธุรการ
รายงาน การดำเนินงาน
2.ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ/ภาระงานร่วม/
งานธุรการ
โครงการ) (D : DO)
2.1 วางแผนร่วมกับหัวหน้าฝ่ายธุรการ-การเงิน ใน พ.ค.64- มี.ค.65
การกำหนดแผนงานธุรการ
เป้าหมายเชิงปริมาณ
2.1.1 ประสานงานกับงานแต่ละงานตาม
ครู นักเรียน ผู้ปกครอง
โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน
และผู้มาติดต่อรับบริการ
2.1.2 ประชาสัมพันธ์งานธุรการให้ผู้ที่
งานธุรการ
เกี่ยวข้องทราบ
2.2 ดำเนินงานธุรการให้มีประสิทธิภาพ
พ.ค.64- มี.ค.65
2.2.1 ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายใน
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
หน่วยงานเดียวกันหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้
ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และ การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความราบรื่น

302

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน

2.2.2 ให้บริการข้อมูลแก่ผู้มาติดต่องาน
เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่จะนำไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป
2.2.3 ผลิตเอกสารต่างๆ เพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน และปฏิบัติ
หน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
2.3 รวบรวมและสรุปรายงาน
- ร้อยละ 80 ของครู
การดำเนินงานงานธุรการ
นักเรียน ผู้ปกครอง ผู้มา
2.3.1 รวบรวมและสรุปการดำเนินงานเพื่อ
ติดต่อ ได้รับความสะดวก
นำเสนอหัวหน้าฝ่ายธุรการ-การเงิน
และมีความพึงพอใจในการ
2.3.2 ส่งสรุปรายงานผลการดำเนินงาน
ให้บริการงานธุรการ
นำเสนอหัวหน้าฝ่ายธุรการ-การเงิน
3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล
(C : CHECK)
เครื่องมือการติดตาม :
3.1 ตรวจสอบ ติดตามการดำเนินงานตาม
- แบบสอบถาม
แผนงานของฝ่ายธุรการ-การเงิน
ความพึงพอใจของ
3.1 3.2 ปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงานตามแผนงาน
ผู้มารับบริการงานธุรการ
ของงานธุรการ
4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา
(A : ACT)
4.1 รวบรวมแบบสอบถามความพึงพอใจ
4.2 สรุปผล รายงาน งานธุรการให้หัวหน้าฝ่าย
ธุรการ-การเงินและนำเสนอผู้บริหาร เพื่อนำมา
ปรับปรุงแก้ไขและนำไปใช้ในปีการศึกษาต่อไป

ระยะเวลาการ
ดำเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)

ผู้มาติดต่อ ได้รับความ
สะดวก มีความพึงพอใจใน
การให้บริการงานธุรการ

พ.ค.64- มี.ค.65

ทุกเดือน
มีนาคม 65

1-31 มีนาคม 65
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หน่วยงาน ธุรการ งานฝ่ายธุรการ – การเงิน
ข้อกำหนด
ราคาต่อ
จำนวนเงิน
มาตรฐาน/
หน่วย
จำนวน
หมาย
ลำดับ
รายการ
คุณลักษณะ
หน่วย
เหตุ
ที่
บาท ส.ต.
บาท ส.ต.
เฉพาะ/คุณภาพ
1 กระดาษงานพิมพ์
ALCOTT 70 แกรม 100 300
30,000
2 หมึกพิมพ์
Canon LBP 6030 500 10
5,000
3 วัสดุสำนักงาน
วัสดุสำนักงาน
4,500
สิ้นเปลือง
สิ้นเปลือง
4 หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร TOSHIBA รุ่น
3500 3
10,500
E-STUDIO 2309A
รวมประมาณค่าใช้จ่าย (ห้าหมื่นบาทถ้วน)
50,000
สรุปประเภทงบประมาณ
 งบโรงเรียน
50,000

บาท  งบจัดหา..........................................บาท
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ลำดับที่ 3 หน่วยงาน สารบรรณ
ฝ่าย ธุรการ-การเงิน
ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน : พันธกิจข้อที่ 6 ยุทธศาสตร์ข้อที่ 8 เป้าหมายข้อที่ 1
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ : มาตรฐานที่ 2 ประเด็นที่ 2.2, 2.3, 2.4
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบสี่ : มาตรฐานที่ 2 ประเด็นที่ 2.2, 2.3, 2.4
ตอบสนองมาตรฐานโรงเรียน : มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ 2.2, 2.3, 2.4
ระยะเวลาการ
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน
ดำเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)
วัตถุประสงค์
1.ขั้นวางแผน(P : PLAN)
1.เพื่อดำเนินการจัดทำ
1.1 ประชุมคณะกรรมการฝ่ายธุรการ-การเงินเพื่อ
เอกสารการรับจดหมายจาก
1.1.1 เตรียมแต่งตั้งผู้รับผิดชอบงาน
พ.ค.64
หน่วยงานต่างๆ ทั้งในและ
1.1.2เตรียมประชุมชี้แจงการดำเนินงาน
พ.ค.64
นอกโรงเรียน
1.1.3 เตรียมศึกษาสภาพปัญหาและความ
เดือนละ 1 ครั้ง
2.เพื่อดำเนินการจัดทำ
ต้องการ
เอกสารออกภายในและ
1.1.4 เตรียมจัดทำตารางการปฏิบัติงาน
15พ.ค.64-15มี.ค.65
ภายนอกโรงเรียน
และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานสารบรรณ
3. เพื่อประสานงานและ
2.ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ/ภาระงานร่วม/
ทำเอกสารหน่วยงานต่างๆ โครงการ) (D : DO)
ให้บุคลากรภายในโรงเรียน
2.1 ดำเนินการติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน
4.เพื่อดำเนินการจัดทำ
ภาครัฐและเอกชน หรือต้นสังกัดตามนโยบาย หรือที่
เอกสารหน่วยงานต่างๆ ที่ ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการหรือผู้จัดการ
เกี่ยวข้องกับโรงเรียนตามที่
2.1.1 เบิกสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลค่า
รายเดือน
ได้รับมอบหมายจากหัวหน้า การศึกษาบุตร ค่าช่วยเหลือบุตร บุคลากรภายใน
ฝ่าย ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต โรงเรียน
ผู้จัดการและผู้อำนวยการ
2.1.2 ประสานงานเอกสารงาน
รายเดือน
ทรัพยากรมนุษย์ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
การบรรจุ แต่งตั้ง เสนอ ผอ.
เป้าหมายเชิงปริมาณ
2.1.3 ดำเนินการประสานงาน
พ.ค.64 และ พ.ย.64
ครู นักเรียน ผู้ปกครองและ ทรัพยากรมนุษย์ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาจัดทำ
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วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
ผู้มาติดต่อ รับบริการ
งานสารบรรณ

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน

ระยะเวลาการ
ดำเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)

เอกสารขออนุญาตครูต่างชาติ
2.1.4 ดำเนินการประสานงาน
พ.ค.64 และ พ.ย.64
ทรัพยากรมนุษย์ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา จัดทำ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ต่อ ใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพครู
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
2.2 ดำเนินการจัดทำเอกสารการรับจดหมาย
ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และ หน่วยงานต่างๆ
ผู้มาติดต่อ ได้รับความ
2.2.1 การรับ จดหมายและการแยกเอกสาร
15พ.ค.64–
สะดวก มีความพึงพอใจใน ของแต่ละหน่วยงาน เพื่อเตรียมลงทะเบียนหนังสือ
31มี.ค.65
การให้บริการงานสารบรรณ รับ เข้าแยกประเภทหนั งสื อรับ เข้า บั น ทึ กนำเสนอ
ผู้ จั ด การและ ผู้ อ ำนวยการ ลงนามแจ้งหน่ ว ยงาน
หรือฝ่ายต่างๆ ดำเนินงาน
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
2.2.2 การรับจดหมายและการแยกเอกสารของ
15พ.ค.64–
- ร้อยละ 80 ของครู
แต่ละหน่วยงาน เพื่อเตรียมลงทะเบียนหนังสือออก
31มี.ค.65
นักเรียน ผู้ปกครอง และ
3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล
ผู้มาติดต่อ ได้รับความ
(C : CHECK)
สะดวกและมีความพึงพอใจ
3.1 ตรวจสอบ ติดตามการดำเนินงานตาม
ทุกเดือน
ในการให้บริการ
แผนงานของฝ่ายธุรการ-การเงิน
งานสารบรรณ
3.2 ปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงานตามแผนงาน
มีนาคม 65
ของงานสารบรรณ
4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา
เครื่องมือการติดตาม :
(A : ACT)
- แบบสอบถาม
4.1 รวบรวมแบบสอบถามความพึงพอใจ
1-31 มีนาคม 65
ความพึงพอใจของผู้มา
4.2 สรุป ผล รายงาน งานสารบรรณแก่หั ว หน้ า
รับบริการงานสารบรรณ
ฝ่ายธุรการ-การเงินและนำเสนอผู้บริหาร เพื่อนำมา
ปรับปรุงแก้ไขและนำไปใช้ในปีการศึกษาต่อไป
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แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่าย
หน่วยงาน สารบรรณ งานฝ่ายธุรการ – การเงิน
ข้อกำหนดมาตรฐาน/ ราคาต่อ จำนวน
ลำดับ
รายการ
คุณลักษณะเฉพาะ/
หน่วย
หน่วย
ที่
คุณภาพ
บาท ส.ต
1 กระดาษงานพิมพ์ ALCOTT 70 แกรม
100 50
2 หมึกพิมพ์
Canon LBP 6030
500 4
3 วัสดุสำนักงาน
วัสดุสำนักงาน
สิ้นเปลือง
สิ้นเปลือง
รวมประมาณค่าใช้จ่าย (แปดพันบาทถ้วน)
สรุปประเภทงบประมาณ
 งบโรงเรียน
8,000

บาท

จำนวนเงิน
บาท ส.ต
5,000
2,000
1,000
8,000

 งบจัดหา..........................................บาท

ผู้เสนอ

ผูพ้ ิจารณา

(นางสาวชณุตพร เกตุเพชร)
หัวหน้างานสารบรรณ

(นางปิยะนุช สังข์ทองหลาง)
ผู้ชว่ ยผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ-การเงิน

ผู้เห็นชอบ

ผู้อนุมัติ

(ซิสเตอร์จำนันท์ ไพรงาม)
ผู้อำนวยการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์

(บาดหลวงสุรชัย เจริญพงศ์)
ผู้จัดการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์

หมาย
เหตุ
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ลำดับที่ 4 หน่วยงาน งานการเงินและบัญชี
ฝ่าย ธุรการ-การเงิน
ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน : พันธกิจข้อที่ 6 ยุทธศาสตร์ข้อที่ 8 เป้าหมายข้อที่ 1
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ : มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ 2.2, 2.3, 2.4
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบสี่ : มาตรฐานที่ 2 ประเด็นที่ 2.2, 2.3, 2.4
ตอบสนองมาตรฐานโรงเรียน : มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ 2.2, 2.3, 2.4
ระยะเวลาการ
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน
ดำเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)
วัตถุประสงค์
1.ขั้นวางแผน (P : PLAN)
1. เพื่อประสานงานฝ่าย
1.1 ประชุมคณะกรรมการฝ่ายธุรการ-การเงินเพื่อ
พ.ค. 2564
ต่างๆ ทำการรวบรวมข้อมูล
1.1.1 เตรียมแต่งตั้งผู้รับผิดชอบงาน
จัดทำงบประมาณโครงการ/
1.1.2 เตรียมประชุมชี้แจงดำเนินการ
กิจกรรมของแต่ละฝ่าย
1.1.3 เตรียมศึกษาสภาพปัญหา
2. เพื่อจัดทำบัญชีรายรับ- และความต้องการ
รายจ่ายของโรงเรียน
1.1.4 เตรียมจัดทำตารางการปฏิบัติงานและ
3. เพื่อจัดระบบการรับเงิน- เอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานการเงินและบัญชี
จ่ายเงินจัดทำบัญชี รายงาน 2.ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ/ภาระงานร่วม/
การเงิน งบประมาณและ
โครงการ) (D : DO)
ทรัพย์สิน ให้เป็นไปตาม
2.1 การรับเงิน
ทุกวัน
ระเบียบโรงเรียน และ
2.1.1 รับเงินค่าธรรมเนียม
มาตรฐานการบัญชี
การศึกษาค่าเรียนพิเศษ รายได้อื่นๆ โดยออก
ใบเสร็จรับเงินผ่านระบบ mas school
2.1.2 ลงบันทึกรายรับประจำวัน
เป้าหมายเชิงปริมาณ
ในระบบmas school และสมุดบัญชีรายรับ
ครู นักเรียน ผู้ปกครอง
ประจำวันของโรงเรียน
และผู้มาติดต่อรับบริการ
2.1.3 สรุปรายงานรายรับประจำวัน
งานการเงินและบัญชี
เพื่อมาตรวจสอบยอดเงินสดในมือให้ตรงกับใบเสร็จ
2.1.4 นำเงินฝากธนาคารให้ตรง
ตามยอดรายรับประจำวันรวบรวมเข้าแฟ้ม
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วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน

ระยะเวลาการ
ดำเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)

เป้าหมายเชิงคุณภาพ :
2.1.5 สรุปบัญชีการรับเงินให้
ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และ หัวหน้าฝ่ายธุรการ การเงิน ในการตรวจสอบก่อน
ผู้มาติดต่อ ได้รับความ
นำเสนอผู้บริหาร
สะดวก มีความพึงพอใจใน
การให้บริการงานการเงิน
และบัญชี
2.2 การจ่ายเงิน
15 พ.ค.64 2.2.1 ดำเนินการจ่ายเงินตาม
15 มี.ค.65
แบบฟอร์มการขอเบิกจ่ายตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
ในการเบิกจ่าย
ร้อยละ 80 ของครู นักเรียน
2.2.2 ทำการเบิกเงินทดรองจ่าย
ผู้ปกครอง และผู้มาติดต่อ เพื่อนำมาจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน
ได้รับความพึงพอใจใน
2.2.3 ลงบันทึกรายการจ่ายเงินใน
การให้บริการงานการเงิน
ระบบและสมุดบัญชีรายจ่ายประจำวัน
และบัญชี
2.2.4 ประมวลผล รายงาน
รายจ่ายประจำวันพร้อมแนบรายจ่าย เพื่อตรวจสอบ
2.2.5 สรุปรายการค่าใช้จ่ายส่งให้
เครื่องมือการติดตาม :
หัวหน้าฝ่ายธุรการ - การเงิน ในการตรวจสอบที่
แบบสอบถามความพึงพอใจ ได้รับการอนุมัติ
ของผู้มารับบริการงาน
2.3 การจั ด ระบบบั ญ ชี หน้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบงาน 1-15 ของเดือนถัดไป
การเงินและบัญชี
การเงิ น และการบั ญ ชี ฝ่ า ยธุ ร การ - การเงิ น ให้
ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นปัจจุบัน
2.3.1 จัดทำบัญชีแสดงสถานะ
การเงิน โดยแยกเป็นหมวดหมู่ งบรายได้ค่าใช้จ่าย
ประจำเดือนให้หัวหน้าฝ่ายธุรการ – การเงิน ในการ
ตรวจสอบก่อนนำเสนอผู้บริหารให้รับทราบ เพื่อ
วางแผนใช้จ่ายในเดือนถัดไป
2.3.2 สรุปงบดุลประจำปี ณ
เดือนเมษายน ให้หัวหน้าฝ่ายธุรการ – การเงิน ใน
การตรวจสอบก่อนนำเสนอผู้บริหารได้รับทราบ
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วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน
3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล
(C : CHECK)
3.1 ตรวจสอบติดตามการดำเนินงานตาม
แผนงาน
3.2 ปรับปรุง แก้ไขการดำเนินงานตามแผนงาน
3.3 ผู้บริหาร ติดตามตรวจสอบผลการจ่ายเงินให้
ถูกต้ อ งตามระเบี ย บและแนวทางงบประมาณเป็ น
ประจำทุกวัน พร้อมเสนอเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
หากถูกต้องตรงกันผู้จัดการ ลงลายมือชื่อ กำกับ
3.4 ประเมินผลการบริหารจัดการเป็นประจำทุก
เดือน
3.5 รายงานตัวชี้วัดระดับผลสำเร็จในการใช้จ่าย
งบประมาณ
4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา
(A : ACT)
4.1 รวบรวมแบบสอบถามความพึงพอใจ
4.2 สรุปผล รายงาน งานการเงินให้หัวหน้าฝ่าย
ธุรการ - การเงิน และนำเสนอผู้บริหาร เพื่อนำมา
ปรับปรุงแก้ไขและนำไปใช้ในปีการศึกษาต่อไป

ระยะเวลาการ
ดำเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)

ทุกเดือน
1-31 มี.ค. 65
ทุกวัน

1-15 เดือนถัดไป

1-31 มี.ค. 65
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แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่าย
หน่วยงาน การเงินและบัญชี งานฝ่ายธุรการ – การเงิน
ข้อกำหนด
ราคาต่อ จำนวน จำนวนเงิน หมาย
ลำดับ
รายการ
มาตรฐาน/
หน่วย
หน่วย
เหตุ
ที่
คุณลักษณะ
บาท ส.ต
บาท ส.ต
เฉพาะ/คุณภาพ
1 กระดาษงานพิมพ์ ALCOTT 70 แกรม 100 20
2,000 2 กระดาษใบเสร็จ
กระดาษใบเสร็จ
350 60
21,000 ค่าธรรมเนียม
3 หมึกพิมพ์
Canon LBP 6030 500 10
5,000 4 หมึกพิมพ์
Canon 279A
500 10
5,000 5 วัสดุสำนักงาน
วัสดุสำนักงาน
2,000 สิ้นเปลือง
สิ้นเปลือง
รวมประมาณค่าใช้จ่าย (สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
35,000 สรุปประเภทงบประมาณ
 งบโรงเรียน 35,000

บาท

 งบจัดหา..........................................บาท

ผู้เสนอ

ผู้พิจารณา

(นางสาวศรินนา แก้วสีเคน)
หัวหน้างานการเงินและบัญชี

(นางปิยะนุช สังข์ทองหลาง)
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ-การเงิน

ผู้เห็นชอบ

ผู้อนุมัติ
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ลำดับที่ 4
ปีการศึกษา
2564
ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการติดตามค่าธรรมเนียมการเรียน ปีการศึกษา 2564
หน่วยงานที่รับผิดชอบ การเงินและบัญชี
ฝ่าย ธุรการ-การเงิน
ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน : พันธกิจข้อที่ 6 ยุทธศาสตร์ข้อที่ 8 เป้าหมายข้อที่ 1
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐมาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ที่ 2.2, 2.3, 2.4
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบ 4 :มาตรฐานที่ 2 ประเด็นที่ 2.2, 2.3, 2.4
ลักษณะโครงการ
ใหม่
ต่อเนื่อง
1. หลักการและเหตุผล
การบริ ห ารงานธุร การ-การเงิน ของสถานศึ กษาในยุคปั จ จุบั น เน้ น ความเป็ น อิส ระในการ
บริหารให้มีความคล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้ ยึดหลักการบริหารมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และผลงาน มี
การจัดผลประโยชน์จากทรัพย์สินของโรงเรียน รวมทั้งจัดหารายได้จากการบริการมาใช้ในการบริหาร
จัดการเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา ส่งผลให้เกิดคุณภาพที่ดีต่อผู้เรียน การบริหารงานธุรการ-การเงิน
จึ ง ให้ ค วามสำคั ญ อย่ า งยิ่ ง ต่ อ ระบบการจั ด การศึ ก ษาทั้ ง ระบบ ดั ง นั้ น การบริ ห ารจั ด การที่ มี
ประสิ ท ธิ ภ าพ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ล เท่ า เที ย มกั น จึ ง ส่ ง ผลต่ อ คุ ณ ภาพการศึ ก ษา รวมทั้ ง การติ ดตาม
ประเมินผลก็เป็นอีกเงื่อนไขหนึ่งที่ส่ง ผลให้การจัดการศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐานตามเป้าหมายของ
การจัดการศึกษา
หน่ วยงานที่เกี่ยวกับ การศึกษาโดยเฉพาะโรงเรียน เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ต้องใช้เงินในการ
ดำเนินงานและพัฒนาบุคลากร จึงจำเป็นต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารการเงินของโรงเรียน
เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นนโยบายการจัดสรรเงินเพื่อการศึกษา แนวทางการปฏิบัติในการบริหารการเงิน
ในโรงเรียนซึ่งประกอบด้วย งานการรับเงินการจ่ายเงินการเก็บรักษาเงินการนำส่งการซื้อการจ้างบัญชี
พัสดุการตรวจสอบและรายงานการเงินเป็นต้น
ดังนั้นเพื่อให้งานบริหารด้านการเงินของโรงเรียนเป็นระบบ และสามารถตรวจสอบได้ ทาง
ฝ่ายการเงิน จึ งมีการติดตามนั กเรี ยนค้างชำระค่าธรรมเนียมการเรียน และค่าใช้จ่ายต่างๆ ตลอด
ปีการศึกษา 2564
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้ผู้ปกครองและนักเรียนชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นตามที่
โรงเรียนกำหนด
2.2 เพื่อลดจำนวนนักเรียนที่ค้างชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น
3. เป้าหมาย
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3.1 ด้านปริมาณ นักเรียนในปีการศึกษา 2564 ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและ
ค่าธรรมเนียมอื่น ตามที่โรงเรียนกำหนด
3.2 ด้านคุณภาพ โรงเรียนสามารถเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นได้

4. ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงาน
ลำดับ
กิจกรรม
ระยะเวลา
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
1. ขั้นวางแผน (P:PLAN)
1.1 เสนอโครงการ/กิจกรรมและ
ม.ปิยะนุช
จัดสรรงบประมาณ
ม.สมาพร
1.2 ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน
1–31 พ.ค. 2564
6,000
ม.อัจฉรา
1.3 แต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
ม.ศรินนา
1.4 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
และเจ้าหน้าที่ในการดำเนินการ
2. ขั้นดำเนินการ (D:DO)
2.1 ชี้แจงกิจกรรมให้แก่บุคลากรใน
ม.ปิยะนุช
ฝ่ายได้รับทราบการดำเนินงานกิจกรรม 1–10 มิ.ย.64
ม.สมาพร
2.2 จัดทำเอกสารติดตาม
ม.อัจฉรา
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
1 ก.ค.64 –
ม.ศรินนา
2.3 แจกเอกสารให้ผู้ปกครอง
31 มี.ค.65
ได้รับทราบ
3. ขั้นตรวจสอบติดตามประเมินผล
ม.ปิยะนุช
(C : CHECK)
1 ม.ค.65 –
ม.สมาพร
3.1 ตรวจสอบและติดตาม
30 เม.ย.65
ม.อัจฉรา
3.2 ปรับปรุงและแก้ไข
4. ขั้นรายงานปรับปรุงพัฒนา(A : ACT)
4.1 สรุปรายงานผลการดำเนินงาน
1 ม.ค.65–
ม.สมาพร
4.2 วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน
30 เม.ย.65
ม.อัจฉรา
นำไปปรับปรุงและพัฒนาต่อไป
5. งบประมาณ
5.1 งบโรงเรียน 6,000 บาท 5.2 งบจัดหา - บาท
รวม 6,000 บาท
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6. ระยะเวลาในการดำเนินงาน 1 พฤษภาคม 2564 – 30 เมษายน 2565
7. เครื่องมือติดตาม และประเมินผล
1. รายงานสรุปการรับชำระเงินตามชั้นเรียน
2. รายงานนักเรียนค้างชำระตามปีการศึกษา
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้ปกครองและนักเรียนชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นตามที่โรงเรียน
กำหนด
2. จำนวนนักเรียนที่ค้างชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น มีจำนวนลดลง
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แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่าย
โครงการ/กิจกรรม โครงการติดตามค่าธรรมเนียมการเรียน ปีการศึกษา 2564
หน่วยงาน การเงินและบัญชี ฝ่ายธุรการ – การเงิน
ข้อกำหนด
ราคาต่อ จำนวน จำนวนเงิน หมาย
ลำดับ
รายการ
มาตรฐาน/
หน่วย
หน่วย
เหตุ
ที่
คุณลักษณะ บาท ส.ต
บาท ส.ต
เฉพาะ/คุณภาพ
1 ค่าวัสดุ
สำรอง
1.1 ค่าเอกสารดำเนินการ
ดำเนินการ
6,000
รวมประมาณค่าใช้จ่าย (หกพันบาทถ้วน)
6,000
สรุปประเภทงบประมาณ
 งบประมาณ 6,000 บาท

 งบจัดหา..........................................บาท

ผู้เสนอ

ผู้พิจารณา

(นางสาวอัจฉรา เคยพุดซา)
ผู้รับผิดชอบโครงการ

(นางปิยะนุช สังข์ทองหลาง)
ผูช้ ่วยผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ-การเงิน

ผู้เห็นชอบ

ผู้อนุมัติ
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ลำดับที่
4
ปีการศึกษา 2564
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
โครงการประกันอุบัติเหตุของโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
การเงินและบัญชี
ฝ่าย ธุรการ-การเงิน
ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน : พันธกิจข้อที่ 6 ยุทธศาสตร์ข้อที่ 8 เป้าหมายข้อที่ 1
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ที่ 2.2, 2.3, 2.4
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบ 4 :มาตรฐานที่ 2 ประเด็นที่ 2.2, 2.3, 2.4
ลักษณะโครงการ
 ใหม่
 ต่อเนื่อง
1. หลักการและเหตุผล
เนื่ องจากการประกันอุบั ติเหตุนักเรียนในโรงเรียนเป็นงานที่สำคัญ เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระ
ค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นได้กับผู้ปกครองหรือความรับผิดชอบของโรงเรียนถ้าต้องประสบอุบัติเหตุภัยที่
คาดไม่ถึงทั้งทางด้านชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพและอื่นๆ เพื่อเป็นสวัสดิการให้กับเด็กนักเรียนใน
โรงเรียน
โรงเรียนมารีย์ อนุ สรณ์ ได้ดำเนิน การ เรื่อง การประกันอุบัติ เหตุ นักเรียนในโรงเรียนอย่าง
ต่อเนื่องโรงเรียนจึงตระหนักถึงความสำคัญ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้จึงต้องจัดทำโครงการ
ประกันอุบัติเหตุนักเรียนในโรงเรียนนี้ขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองเมื่อนักเรียนเกิดอุบัติเหตุ
2.2 เพื่อเป็นสวัสดิการให้กับนักเรียนในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการประกันอุบัติเหตุ
2.3 เพื่อสร้างความสัมพันธ์และเข้าใจอันดีระหว่างโรงเรียน บ้าน และชุมชน
3. เป้าหมาย
3.1 ด้านปริมาณ ผู้ปกครองนักเรียนตระหนักในความสำคัญและให้นักเรียนเข้าร่วม
การประกันอุบัติเหตุของโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
3.2 ด้านคุณภาพ นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการประกันอุบัติเหตุ ถ้าเกิดอุบัติเหตุที่บ้านหรือ
โรงเรียน จะได้รับความคุ้มครอง เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองได้เป็นอย่างดี
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4. ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงาน
ลำดับ
กิจกรรม
1. ขั้นวางแผน(P : PLAN)
1.1 เสนอโครงการ/กิจกรรมและจัดสรร
งบประมาณ
1.2 ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน
1.3 แต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
1.4 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
และเจ้าหน้าที่ในการดำเนินการ
2. ขั้นดำเนินการ (D : DO)
2.1 ชี้แจงกิจกรรมให้แก่บุคลากรในฝ่าย
ได้รับทราบการดำเนินงานกิจกรรม
2.2 ดูแลการเกิดอุบัติเหตุของนักเรียนทั้ง
ในโรงเรียนและที่บ้าน ตลอดปีการศึกษา
3. ขั้นตรวจสอบติดตามประเมินผล
(C : CHECK)
3.1 ตรวจสอบและติดตาม
3.2 ปรับปรุงและแก้ไข
4. ขั้นรายงานปรับปรุงพัฒนา (A : ACT)
4.1 สรุปรายงานผลการดำเนินงาน
4.2 วิเคราะห์ผลการดำเนินงานนำไป
ปรับปรุงและพัฒนาต่อไป

ระยะเวลา

1–31 พ.ค. 64

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

1,000

1–10 มิ.ย.64
15พ.ค.6430เม.ย.65

ม.ปิยะนุช
ม.อัจฉรา
ม.สมาพร
ม.เปรมปรี

ม.ปิยะนุช
ม.อัจฉรา
ม.สมาพร
ม.เปรมปรี

มี.ค.65

ม.ปิยะนุช
ม.อัจฉรา
ม.สมาพร

มี.ค.65

ม.อัจฉรา

5. งบประมาณ
5.1 งบโรงเรียน 1,000 บาท 5.2 งบจัดหา 500,000 บาท
6. สถานที่ดำเนินงาน โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
7. ระยะเวลาในการดำเนินงาน 1 พฤษภาคม 2564 – 30 เมษายน 2565
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8. เครื่องมือติดตาม และประเมินผล
1. แบบสอบถามความพึงพอใจ
2. บัญชีรายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
3. แบบสรุปรายการจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลตามโครงการ
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นั กเรี ยนและผู้ ป กครองมีความพึ งพอใจ ในการเข้าร่ว มโครงการประกัน อุบั ติเหตุของ
นักเรียนในโรงเรียน เพราะเมื่อเกิดอุบัติเหตุ ทางโรงเรียนจะจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้ทันที เพื่อเป็นการ
แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายกับผู้ปกครอง
2. ผู้ปกครองให้นักเรียนเข้าร่วมโครงการในปีต่อๆ ไป
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ลำดับ
ที่

แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่าย
โครงการ/กิจกรรม ประกันอุบัติเหตุของโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
หน่วยงาน การเงินและบัญชี ฝ่ายธุรการ – การเงิน
ข้อกำหนด
ราคาต่อ จำนวน จำนวนเงิน หมาย
รายการ
มาตรฐาน/
หน่วย
หน่วย
เหตุ
คุณลักษณะ
บาท ส.ต
บาท ส.ต
เฉพาะ/คุณภาพ

1

ค่าวัสดุ
1.1 ค่าเอกสารดำเนินการ สำรองดำเนินการ
รวมประมาณค่าใช้จ่าย (หนึ่งพันบาทถ้วน)
สรุปประเภทงบประมาณ
 งบประมาณ 1,000

บาท  งบจัดหา

1,000
1,000

500,000

บาท

ผู้เสนอ

ผู้พิจารณา

(นางสาวสมาพร วาปีกัง)
ผู้รับผิดชอบโครงการ

(นางปิยะนุช สังข์ทองหลาง)
ผูช้ ่วยผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ-การเงิน

ผู้เห็นชอบ

ผู้อนุมัติ
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ลำดับที่ 4
ปีการศึกษา
2564
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2564
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
การเงินและบัญชี
ฝ่าย
ธุรการ-การเงิน
ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน : พันธกิจข้อที่ 6 ยุทธศาสตร์ข้อที่ 8 เป้าหมายข้อที่ 1
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ที่ 2.2, 2.3, 2.4
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบ 4 :มาตรฐานที่ 2 ประเด็นที่ 2.2, 2.3, 2.4
ลักษณะโครงการ
 ใหม่
 ต่อเนื่อง
1. หลักการและเหตุผล
การรั บ สมั ค รนั ก เรี ย นเพื่ อ เข้ า มาเรี ย นในโรงเรี ย น เป็ น หน้ า ที่ ห นึ่ ง ของการบริ ห าร
จัดการศึกษาของโรงเรียน ที่ต้องดำเนินการให้เป็นระบบ เพื่อให้ชุมชนได้รับทราบการประชาสัมพันธ์
อย่างทั่วถึง การคัดเลือกนักเรียนที่มีความพร้อมย่อมส่งเสริมให้การจัด การศึกษาเป็นไปอย่างรวดเร็ว
และใกล้เคียงกัน การสร้างความเข้าใจของบุคลากรที่ทำหน้าที่ในการสัมภาษณ์ การสร้างแบบวัดและ
ประเมินผลนักเรียนจึงต้องสอดคล้องกันและเข้าใจในกฎระเบียบร่วมกัน จึงจะส่งผลให้ได้นักเรียนที่มี
คุณภาพอย่างแท้จริง
ด้วยเหตุนี้ ทางฝ่ายธุรการ-การเงินจึงจัดทำโครงการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2564
เพื่อสรุปรายได้จากการรับสมัครนักเรียน และเพื่อส่งเสริมพัฒนาระบบการรับสมัครนักเรียนในแต่ละ
ปีการศึกษา
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้มีรายได้จากการจัดการศึกษาเพิ่มขึ้น
2.2 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาระบบการรับสมัครนักเรียนในแต่ละปีการศึกษา
3. เป้าหมาย
3.1 ด้านปริมาณ
3.1.1 โรงเรียนสามารถนำข้อมูลไปใช้ในการบริหารจัดการงานด้านการบริการของ
สถานศึกษาได้ ในระดับดี
3.1.2 โรงเรียนสามารถนำข้อมูลที่ได้จากการสรุปผลไปใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน
ให้บรรลุตามเป้าหมาย ในระดับดี
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3.2 ด้านคุณภาพ
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์มีรายได้จากการจัดการศึกษาเพิ่มมากขึ้น และมีการส่งเสริม
พัฒนาระบบการรับสมัครนักเรียนในแต่ละปีการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

4. ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงาน
ลำดับ
กิจกรรม
1. ขั้นวางแผน(P : PLAN)
1.1 เสนอโครงการ/กิจกรรมและ
จัดสรรงบประมาณ
1.2 ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน
1.3 แต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
1.4 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
และเจ้าหน้าที่ในการดำเนินการ
2. ขั้นดำเนินการ (D : DO)
2.1 กำหนดอัตราค่าธรรมเนียม
การศึกษา
2.2 ดำเนินการรับสมัครนักเรียน
ปีการศึกษา 2564
3. ขั้นตรวจสอบติดตามประเมินผล
(C : CHECK)
3.1 ตรวจสอบและติดตาม
3.2 ปรับปรุงและแก้ไข

ระยะเวลา

ธ.ค.63

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

150,000

ธ.ค.63
ม.ค.64–ธ.ค.64

ม.ค.65-มี.ค.65

ขั้นรายงานปรับปรุงพัฒนา (A : ACT)
4.1 สรุปรายงานผลการดำเนินงาน
มี.ค.65
4.2 วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน
5. งบประมาณ
5.1 งบโรงเรียน 150,000 บาท
5.2 งบจัดหา 500,000 บาท
6. ระยะเวลาในการดำเนินงาน 1 ธันวาคม 2563 – 31 มีนาคม 2565
7. เครื่องมือติดตาม และประเมินผล
1. แบบสรุปรายได้จากการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2564
2. แบบรายงานตรวจสอบชำระเงินตามรายการลงทะเบียนนักเรียนใหม่

ฝ่ายธุรการการเงิน

ฝ่ายธุรการการเงิน

ม.สมาพร
ม.อัจฉรา

4.

ม.อัจฉรา
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ มีการส่งเสริมและพัฒนาระบบการรับสมัครนักเรียน
2. โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ มีรายได้จากการจัดการศึกษาเพิ่มขึ้น
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ลำดับที่

แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่าย
โครงการ/กิจกรรม รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2564
หน่วยงาน การเงินและบัญชี ฝ่ายธุรการ – การเงิน
ข้อกำหนด
ราคาต่อ จำนวน
รายการ
มาตรฐาน/
หน่วย
หน่วย
คุณลักษณะ
บาท ส.ต
เฉพาะ/คุณภาพ

ค่าวัสดุ
1.1 ค่าเอกสารดำเนินการ สำรองดำเนินการ
รวมประมาณค่าใช้จ่าย (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
สรุปประเภทงบประมาณ
 งบประมาณ 150,000 บาท
 งบจัดหา

จำนวนเงิน
บาท

1

150,000
150,000
500,000

บาท

ส.ต

หมาย
เหตุ
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ลำดับที่ 5 หน่วยงาน จัดซื้อ
ฝ่าย ธุรการ-การเงิน
ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน : พันธกิจข้อที่ 6 ยุทธศาสตร์ข้อที่ 8 เป้าหมายข้อที่ 1
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ : มาตรฐานที่ 2 ประเด็นที่ 2.2, 2.3, 2.4
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบสี่ : มาตรฐานที่ 2 ประเด็นที่ 2.2, 2.3, 2.4
ตอบสนองมาตรฐานโรงเรียน : มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ 2.2, 2.3, 2.4
ระยะเวลาการ
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน
ดำเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)
วัตถุประสงค์
1. ขั้นวางแผน(P : PLAN)
เพื่อดำเนินการจัดซื้อวัสดุ
1.1 ประชุมคณะกรรมการฝ่ายธุรการ-การเงินเพื่อ
ครุภัณฑ์สิ้นเปลือง ตามที่
1.1.1 เตรียมแต่งตั้งผู้รับผิดชอบงาน
พ.ค. 64
สำรวจหรือตามที่อยู่ใน
1.1.2 เตรียมประชุมชี้แจงการดำเนินการ
พ.ค. 64
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
1.1.3 เตรียมสำรวจความต้องการ
เดือนละ 1 ครั้ง
ในการจัดซื้อ
1.1.4 เตรียมจัดทำตาราง
15 พ.ค.64 เป้าหมายเชิงปริมาณ
ปฏิบัติงานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
15 มี.ค.65
ครู นักเรียน ผู้ปกครองและ 2.ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ/ภาระงานร่วม/
ผู้มาติดต่อรับบริการงาน
โครงการ) (D : DO)
จัดซื้อ
2.1 นำเสนอความต้องการจากการสำรวจ
2.2 จัดแยกประเภทวัสดุ ครุภัณฑ์ที่จะซื้อ
2.3 ดำเนินการจัดซื้อแต่งตั้งคณะกรรมการ
พ.ค.64-มี.ค.65
เป้าหมายเชิงคุณภาพ :
2.4 สำรวจร้านค้าเพื่อเปรียบเทียบราคา
1. มีการจัดซื้อวัสดุ
2.5 นำเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ
ครุภัณฑ์สิ้นเปลือง ตามที่
2.6เบิกจ่าย การจัดซื้อดำเนินการจัดซื้อ
สำรวจหรือตามที่อยู่ใน
2.7 รับสินค้าสรุปการจัดซื้อและใบเสร็จ
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล
2. ครู นักเรียน ผู้ปกครอง (C : CHECK)
และผู้มาติดต่อ ได้รับความ
3.1 ตรวจสอบ ติดตามการดำเนินงานตาม
ทุกเดือน
สะดวก มีความพึงพอใจใน แผนงาน
การให้บริการงานจัดซื้อ
3.2 ปรับปรุง แก้ไขการดำเนินงานตามแผนงาน
ทุกเดือน
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วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
ร้อยละ 80 ของผู้มาติดต่อ
ได้รับความสะดวก มีความ
พึงพอใจในการให้บริการ
งานจัดซื้อ

เครื่องมือการติดตาม :
1. แบบสรุปการเบิกจ่าย
วัสดุสิ้นเปลือง
2. แบบสอบถามความ
พึงพอใจของผู้มารับบริการ
งานจัดซื้อ

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน
4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา
(A : ACT)
4.1 รวบรวมข้อมูลตามแผนงานนำมาวิเคราะห์
4.2 สรุปผลการดำเนินงาน เพื่อนำมาปรับปรุง
และพัฒนาในปีต่อไป

ระยะเวลาการ
ดำเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)

มี.ค. 65
มี.ค. 65
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แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่าย
หน่วยงาน จัดซื้อ งานฝ่ายธุรการ – การเงิน
ข้อกำหนด
ราคาต่อ จำนวน จำนวนเงิน หมาย
ลำดับ
รายการ
มาตรฐาน/
หน่วย
หน่วย
เหตุ
ที่
คุณลักษณะ
บาท ส.ต
บาท ส.ต
เฉพาะ/คุณภาพ
1 กระดาษงานพิมพ์
ALCOTT 70 แกรม 100 5
500
2 หมึกพิมพ์
หมึกเทียบ
500 2
1,000
3 วัสดุสำนักงานสิ้นเปลือง วัสดุสำนักงาน
1,000
สิ้นเปลือง
รวมประมาณค่าใช้จ่าย (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน)
2,500
สรุปประเภทงบประมาณ
 งบโรงเรียน
2,500

ผู้เสนอ

(นางสาวสมาพร วาปีกัง)
หัวหน้างานจัดซื้อ

ผู้เห็นชอบ

บาท

 งบจัดหา..........................................บาท

ผู้พิจารณา

(นางปิยะนุช สังข์ทองหลาง)
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ-การเงิน

ผู้อนุมัติ
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ลำดับที่ 6 หน่วยงาน พัสดุ-ครุภัณฑ์
ฝ่าย
ธุรการ-การเงิน
ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน : พันธกิจข้อที่ 6 ยุทธศาสตร์ข้อที่ 8 เป้าหมายข้อที่ 1
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ : มาตรฐานที่ 2 ประเด็นที่ 2.2, 2.3, 2.4
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบสี่ : มาตรฐานที่ 2 ประเด็นที่ 2.2, 2.3, 2.4
ตอบสนองมาตรฐานโรงเรียน : มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ 2.2, 2.3, 2.4
ระยะเวลาการ
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน
ดำเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)
วัตถุประสงค์
1. ขั้นวางแผน (P : PLAN)
1. เพื่อสำรวจพัสดุ
1.1 ประชุมคณะกรรมการฝ่ายธุรการ-การเงินเพื่อ
ครุภัณฑ์ ที่คงเหลือในสต็อก
1.1.1 เตรียมแต่งตั้งผู้รับผิดชอบงาน
พ.ค. 64
ของงานพัสดุ ครุภัณฑ์
1.1.2 เตรียมประชุมชี้แจงการ
พ.ค. 64
2. เพื่อสำรวจความ
ดำเนินการ
ต้องการใช้ พัสดุ ครุภัณฑ์
1.1.3 เตรียมสำรวจพัสดุ ครุภัณฑ์ ที่
เดือนละ 1 ครั้ง
ของแต่ละงานที่สังกัดแต่ละ คงเหลือในสต็อกของงานพัสดุ ครุภัณฑ์
ฝ่ายของโรงเรียน
1.1.4 เตรียมจัดทำตารางปฏิบัติงาน
15 พ.ค. 64 3. เพื่อสำรวจราคาสินค้า และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานพัสดุ ครุภัณฑ์
15 มี.ค. 65
เพื่อนำมาเปรียบเทียบและ 2. ขั้ น ดำเนิ น การ (ภาระงานประจำ/ภาระงาน
นำเสนอคณะกรรมการ
ร่วม/โครงการ) (D : DO)
พิจารณา อนุมัติดำเนินงาน
2.1 สำรวจราคาสินค้า
จัดซื้อตามระเบียบ
2.2 นำเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณา
4. เพื่อดำเนินการเบิกจ่าย
2.3 ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อ
พัสดุ ครุภัณฑ์ และสรุปยอด 2.4 ประสานงานกับจัดซื้อ
คงเหลือให้เป็นปัจจุบัน
2.5 ดำเนินการเบิกจ่าย พัสดุ ครุภัณฑ์
พ.ค.64 – มี.ค.65
5. เพื่อดำเนินการสำรวจ
2.6 รับพัสดุ ครุภัณฑ์ มาจากงานจัดซื้อ
และทำทะเบียนทรัพย์สิน
2.7 นำพัสดุ ครุภัณฑ์ ลงทะเบียน
ของโรงเรียนให้เป็นปัจจุบัน
2.8 ทำแบบฟอร์มการเบิกจ่าย
ตามที่มีการจัดซื้อเพิ่มและ
2.9 ประสานการเบิกจ่าย พัสดุ ครุภัณฑ์ให้กับ
ทุกปีการศึกษา
งานฝ่ายต่างๆ ในสถานศึกษา

327

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน

ระยะเวลาการ
ดำเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)

เป้าหมายเชิงปริมาณ
ผู้มาติดต่อรับบริการงาน
พัสดุและครุภัณฑ์

เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1. มีการสำรวจพัสดุ
ครุภัณฑ์ ที่คงเหลือในสต็อก
ของงานพัสดุ
2. มีการสำรวจความ
ต้องการใช้ พัสดุ ครุภัณฑ์
ของแต่ละงานที่สังกัดแต่ละ
ฝ่ายของโรงเรียน
3. มีการสำรวจราคาสินค้า
เพื่อนำมาเปรียบเทียบและ
นำเสนอคณะกรรมการ
พิจารณา อนุมัติดำเนินงาน
จัดซื้อตามระเบียบการ
จัดซื้อ จัดจ้าง
4. มีการเบิกจ่ายพัสดุ
ครุภัณฑ์ และสรุปยอด
คงเหลือให้เป็นปัจจุบัน
5. ผู้ มาติด ต่อ ได้รับ ความ
สะดวก มี ค วามพึ งพอใจใน
การให้ บ ริ ก ารงานพั สดุ ครุภัณฑ์
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
ร้อยละ 80 ของผู้มาติดต่อ
ได้รับความสะดวก มีความ

3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล
(C : CHECK)
3.1 ตรวจสอบ ติดตามการดำเนินงานตาม
แผนงาน
3.2 ปรับปรุง แก้ไขการดำเนินงานตามแผนงาน
4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา
(A : ACT)
4.1 รวบรวมข้อมูลตามแผนงาน
นำมาวิเคราะห์
4.2 สรุปผลการดำเนินงาน เพื่อนำมา
ปรับปรุงและพัฒนาในปีต่อไป

ทุกเดือน
ทุกเดือน

มี.ค.65
มี.ค.65
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วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
พึงพอใจในการให้บริการ
งานพัสดุ-ครุภัณฑ์
เครื่องมือการติดตาม :
1. แบบสรุปการเบิกจ่าย
พัสดุ-ครุภัณฑ์
2. สมุดทะเบียนคุมพัสดุครุภัณฑ์
3. แบบสอบถามความ
พึ ง พอใจในการให้ บ ริ ก าร
งานพัสดุ-ครุภัณฑ์

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน

ระยะเวลาการ
ดำเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)
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แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่าย
หน่วยงาน พัสดุ-ครุภัณฑ์ งานฝ่ายธุรการ – การเงิน
ข้อกำหนด
ราคาต่อ จำนวน จำนวนเงิน หมาย
ลำดับ
รายการ
มาตรฐาน/
หน่วย
หน่วย
เหตุ
ที่
คุณลักษณะเฉพาะ/ บาท ส.ต
บาท ส.ต
คุณภาพ
1 กระดาษงานพิมพ์
ALCOTT 70 แกรม 100 5
500
2 หมึกพิมพ์
Canon LBP 6030
500 1
500
3 วัสดุสำนักงานสิ้นเปลือง วัสดุสำนักงาน
1,000
สิ้นเปลือง
รวมประมาณค่าใช้จ่าย (สองพันบาทถ้วน)
2,000
สรุปประเภทงบประมาณ
 งบโรงเรียน
2,000

ผู้เสนอ

(นายเปรมปรี วาปีทะ)
หัวหน้างานพัสดุ-ครุภัณฑ์

ผู้เห็นชอบ

บาท

 งบจัดหา..........................................บาท

ผู้พิจารณา

(นางปิยะนุช สังข์ทองหลาง)
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ-การเงิน

ผู้อนุมัติ

330

ลำดับที่ 7 หน่วยงาน
มินิมาร์ท
ฝ่าย
ธุรการ-การเงิน
ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน : พันธกิจข้อที่ 6 ยุทธศาสตร์ข้อที่ 8 เป้าหมายข้อที่ 1
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ : มาตรฐานที่ 2 ประเด็นที่ 2.2, 2.3, 2.4
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบสี่ : มาตรฐานที่ 2 ประเด็นที่ 2.2, 2.3, 2.4
ตอบสนองมาตรฐานโรงเรียน : มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ 2.2, 2.3, 2.4
ระยะเวลาการ
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน
ดำเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)
วัตถุประสงค์
1. ขั้นวางแผน (P : PLAN)
1. เพื่อจัดหาอุปกรณ์การ
1.1 ประชุมคณะกรรมการฝ่ายธุรการ-การเงินเพื่อ
เรียนและสินค้าอุปโภค1.1.1 เตรียมแต่งตั้งผู้รับผิดชอบงาน
พ.ค.64
บริโภคแก่นักเรียน บุคลากร
1.1.2 เตรียมประชุมชี้แจงดำเนินการ
พ.ค.64
และผู้ปกครอง
1.1.3 เตรียมวางแผนจัดหาอุปกรณ์การเรียน
เดือนละ 1 ครั้ง
2. เพื่อให้บริการจำหน่าย
และสินค้าอุปโภคและบริโภคแก่นักเรียน
อุปกรณ์การเรียนและสินค้า
1.1.4 เตรียมสำรวจราคาและดำเนินการจัดหา
เดือนละ 1 ครั้ง
อุปโภค-บริโภคแก่นักเรียน จัดซื้อ เพื่อเตรียมจำหน่ายในมินิมาร์ท
บุคลากรและผู้ปกครอง
1.1.5 เตรียมจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง
พ.ค.64-มี.ค.65
2.ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ/ภาระงานร่วม/
โครงการ) (D : DO)
เป้าหมายเชิงปริมาณ
2.1 จัดเตรียมและจำหน่ายอุปกรณ์
1พ.ค.64ครู นักเรียน ผู้ปกครองและ การเรียน สินค้าอุปโภคและบริโภคแก่นักเรียน ครู
30เม.ย.65
ชุมชนผู้มาติดต่อรับบริการ บุคลากรและผู้ปกครอง
2.2 บริการเติมเงินใส่บัตรประจำตัวแก่นักเรียน
พ.ค.64-เม.ย.65
ครู บุคลากร และผู้ปกครอง
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
2.3 ตรวจสอบข้อมูลสินค้าจากเครื่อง
รายสัปดาห์
ผู้ใช้บริการได้รับความ
2.4 ตรวจสอบข้อมูล การลงรับสินค้าและการ
รายสัปดาห์
สะดวกในการให้บริการด้าน ปรับปรุงสินค้า พร้อมประมวลผล
การเติมเงินและการซื้อ
2.5 ตรวจสอบยอดเติมเงินในแต่ละวันให้
ทุกวัน
สินค้าภายในสถานศึกษา
ครบถ้วน
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วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน
2.6 สรุปรายงานยอดขาย
2.7 ตรวจเช็คสินค้าคงเหลือในระบบและการ
ปรับปรุงสินค้า ให้ตรงกับยอดปัจจุบันในแต่ละวัน
พร้อมประมวลผล

ตัวชี้วัดความสำเร็จ
ร้อยละ 80 ของผู้ใช้บริการ
ได้รับความสะดวกในการ
ให้บริการด้านการเติมเงิน
และการซื้อสินค้าภายใน
สถานศึกษา

3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล
(C : CHECK)
3.1 ตรวจสอบ ติดตามการดำเนินงาน
3.2 ตรวจสอบรายการสินค้าคงเหลือจากเครื่อง
3.3 ตรวจสอบนับสต็อกสินค้าให้ตรงกับยอด
คงเหลือ
3.4 ปรับปรุง แก้ไขการดำเนินงานตามแผนงาน
เครื่องมือการติดตาม :
4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา
แบบสอบถามความพึงพอใจ (A : ACT)
ในการให้บริการ
4.1 รวบรวมแบบสอบถามความพึงพอใจ
งานมินิมาร์ท
4.2 ปรับปรุงรายการสินค้าให้ตรงกับยอดสินค้า
ในแต่ละวันพร้อมประมวลผล
4.3 รายงานสรุปยอดขายจากเครื่อง
4.4 สรุปผล รายงาน งานมินิมาร์ท
ให้หัวหน้าฝ่ายธุรการ - การเงิน เพื่อนำมาพัฒนา
ต่อไป

ระยะเวลาการ
ดำเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)
รายสัปดาห์
ทุกวัน

ทุกเดือน
รายสัปดาห์
รายสัปดาห์
ทุกเดือน

ก.พ.65-มี.ค.65
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แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่าย
หน่วยงาน มินิมาร์ท งานฝ่ายธุรการ – การเงิน
ข้อกำหนด
ราคาต่อ จำนวน
ลำดับ
รายการ
มาตรฐาน/
หน่วย
หน่วย
ที่
คุณลักษณะเฉพาะ/ บาท ส.ต
คุณภาพ
1 กระดาษงานพิมพ์
ALCOTT 70 แกรม 100 10
2 หมึกพิมพ์
Canon LBP 6030
500 4
3 วัสดุสำนักงานสิ้นเปลือง วัสดุสำนักงาน
สิ้นเปลือง
รวมประมาณค่าใช้จ่าย (เจ็ดพันสองร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)
สรุปประเภทงบประมาณ
 งบโรงเรียน 7,270

บาท

ผู้เสนอ

(นางสาวพัชริดา ประทุมปี)
หัวหน้างานมินิมาร์ท

ผู้เห็นชอบ

จำนวนเงิน
บาท
1,000
2,000
4,270
7,270

 งบจัดหา..........................................บาท

ผูพ้ ิจารณา

(นางปิยะนุช สังข์ทองหลาง)
ผูช้ ่วยผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ-การเงิน

ผูอ้ นุมัติ

หมาย
เหตุ
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ลำดับที่ 8 หน่วยงาน เงินอุดหนุน ฝ่าย
ธุรการ-การเงิน
ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน : พันธกิจข้อที่ 6 ยุทธศาสตร์ข้อที่ 8 เป้าหมายข้อที่ 1
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ : มาตรฐานที่ 2 ประเด็นที่ 2.2, 2.3, 2.4
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบสี่ :มาตรฐานที่ 2 ประเด็นที่ 2.2, 2.3, 2.4
ตอบสนองมาตรฐานโรงเรียน : มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ 2.2, 2.3, 2.4
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์
1. เพื่อวางแผนร่วมกับ
หัวหน้าฝ่ายธุรการ–การเงิน
ในการกำหนดแผนงานเงิน
อุดหนุน
2. เพื่อดำเนินงานเงิน
อุดหนุนให้มีประสิทธิภาพ
3. เพื่อรวบรวมและสรุป
รายงาน การดำเนินงาน
งานเงินอุดหนุน

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน

1. ขั้นวางแผน (P : PLAN)
1.1 ประชุมคณะกรรมการฝ่ายธุรการ-การเงินเพื่อ
1.1.1 เตรียมวางแผนร่วมกับหัวหน้าฝ่าย
ธุรการ–การเงิน ในการกำหนดแผนงานเงินอุดหนุน
1.1.2 เตรียมดำเนินงานจัดทำ
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานเงินอุดหนุน
1.1.3 เตรียมรวบรวมและสรุปรายงานการ
ดำเนินงานเงินอุดหนุน
2. ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ/ภาระงาน
ร่วม/โครงการ) (D : DO)
2.1 วางแผนร่วมกับหัวหน้าฝ่ายธุรการ-การเงิน ใน
การกำหนดแผนงาน
เป้าหมายเชิงปริมาณ
2.1.1 ประสานงานกับงานแต่ละงานตาม
ครู นักเรียน ผู้ปกครอง
โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน
และผู้มาติดต่อรับบริการ
2.1.2 ประชาสัมพันธ์งานเงินอุดหนุน ให้ผู้ที่
งานเงินอุดหนุน
เกี่ยวข้องทราบ
2.2 ดำเนินงานเงินอุดหนุนให้มีประสิทธิภาพ
2.2.1 ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายใน
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
หน่วยงานเดียวกันหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และ
2.2.2 ให้บริการข้อมูลแก่ผู้มา
ผู้มาติดต่อ ได้รับความ
ติดต่องาน เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่จะนำไปใช้ประโยชน์

ระยะเวลาการ
ดำเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)

พ.ค.64 – มิ.ย.64
พ.ค.64 – มิ.ย.64
พ.ค.64 – มี.ค.65

พ.ค.64 – มิ.ย.64

พ.ค.64 – มี.ค.65
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วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
สะดวก พึงพอใจในการ
ให้บริการงานเงินอุดหนุน

ตัวชี้วัดความสำเร็จ
ร้อยละ 80 ของครู นักเรียน
ผู้ปกครอง ผู้มาติดต่อได้รับ
ความสะดวก และมีความ
พึงพอใจในการให้บริการ
งานเงินอุดหนุน

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน

ระยะเวลาการ
ดำเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)

ได้ต่อไป
2.2.3 ผลิตเอกสารต่างๆ เพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน และปฏิบัติ
หน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

2.3 ดำเนินการงานเอกสารหน่วยงานต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับโรงเรียน
2.3.1 จัดทำเอกสารคำร้องขอรับเงินอุดหนุน
รายบุคคล นำเสนอคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
เพื่ออนุมัติรับรองจำนวนนักเรียนและดำเนินการส่ง
คำร้องขอรับการอุดหนุนต่อต้นสังกัดตรวจสอบรับ
การอุดหนุน
2.3.2 จัดทำเอกสารคำร้องขอรับ
เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพนำเสนอ
เครื่องมือการติดตาม :
คณะกรรมการบริหารโรงเรียนเพื่ออนุมัติรับรอง
แบบสอบถามความพึงพอใจ จำนวนนักเรียนและดำเนินการส่งคำร้องขอรับ
ของผู้มารับบริการงาน
การอุดหนุนต่อต้นสังกัดตรวจสอบรับการอุดหนุน
เงินอุดหนุน
2.3.3 จัดทำเอกสารคำร้องขอรับการอุดหนุน
โครงการอาหารเสริ ม (นมโรงเรี ย น) นำเสนอ
คณะกรรมการบริห ารโรงเรี ย น เพื่ อ อนุ มั ติ รับ รอง
จำนวนนักเรียนและดำเนินการส่งคำร้องขอรับการ
อุดหนุนโครงการอาหารเสริม
2.4 รวบรวมและสรุปรายงาน
2.4.1 รวบรวมและสรุปการดำเนินงานเพื่อ
นำเสนอหัวหน้าฝ่าย
2.4.2 ส่งสรุปรายงานผลการดำเนินงาน
3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล
(C : CHECK)
3.1 ตรวจสอบ ติดตามการดำเนินงานตาม

พ.ค.64 – มี.ค.65

พ.ค.64 – มี.ค.65
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วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน
แผนงานของฝ่ายธุรการ-การเงิน
3.2 ปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงานตามแผนงาน
ของงานเงินอุดหนุน
4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา
(A : ACT)
4.1 รวบรวมแบบสอบถามความพึงพอใจในการ
ให้บริการงานเงินอุดหนุน
4.2 สรุปและรายงานผลเงินอุดหนุนให้หวั หน้า
ฝ่ายธุรการ-การเงินและนำเสนอผู้บริหาร เพื่อนำมา
ปรับปรุงแก้ไขและนำไปใช้ในปีการศึกษาต่อไป

ระยะเวลาการ
ดำเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)
ม.ค.65 – มี.ค.65

ม.ค.65 – มี.ค.65
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แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่าย
หน่วยงาน งานเงินอุดหนุน งานฝ่ายธุรการ – การเงิน
ข้อกำหนด
ราคาต่อ จำนวน จำนวนเงิน
หมาย
ลำดับ
รายการ
มาตรฐาน/
หน่วย
หน่วย
เหตุ
ที่
คุณลักษณะ
บาท ส.ต
บาท ส.ต
เฉพาะ/คุณภาพ
.
1 กระดาษงานพิมพ์
ALCOTT 70 แกรม 100 10
1,000
2 หมึกพิมพ์
Canon LBP 6030 500 4
2,000
3 วัสดุสำนักงาน
วัสดุสำนักงาน
1,270
สิ้นเปลือง
สิ้นเปลือง
รวมประมาณค่าใช้จ่าย (สีพ่ นั สองร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)
4,270
สรุปประเภทงบประมาณ
 งบโรงเรียน
4,270

ผู้เสนอ

(นางสาวศรินนา แก้วสีเคน)
หัวหน้างานเงินอุดหนุน

ผู้เห็นชอบ

บาท  งบจัดหา..........................................บาท

ผูพ้ ิจารณา

(นางปิยะนุช สังข์ทองหลาง)
ผูช้ ่วยผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ-การเงิน

ผู้อนุมัติ
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ลำดับที่ 8 ปีการศึกษา
2564
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2564
หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานเงินอุดหนุน
ฝ่าย
ธุรการ-การเงิน
ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน : พันธกิจข้อที่ 6 ยุทธศาสตร์ข้อที่ 8 เป้าหมายข้อที่ 1
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐมาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ที่ 2.2, 2.3, 2.4
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบ 4 :มาตรฐานที่ 2 ประเด็นที่ 2.2, 2.3, 2.4
ลักษณะโครงการ
 ใหม่
 ต่อเนื่อง
1. หลักการและเหตุผล
ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 หมวด 3 มาตรา 49 ได้บัญญัติไว้
ว่า“บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและ
มีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พุทธศักราช 2553 มาตรา10 วรรค 1 ได้บัญญัติไว้ว่า “การจัดการศึกษาต้องจัด
ให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐจะต้องจัด
ให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” โดยที่รัฐบาลได้กำหนดเป็นนโยบายการสนับสนุน
ค่ า ใช้ จ่ า ยในการจั ด การศึ ก ษา ตั้ ง แต่ ร ะดั บ อนุ บ าลจนจบการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน และจั ด สรร
งบประมาณเพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติดังกล่าว
ทั้งนี้ โรงเรียนจะต้องนำงบประมาณที่ได้รับไปบริหารจัดการทุก ๆ ด้าน ทั้งค่าวัสดุครุภัณฑ์
อาคารสถานที่ ค่าสาธารณูปโภค และในด้านการจัดการเรียนการสอน เพื่อสนองรับนโยบายรัฐบาล
และให้สอดคล้องกับนโยบายเรียนฟรี เรียนดี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ จึงได้ดำเนินโครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2564 ขึ้น โดยทางฝ่ายธุรการ-การเงิน จึงจัดทำโครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตลอดปีการศึกษา 2564
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่ อกำกับ ติด ตาม และควบคุ ม การดำเนิ น โครงการสนั บสนุ นค่ าใช้จ่ายในการจั ด
การศึกษา ปีการศึกษา 2564
2.2 เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี ที่มีคุณภาพและมาตรฐานโดย
ไม่เสียค่าใช้จ่ายในรายการที่รัฐจัดให้ ได้แก่ ค่าจัดการเรียนการสอน หนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน
เครื่องแบบนักเรียนและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
3. เป้าหมาย
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3.1 ด้านปริมาณ นักเรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี ที่มีคุณภาพและมาตรฐานโดย
ไม่เสียค่าใช้จ่ายในรายการที่รัฐจัดให้ ได้แก่ ค่าจัดการเรียนการสอน หนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน
เครื่องแบบนักเรียนและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน คิดเป็นร้อยละ 100
3.2 ด้ า นคุ ณ ภาพ นั ก เรีย นทุ ก คนได้ รับ การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน 15 ปี ที่ มี คุ ณ ภาพและ
มาตรฐานโดยไม่ เสี ย ค่ าใช้ จ่ ายในรายการที่ รัฐ จั ด ให้ ได้ แ ก่ ค่ าจั ด การเรีย นการสอน หนั งสื อ เรีย น
อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียนและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
4. ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงาน
ลำดับ
กิจกรรม
ระยะเวลา
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
1. ขั้นวางแผน(P:PLAN)
1.1 เสนอโครงการ/กิจกรรม
ฝ่ายธุรการ1.2 ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน 1–31 พ.ค. 2564
9,000
การเงิน
1.3 แต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
1.4 ทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
2. ขั้นดำเนินการ (D:DO)
2.1 ชี้แจงกิจกรรมให้แก่บุคลากรใน 1–10 มิ.ย.64
ฝ่ายธุรการฝ่ายได้รับทราบการดำเนินงานกิจกรรม
1 ก.ค.64 –
การเงิน
2.2 ดำเนินงานตามแผนงานของ
31 มี.ค.65
ฝ่ายธุรการ-การเงินให้เป็นไปตามแผน
ที่กำหนดไว้ ตลอดปีการศึกษา
3. ขั้นตรวจสอบติดตามประเมินผล
(C : CHECK)
3.1 ตรวจสอบและติดตาม
1 พ.ย.64–
ฝ่ายธุรการ3.2 ปรับปรุงและแก้ไข
30 เม.ย.65
การเงิน
4. ขั้นรายงานปรับปรุงพัฒนา
(A : ACT)
4.1 สรุปรายงานผลการดำเนินงาน
1 พ.ย.64–
ฝ่ายธุรการ4.2 วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน
30 เม.ย.65
การเงิน
นำไปปรับปรุงและพัฒนาต่อไป
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5. งบประมาณ
รายละเอียดเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ
1. ค่าจัดการเรียนการสอน (เงินอุดหนุนรายหัว)
ระดับก่อนประถมศึกษา 850 บาท/คน/ภาคเรียน (1,700 บาท/คน/ปี)
ระดับประถมศึกษา
950 บาท/คน/ภาคเรียน (1,900 บาท/คน/ปี)
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 1,750 บาท/คน/ภาคเรียน (3,500 บาท/คน/ปี)
2. ค่าหนังสือเรียน
ก่อนประถมศึกษา
200 บาท/คน/ปีการศึกษา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
625 บาท/คน/ปีการศึกษา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
619 บาท/คน/ปีการศึกษา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
622 บาท/คน/ปีการศึกษา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
673 บาท/คน/ปีการศึกษา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
806 บาท/คน/ปีการศึกษา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
818 บาท/คน/ปีการศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
764 บาท/คน/ปีการศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
877 บาท/คน/ปีการศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
949 บาท/คน/ปีการศึกษา
3. ค่าเครื่องแบบนักเรียน
ระดับก่อนประถมศึกษา
300 บาท/คน/ปีการศึกษา
ระดับประถมศึกษา
360 บาท/คน/ปีการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
450 บาท/คน/ปีการศึกษา
4. ค่าอุปกรณ์การเรียน
ระดับก่อนประถมศึกษา
200 บาท/คน/ปีการศึกษา
ระดับประถมศึกษา
390 บาท/คน/ปีการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
420 บาท/คน/ปีการศึกษา
5. ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ระดับก่อนประถมศึกษา
430 บาท/คน/ปีการศึกษา
ระดับประถมศึกษา
480 บาท/คน/ปีการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
880 บาท/คน/ปีการศึกษา
6. สถานที่ดำเนินงาน โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
7. ระยะเวลาในการดำเนินงาน 1 พฤษภาคม 2564 – 30 เมษายน 2565
8. เครื่องมือติดตาม และประเมินผล
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แบบประเมินการจัดโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2564
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
นั กเรี ย นทุ ก คนได้รั บ การศึก ษาขั้น พื้ น ฐาน 15 ปี ที่ มี คุณ ภาพและมาตรฐานโดยไม่เสี ย
ค่ า ใช้ จ่ า ยในรายการที่ รั ฐ จั ด ให้ ได้ แ ก่ ค่ า จั ด การเรี ย นการสอน หนั ง สื อ เรี ย น อุ ป กรณ์ ก ารเรี ย น
เครื่องแบบนักเรียนและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
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แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่าย
โครงการ/กิจกรรม สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2564
หน่วยงาน การเงินและบัญชี ฝ่ายธุรการ – การเงิน
ข้อกำหนด
ราคาต่อ จำนวน จำนวนเงิน หมาย
ลำดับ
รายการ
มาตรฐาน/
หน่วย
หน่วย
เหตุ
ที่
คุณลักษณะ บาท ส.ต
บาท ส.ต
เฉพาะ/คุณภาพ
1 ค่าวัสดุ
สำรอง
1.1 ค่าเอกสารดำเนินการ
ดำเนินการ
9,000
รวมประมาณค่าใช้จ่าย (เก้าพันบาทถ้วน)
9,000
สรุปประเภทงบประมาณ
 งบประมาณ 9,000 บาท

 งบเรียนฟรี.........44,000,000..........บาท

ผู้เสนอ

ผู้พิจารณา

(นางสาวศรินนา แก้วสีเคน)
ผู้รับผิดชอบโครงการ

(นางปิยะนุช สังข์ทองหลาง)
ผูช้ ่วยผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ-การเงิน

ผู้เห็นชอบ

ผู้อนุมัติ
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ฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรม
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ลำดับที่ 1 หน่วยงานงานบริหารฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรม

ฝ่าย อภิบาลและแพร่ธรรม

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน: พันธกิจข้อที่ 1 ยุทธศาสตร์ข้อที่ 2 เป้าหมายข้อที่ 2
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบ 4: มาตรฐานที่ 4 ประเด็นที่ 4.1- 4.4
ตอบสนองมาตรฐานของโรงเรียน : มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.3

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน

วัตถุประสงค์
1. เพื่อวางแผนร่วมกับ
หัวหน้างานฝ่ายอภิบาล
และแพร่ธรรมในการ
กำหนดแผนงานบริหาร
ฝ่ายอภิบาลและ
แพร่ธรรม
2. เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนในการพัฒนา
บุคลากรในฝ่ายให้มี
ประสิทธิภาพ
3. เพื่อรวบรวม
และสรุปรายงาน
การดำเนินงานในฝ่าย
อภิบาลและแพร่ธรรม
ทุกสัปดาห์/ทุกเดือน/
ภาคเรียน/ปีการศึกษา

1. ขั้นวางแผน (P:PLAN)
1.1 เตรียมวางแผนร่วมกับหัวหน้างานฝ่าย
อภิบาลและแพร่ธรรมในการกำหนดแผนงาน
อภิบาลและแพร่ธรรม
1.2 เตรียมแผนการส่งเสริมสนับสนุนในการ
พัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ
1.3 เตรียมวางแผนการรวบรวมและสรุป
รายงานการดำเนินงานในฝ่ายอภิบาลและแพร่
ธรรมทุกสัปดาห์/ทุกเดือน
2. ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ/ภาระงาน
ร่วม/โครงการ) (D:DO)
2.1 กำหนดแบบฟอร์ม ปฏิทินการติดตามสรุป
งานของงานแต่ละงานในฝ่ายอภิบาลและ
แพร่ธรรม
2.2 ประสานงานกับหัว
หน้างานในฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรมเพื่อแจ้ง
แบบฟอร์มและปฏิทินการสรุปรวบรวมงาน

ระยะเวลา
ดำเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)
1-10 พ.ค.64

ทุกวันศุกร์สุดท้าย
ของเดือน

7-9 พ.ค.64

10 พ.ค.64

13 -14 พ.ค.64
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วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน

เป้าหมายเชิงปริมาณ
2.3 ประชาสัมพันธ์งานในฝ่ายอภิบาลและแพร่
ครูผู้สอนและนักเรียนทุก ธรรมให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ
คนในโรงเรียนมารีย์
2.4 ส่งเสริม สนับสนุนในการพัฒนานักเรียน
อนุสรณ์
ด้านคุณธรรมจริยธรรมกิริยามารยาทการทำงาน
และทักษะชีวิตได้แก่
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1. มีการวางแผน
2.4.1 งานอภิบาลและแพร่ธรรม
ร่วมกับหัวหน้างานฝ่าย
2.4.2 งานส่งเสริมคุณธรรมตามวิถีคริสต์
อภิบาลและแพร่ธรรมใน
2.4.3 งานศาสนสัมพันธ์
การกำหนดแผนงาน
2.4.4 งานโภชนาการ
บริหารฝ่ายอภิบาลและ
2.4.5 งานอนามัยในโรงเรียน
แพร่ธรรม
2.4.6 โครงการโรงเรียนคุณธรรมตาม
2. มีการส่งเสริม
วิถีคริสต์
สนับสนุนในการพัฒนา
2.4.7 โครงการส่งเสริมศักดิ์ศรี ปกป้อง
บุคลากรในฝ่ายให้มี
คุ้มครองนักเรียน
ประสิทธิภาพ
2.5 สำรวจข้อมูลความต้องการพัฒนาอบรม
3. มีการรวบรวมและ ในฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรมส่งต่อให้ฝ่ายกิจการ
สรุปรายงานการ
นักเรียนและฝ่ายวิชาการในการจัดอบรม/ประชุม/
ดำเนินงานในฝ่ายอภิบาล สัมมนา
และแพร่ธรรมทุก
2.6 รวบรวมข้อมูลผลการอบรม/ประชุม/
สัปดาห์/ทุกเดือน /ภาค สัมมนาของบุคลากรในแต่ละงานในฝ่ายอภิบาล
เรียน /ปีการศึกษา
และแพร่ธรรมส่งต่อให้หัวหน้าฝ่ายอภิบาลและ
แพร่ธรรมและงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร
1. บุคลากรร้อยละ 85
มีการวางแผนร่วมกับ
3.ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล
หัวหน้าฝ่ายอภิบาลและ (C:CHECK)
แพร่ธรรม
3.1 รวบรวมข้อมูลความต้องการพัฒนาอบรม
ในฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรมประสานส่งต่อให้ฝ่าย

ระยะเวลา
ดำเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)

ตลอดปีการศึกษา

27-31 พ.ค.64

พ.ย.64 - ก.พ.65

1-20 ก.พ.65

345

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน

2. บุคลากรร้อยละ 90
มีการส่งเสริมสนับสนุน
ในการพัฒนาบุคลากร
ในฝ่ายให้มีประสิทธิภาพ
3. บุคลากรในแต่ละ
งานร้อยละ 90 มีการ
สรุปผลการดำเนินงาน
ของแต่ละงานของฝ่าย
อภิบาลและแพร่ธรรม
ทุกสัปดาห์/ทุกเดือน/
ภาคเรียน/ปีการศึกษา
เครื่องมือการติดตาม/
ประเมินผล
รายงานสรุปผลการ
ดำเนินงาน

กิจกรรมนักเรียนและฝ่ายวิชาการในการจัดอบรม/
ประชุม/สัมมนา
3.2 รวบรวมข้อมูลผลการอบรม/ประชุม/
สัมมนาของบุคลากรในแต่ละงานในฝ่ายอภิบาล
และแพร่ธรรมส่งต่อให้หัวหน้าฝ่ายอภิบาลและ
แพร่ธรรมและงานเทคโนโลยี และสารสนเทศ
ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร
4. ขั้นสรุป / รายงาน / ปรับปรุง /พัฒนา
(A:ACT)
4.1 สรุ ป การดำเนิ น งานของแต่ ล ะงานฝ่ า ย
อภิบาลและแพร่ธรรมนำเสนอหัวหน้าฝ่ายอภิบาล
และแพร่ธรรมผู้แทนผู้รับใบอนุญาตผู้อำนวยการ
และผู้จ ัด การทุ กสัป ดาห์ / ทุ ก เดื อ น/ภาคเรี ย น/
ปีการศึกษา
4.2 ส่งสรุปรายงานผลการดำเนินงานของฝ่าย
อภิบาลและแพร่ธรรมให้กับงานวิจัยนโยบายและ
แผน ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร
เพื ่ อ สรุ ป เปรี ย บเที ย บกั บ แผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
การศึ ก ษาของโรงเรี ย นทุ ก สั ป ดาห์ / ทุ ก เดื อ น/
ภาคเรียน/ปีการศึกษา

ระยะเวลา
ดำเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)
1-20 ก.พ. 65

1-10 มี.ค. 65

1-15 มี.ค.65
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ลำดับที่ 2 หน่วยงาน อภิบาลและแพร่ธรรม

ฝ่าย อภิบาลและแพร่ธรรม

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน: พันธกิจข้อที่ 1 ยุทธศาสตร์ข้อที่ 2 เป้าหมายข้อที่ 2
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบ 4: มาตรฐานที่4 ประเด็นที่ 4.1- 4.4
มาตรฐานของโรงเรียน : มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.2

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน

วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดการเรียน
การสอนด้านคำสอน
แก่นักเรียนคาทอลิก
2. เพื่อจัดศาสนพิธี
ทางคริสตศาสนาตาม
โอกาสต่างๆ
3. เพื่อเผยแผ่หลัก
คำสอนทั้งภายในและ
ภายนอกผ่านทางกิจกรรม
และโครงการต่างๆ
4. เพื่อฟื้นฟูจิตใจตามจิต
ตารมย์พระวรสารแก่
นักเรียน และบุคลากร

1. ขั้นวางแผน (P:PLAN)
1.1 เตรียมแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
อภิบาลและแพร่ธรรม
1.2 เตรียมประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน
อภิบาลและแพร่ธรรม
1.3 เตรียมจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ งาน
อภิบาลและแพร่ธรรมได้แก่แผนการสอนคำสอน
แบบฟอร์ ม การติ ด ตามงานสอนคำสอนปฏิทิน
งานฯลฯ
1.4 เตรียมทำแบบประเมินความพอใจ

เป้าหมายเชิงปริมาณ
ครูนักเรียน ผู้ปกครอง
และชุมชน

2. ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ/ภาระงาน
ร่วม/โครงการ) (D:DO)
2.1 ประชุ ม คณะกรรมการดำเนิ น งานและ
ครู ผ ู ้ ส อนคำสอนชี ้ แ จงการสอนคำสอนของ
นักเรียนคาทอลิก
2.2 ประสานงานกับ ฝ่ า ยวิ ช าการเพื ่อ จัดทำ
ตารางเรียนคำสอนและกำหนดจัดพิธีกรรมทาง
คริสตศาสนา

ระยะเวลา
ดำเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)
12 มี.ค. 64
16 มี.ค. 64
19 มี.ค. 64

22 มี.ค. 64

26-27 มี.ค.64
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วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1. มีการจัดงานสอนคำ
สอนแก่นักเรียนคาทอลิก
2. มีการจัดพิธีกรรมทาง
ศาสนาคริสต์ตามโอกาส
ต่างๆ
3. มีการเผยแผ่คำสอน
คริสตศาสนาทั้งภายใน
และภายนอกผ่านทาง
กิจกรรมต่างๆ
4. มีการจัดอบรมฟื้นฟู
จิตใจแก่ครูและนักเรียน
คาทอลิก
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1. ร้อยละ 90 โรงเรียน
มีการจัดกิจกรรมเผยแผ่
หลักธรรมศาสนาคริสต์
และโรงเรียนได้เป็นสนาม
แห่งการแพร่ธรรม
2. ร้อยละ 90 ของครู
และนักเรียนคาทอลิก
มีการอบรมฟื้นฟูจิตใจ
เครื่องมือการติดตาม/
ประเมินผล
แบบประเมินความพึง
พอใจในการจัดกิจกรรม

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน
2.3 ประชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้ ค รู แ ละนั ก เรี ย น
ทุกคนให้รับทราบ
2.4 ดำเนินงานอภิบาลและแพร่ธรรมโดยจัดทำ
กิจกรรมดังนี้
2.4.1 งานสอนคำสอนนักเรียน
2.4.2 จัดศาสนพิธีกรรมของศาสนาคริสต์
ตามโอกาสต่างๆ
2.4.3 การเผยแผ่คำสอนคริสตศาสนาทั้ง
ภายในและภายนอก
2.4.4 ฟื้นฟูด้านจิตตารมย์พระวรสารแก่ครู
และนักเรียน
2.4.5 โครงการส่งเสริมศักดิ์ศรี ปกป้อง
คุ้มครองนักเรียน
3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล
(C:CHECK)
3.1 ตรวจสอบติดตามการดำเนินงานตามแผน
ของฝ่าย
3.2 ปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงานตาม
แผนงานอภิบาลและแพร่ธรรม
3.3 ทบทวนแก้ไข ปรับปรุง เครื่องมือ
4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา(A:ACT)
4.1 รวบรวมแบบสอบถามความพึงพอใจ
4.2 สรุ ป ผล รายงาน งานอภิ บ าลและแพร่
ธรรมแก่หัวหน้าฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรมผู้แทน
ผู้รับใบอนุญาตผู้อำนวยการและผู้จัดการ
4.3 สรุป ผล แผนงานอภิบ าลและแพร่ ธ รรม
เพื ่ อ นำมาปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขและนำไปใช้ ใ นปี
การศึกษาต่อไป

ระยะเวลา
ดำเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)
29 มี.ค. 64
21 พ.ค. 64
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา

ตลอดปีการศึกษา
25-28 ก.พ.65
25-28 ก.พ.65
4-6 มี.ค.65
18-20 มี.ค.65

21-22 มี.ค.65
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แบบประมาณการค่าใช้จ่าย
หน่วยงาน อภิบาลและแพร่ธรรม ฝ่าย อภิบาลและแพร่ธรรม

ลำดับ

รายการ

ขั้นกำหนด
ราคา
มาตรฐาน/
ต่อหน่วย จำนวน
คุณลักษณะ
หน่วย
บาท สต.
เฉพาะคุณภาพ

ค่าใช้จ่ายงานสอนคำ
สอนคริสต์ศาสนา
ค่ า ใช้ จ ่ า ยงานพิ ธี
2
มิสซาโอกาสต่างๆ
ค่าใช้จ่ายการเผยแผ่
คำสอนคริสตศาสนา
3 และการอภิ บ าลทั้ ง
ภายในและภายนอก
โรงเรียน
ค่าใช้จ่ายฟื้นฟูจิตตา
4 รมย์พระวรสารแก่ครู
และนักเรียน
โครงการส่งเสริม
5 ศักดิ์ศรี ปกป้อง
คุ้มครองนักเรียน
รวมประมาณการค่าใช้จ่าย ( สี่หมื่นสามพันแปดสิบบาทถ้วน )
1

สรุปประเภทงบประมาณ
 งบโรงเรียน 43,080 บาท
รวมเป็นเงิน 43,080 บาท

 งบจัดหา – บาท

จำนวนเงิน
บาท
10,080
5,000
2,000

20,000

6,000

43,080

สต.

หมาย
เหตุ
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ลำดับที่ 2 หน่วยงาน งานอภิบาลและแพร่ธรรม ฝ่าย อภิบาลและแพร่ธรรม
ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน: พันธกิจข้อที่ 1 ยุทธศาสตร์ข้อที่ 2 เป้าหมายข้อที่ 2
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบ 4: มาตรฐานที่ 4 ประเด็นที่ 4.1-4.4
มาตรฐานของโรงเรียน : มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.2

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์
1. เพื ่ อ สอนคำสอนของพระ
เป็นเจ้าให้นักเรียนเข้าใจสร้าง
ทัศนคติป ลู กฝั ง ความเชื ่ อ ทาง
ศาสนา
2. เพื ่ อ ให้ เ ด็ ก มี โ อกาสร้ า ง
สรรค์ เ รี ย นรู ้ แ ง่ ม ุ ม ต่ า งๆของ
ความเชื่อและทางสังคมโดยยึด
พระคัมภีร์เป็นหลัก
3. เพื่อให้นักเรียนได้รู้คุณค่า
ของตนเองที่จะสร้างพระ
ศาสนจักรและสังคมต่อไป
เป้าหมายเชิงปริมาณ
- นักเรียนคาทอลิก 30 คน
ครูสอนคำสอน 3 คน
เป้าหมายเชิงคุณภาพ

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน

ระยะเวลา
ดำเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)

1. งานสอนคำสอนนักเรียนคาทอลิก
1. ขั้นวางแผน (P:PLAN)
1.1 เตรียมประชุมครูสอนคำสอน
และวางแผนการสอนคำสอนนักเรียน
1.2 เตรี ย มประสานงานกับ ฝ่าย
วิชาการจัดตารางเรียนคำสอน
1.3 เตรียมทำแบบประเมินความ
พึงพอใจ

21 เม.ย. 64

2. ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ/
ภาระงานร่วม/โครงการ(D:DO)
2.1 ประชุ ม ครู ส อนคำสอนร่ ว มกั บ
ฝ่ายกิจการนักเรียนชี้แจงเรื่องการเรียน
คำสอนของนักเรียนคาทอลิก
2.2 จั ด ตารางสอนคำสอนนั ก เรียน
คำสอน
2.3 จั ด ครู ส อนคำสอนนั ก เรี ย น
คาทอลิกตามระดับชั้น
2.4 ดำเนินการสอนคำสอน

22 เม.ย. 64
1-2 พ.ค. 64

3 พ.ค. 64

4 พ.ค. 64

353

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
1. มีการจัดครูสอนคำสอนแก่
นักเรียนคาทอลิกทุกระดับชั้น
2. มีการส่งเสริมให้นักเรียนได้
แสดงความคิ ด เห็ น ในแง่ มุ ม
ต่ า งๆ โดยยึ ด พระคั ม ภี ร ์ เ ป็ น
หลัก
3. มีการปลูกฝังทัศนคติทาง
ศาสนาเพื่อส่งเสริมทางความ
เชื่อคาทอลิกให้มีจำนวนเพิ่มขึ้น
และเข้มแข็ง
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1. ร้อยละ 100 มีการจัดครู
สอนคำสอนครบทุกระดับชั้น
2. ร้อยละ 85 นักเรียน
สามารถแลกเปลี่ยนแง่คิด
โดยยึดพระคัมภีร์
3. ร้อยละ 90 นักเรียน
คาทอลิกมีความเชื่อความ
ศรัทธาในคริสตศาสนา
เครื่องมือการติดตาม/
ประเมินผล
- แบบสอบถามความพึงพอใจ
- รายชื่อนักเรียนคาทอลิก

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน

3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล
(C:CHECK)
3.1 ตรวจสอบ ติดตามการดำเนินงาน
ตามแผนงานของฝ่ายอภิบาลและ
แพร่ธรรม
3.2 ปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงาน
ตามแผนงาน
4 ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา
(A:ACT)
4.1 รวบรวมแบบสอบถามความ
พึงพอใจ
4.2 สรุปผล รายงานผลการ
ดำเนินงานสอนคำสอนแก่หัวหน้าฝ่าย
อภิบาลและแพร่ธรรมแทนผู้รับ
ใบอนุญาต ผู้อำนวยการและผู้จัดการ
4.3 สรุปผลการดำเนินงาน
เพือ่ ปรับปรุง พัฒนานำไปใช้ในปี
การศึกษาต่อไป

ระยะเวลา
ดำเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)
ตลอดปีการศึกษา

ตลอดปีการศึกษา

ตลอดปีการศึกษา

28 ก.พ. 65
1 มี.ค. 65

30 มี.ค. 65

354
แบบประมาณการค่าใช้จ่าย
หน่วยงานอภิบาลและแพร่ธรรม (งานคำสอนนักเรียน) ฝ่าย อภิบาลและแพร่ธรรม

ลำดับ

รายการ

ขั้นกำหนด
มาตรฐาน/
คุณลักษณะ
เฉพาะคุณภาพ

ราคาต่อ
หน่วย
บาท

ค่าซื้อหนังสือ
คำสอนเพิ่มเติม
ค่าอุปกรณ์ที่จำเป็น
2
ในการสอนคำสอน
ค่าใช้จ่ายในการ
3
พัฒนาครูคำสอน
ค่ารางวัลนักเรียน
4
เรียนคำสอนดีเด่น
ค่ากระดาษทำ
5
แบบประเมิน
รวมประมาณการค่าใช้จ่าย (หนึ่งหมื่นแปดสิบบาทถ้วน)
1

สรุปประเภทงบประมาณ
 งบโรงเรียน 10,080 บาท
รวมเป็นเงิน 10,080 บาท

 งบจัดหา – บาท

สต.

จำนวน
หน่วย

จำนวน
เงิน
บาท
3,000
1,000
5,000
1,000
80
10,080

สต.

หมาย
เหตุ

355
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ลำดับที่ 2 หน่วยงาน งานอภิบาลและแพร่ธรรม ฝ่าย อภิบาลและแพร่ธรรม
ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน : พันธกิจข้อที่1ยุทธศาสตร์ข้อที่ 2 เป้าหมายข้อที่ 2
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ. มาตรฐานที่ 2,14 ตัวบ่งชี้ที่2.2, 14.1, 14.2
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบ 4 : มาตรฐานที่4ประเด็นที่ 4.2
มาตรฐานของโรงเรียน : มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 (1) (6)

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน

วัตถุประสงค์

2. จัดศาสนพิธีกรรมของศาสนาคริสต์ตามโอกาส

1. เพื่อจัดพิธีกรรมทาง
ศาสนาคริสต์ตามโอกาส
ต่างๆ
2. เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียนได้มีความรัก
สามัคคีในหมู่คณะมีความ
เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันใน
การทำพิธีกรรมร่วมกัน
3. เพื่อส่งเสริม
บรรยากาศในการร่วมพิธี
ศักดิ์สิทธิ์ด้วยความ
เลื่อมใสและศรัทธา

1. ขั้นวางแผน (P:PLAN)
1.1 เตรียมประชุมวางแผนชี้แจงกับฝ่ายกิจการ
นักเรียน
1.2 เตรียมประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
1.3 เตรียมทำแบบประเมินความพึงพอใจ

เป้าหมายเชิงปริมาณ

2. ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ/ภาระงาน
ร่วม/โครงการ (D:DO)
2.1 ประชุมชี้แจงร่วมกับฝ่ายกิจการนักเรียน
2.2 ประสานงานกับฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง
2.3 จัดทำคำสั่งกรรมการรับผิดชอบงาน
2.4 ประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนทราบ
2.5 ดำเนินการจัดพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ดังนี้
2.5.1 มิสซาเปิดเรียน
2.5.2 มิสซาฉลองศาสนนาม
2.5.3 พิธีฉลองแม่พระบังเกิด

ระยะเวลา
ดำเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)

13 มี.ค. 64
14 มี.ค. 64
15 มี.ค. 64

27 มี.ค. 64
28 มี.ค. 64
29 มี.ค. 64
21 พ.ค. 64
17 พ.ค. 64
28 มิ.ย. 64
6 ก.ย. 64

357

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน

- นักเรียน และครู
2.5.4 พิธีเปิดเดือนแม่พระ
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ทุก
2.5.5 พิธีฉลองวัดแม่พระแห่งสายประคำ
คน
ศักดิ์สิทธิ์
2.5.6 พิธีมิสซาวันคริสต์มาสและปีใหม่
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล
1. มีการจัดพิธีกรรม
(C:CHECK)
ศักดิ์สิทธิ์ในโอกาสต่างๆ
3.1 ติดตาม ตรวจสอบ การดำเนินงานตาม
2. มีการจัดให้นักเรียน
แผนงานฝ่าย
ได้ร่วมพิธีกรรมอย่าง
3.2 ปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานตามแผนงาน
สง่างามทุกระดับชั้น
อภิบาลและแพร่ธรรม
3. จัดให้นักเรียนมี
ส่วนร่วมในพิธีกรรมตาม 4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (A:ACT)
ขั้นตอนต่างๆของพิธี
4.1 รวบรวม แบบสอบถามความพึงพอใจ
ด้วยความเลื่อมใสศรัทธา
4.2 สรุปผล รายงานผล แก่หัวหน้าฝ่ายอภิบาล
และแพร่ธรรมแทนผู้รับใบอนุญาต ผู้อำนวยการ
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
และผู้จัดการ
1. ร้อยละ 95 มีการจัด
4.3 สรุปผล แผนงานอภิบาลและแพร่ธรรม
พิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ตาม
เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขและนำไปใช้ในปีการศึกษา
โอกาสต่างๆเผยแผ่
ต่อไป
หลักธรรมคำสอน
ของคริสต์ศาสนา
2. ร้อยละ 90 ครู
และนักเรียนได้เข้าร่วม
พิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์
3. ร้อยละ 90 ของ
นักเรียนต่างความเชื่อให้
ความร่วมมือในขณะร่วม
พิธีกรรมได้อย่างสง่างาม

ระยะเวลา
ดำเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)
1 ต.ค. 64
5 ต.ค. 64
20 ธ.ค. 64

ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา

18-20 มี.ค.65
21-22 มี.ค.65

358

359

ลำดับที2่ หน่วยงาน งานอภิบาลและแพร่ธรรม ฝ่าย อภิบาลและแพร่ธรรม
ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน: พันธกิจข้อที่ 1 ยุทธศาสตร์ข้อที่ 2 เป้าหมายข้อที่ 2
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ. มาตรฐานที่ 2,14 ประเด็นที่ 2.2, 14.1, 14.2
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบ 4: มาตรฐานที่4 ประเด็นที่ 4.1-4.4
มาตรฐานของโรงเรียน : มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.3

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน

3. การเผยแผ่คำสอนคริสต์ศาสนาทั้งภายใน
และภายนอก
1. เพื่อเชิญชวนผู้คน
1. ขั้นวางแผน (P:PLAN)
ที่ยังไม่รู้จักพระเยซูเจ้า
1.1 เตรียมประชุมครูในฝ่ายปรึกษาหารือ
ให้ได้มาพบกับพระองค์
การจัดกิจกรรม
2. เพื่อช่วยเหลือเพื่อนพี่
1.2 เตรียมแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ
น้องที่กำลังขาดที่พึ่งพิง
งาน
ได้พบหนทางสู่ชีวิตที่ดี
1.3 เตรียมทำแบบประเมินความพึงพอใจ
และมีความสุข
3. เพื่อเล่าประสบการณ์ 2. ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ/ภาระงาน
ร่วม/โครงการ (D:DO)
พูดถึงพระกิตติคุณของ
2.1 ประชุมครูในฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรม
พระเป็นเจ้าสู่พี่น้องที่ยังไม่
ปรึกษาหารือการจัดกิจกรรม
เคยได้ยินและเตรียมรับ
2.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
การเสด็จมาของพระเยซู
2.3 ดำเนินกิจกรรม ดังนี้
เจ้า
2.3.1 จัดป้ายนิเทศ แหล่งเรียนรู้เรื่อง
เป้าหมายเชิงปริมาณ
พระเยซูเจ้าตามเทศกาลและโอกาสต่าง ๆ

ระยะเวลา
ดำเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)

วัตถุประสงค์

14 มี.ค.64
14 มี.ค. 64
14 มี.ค. 64

28 มี.ค. 64
1 พ.ค. 64

360

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน

- นักเรียน และครูโรงเรียน
2.3.2 จัดกิจกรรมนำเสนอพระวาจา
มารีย์อนุสรณ์ทุกคน
หน้าเสาธงตอนเช้า

ระยะเวลา
ดำเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา

เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1. มีการจัดป้ายนิเทศ
นำเสนอเรื่องพระเยซูเพื่อ
เชิญชวนผู้คนมารู้จักกับ
พระเยซูเจ้าโดยการศึกษา
จากแหล่งเรียนรู้อนั
ทรงคุณค่า
2. มีการนำพระวาจา
ประจำวันมาให้ข้อคิดแก่
ครูนักเรียน จะได้นำไป
เป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อ
ความสุขของชีวิต
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1. ร้อยละ 90 มีการ
จัดบอร์ด มีโบสถ์ที่เป็น
แหล่งเรียนรู้อันทรงคุณค่า
เรื่องข่าวดีของพระเยซูเจ้า
2. ร้อยละ 90 มีการนำ
พระวาจาประจำวันมาให้
ข้อคิดเพื่อนำไปเป็นแนว
ปฏิบัติในชีวิตประจำวัน

3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล
(C:CHECK)
3.1 ติดตาม ตรวจสอบ การดำเนินงานตาม
แผนงานฝ่ายอภิบาล
3.2 ปรับปรุงแก้ไข การดำเนินงานตามแผนงาน ตลอดปีการศึกษา
อภิบาลและแพร่ธรรม
4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (A:ACT)
4.1 รวบรวม แบบสอบถามความพึงพอใจ
4.2 สรุปผล รายงานผล แก่หัวหน้าฝ่ายอภิบาล
และแพร่ธรรมแทนผู้รับใบอนุญาต ผู้อำนวยการ
และผู้จัดการ
4.3 สรุปผล แผนงานอภิบาลและแพร่ธรรม
เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขและนำไปใช้ในปีการศึกษา
ต่อไป

28 ก.พ. 65
1 มี.ค. 65

28 มี.ค.65

361

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
เครื่องมือการติดตาม/
ประเมินผล
- แบบประเมินความ
พึงพอใจ

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน

ระยะเวลา
ดำเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)

362
แบบประมาณการค่าใช้จ่าย
หน่วยงาน งานอภิบาลแพร่ธรรม (งานเผยแพร่คำสอนคริสต์ศาสนา) ฝ่าย อภิบาลและแพร่ธรรม

ลำดับ

รายการ

ราคาต่อ
ขั้นกำหนด
จำนวน
มาตรฐาน/
หน่วย
คุณลักษณะเฉพาะ
หน่วย
บาท สต.
คุณภาพ

จัดป้ายนิเทศ/แหล่ง
เรียนรู้เรื่องพระเยซู
ตามเทศกาลและ
1 ค่ากระดาษ A 4
ทำแบบประเมิน
- ค่าอุปกรณ์ตกแต่ง
บอร์ด
จัดกิจกรรมนำเสนอ
พระวาจาประจำวัน
2
และค่ากระดาษ A
4 ทำเอกสาร
รวมประมาณการค่าใช้จ่าย (สองพันบาทถ้วน)
สรุปประเภทงบประมาณ
 งบโรงเรียน 2,000 บาท
รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

จำนวนเงิน
บาท

300

-

1,500

-

200

-

2,000

 งบจัดหา - บาท
ผู้เสนอ

สต.

หมาย
เหตุ

363

(นาง

364

วงศ์จันท
ลำดับที่ 2 หน่วยงาน งานอภิบาลและแพร่ธรรม ฝ่าย อภิบาลและแพร่ธรรม
ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน: พันธกิจข้อที่ 1 ยุทธศาสตร์ข้อที่ 2 เป้าหมายข้อที่ 2
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบ 4: มาตรฐานที่ 4 ประเด็นที่ 4.1- 4.4
มาตรฐานของโรงเรียน : มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

2.2

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน

4.ฟื้นฟูด้านจิตตารมย์พระวรสารแก่ครู
วัตถุประสงค์
และนักเรียน
1. เพื่อจุดประกายใน
1.ขั้นวางแผน(P:PLAN)
การนำคุณค่า พระวรสาร
1.1 เตรียมประชุมครูฝ่ายอภิบาลและ
มาใช้ในชีวิตประจำวันให้ แพร่ธรรมเพื่อการจัดกิจกรรมฟื้นฟูจิตใจ
เข้มแข็ง
1.2 เตรียมแต่งตั้งกรรมการผู้รับผิดชอบงาน
2. เพื่อปลูกจิตสำนึก
1.3 เตรียมเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ให้กับครูและนักเรียนเกิด
1.4 เตรียมทำแบบประเมินความพึงพอใจ
การไตร่ตรองการอุทิศตน
สร้างฐานสำคัญของการ 2. ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ/ภาระงาน
ดำเนินชีวิตในสังคมอย่าง ร่วม/โครงการ(D:DO)
2.1 ประชุมครูฝ่ายอภิบาลและครูฝ่ายกิจการ
สันติ
นักเรียนวางแผนการจัดกิจกรรมร่วมกัน
3. เพื่อเพิ่มพูนความ
2.2 แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบงาน
เชื่อให้ครูและเตรียมตัว
2.3 จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจ
นักเรียนคาทอลิกให้รับ
2.4 ดำเนินการจัดกิจกรรม ดังนี้
ศีลศักดิ์สิทธิ์
2.4.1 จัดอบรมฟื้นฟูจิตใจครูคาทอลิก
เป้าหมายเชิงปริมาณ

ระยะเวลา
ดำเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)

1-20 เม.ย.64
21 เม.ย. 64
22 เม.ย. 64
23 เม.ย. 64

1-2 พ.ค.64
3 พ.ค. 64
4 พ.ค. 64
ตลอดปีการศึกษา
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วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน

นักเรียนและครูโรงเรียน
2.4.2 จัดค่ายคำสอนนักเรียนคาทอลิก
มารีย์อนุสรณ์ทุกคน
และเตรียมนักเรียนรับศีลศักดิ์สิทธิ์
3. จัดกิจกรรมสวดมนต์ ภาวนาไตร่ตรอง
ตอนเช้าก่อนรับประทานอาหารเที่ยงก่อนประชุม
เมื่อมีการประชุมและก่อนเลิกเรียน
4. จัดประชุมไตร่ตรองวิถีชีวิตชุมชนวัด (BECs)
เป้าหมายเชิงคุณภาพ ของกลุ่มครูและนักเรียนคาทอลิก
1. มีการจัดอบรมฟื้นฟู
จิตใจ เพิ่มพูนความเชื่อ 3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล
3.1 ติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงานตาม
ให้แก่ครูและการเตรียม
แผนงานฝ่ายอภิบาลฯ
ตัวนักเรียนคาทอลิก
3.2 ปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานตามแผนงาน
ให้ได้รับศีลศักดิ์สิทธิ์
2. มีการจัดให้ครูและ อภิบาลและแพร่ธรรม
นักเรียนคาทอลิกได้
4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา
ภาวนาไตร่ตรองสำนึกใน
4.1 รวบรวม แบบสอบถามความพึงพอใจ
พระเมตตาของพระเป็น
4.2 สรุปผล รายงานผล แก่หัวหน้าฝ่ายอภิบาล
เจ้าที่ประทานความสุข
และแพร่ธรรมแทนผู้รับใบอนุญาต ผู้อำนวยการ
แก่เราในทุกๆ วัน
และผู้จัดการ
4.3 สรุปผล แผนงานอภิบาลและแพร่ธรรม
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1. ร้อยละ 90 ของครู เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขและนำไปใช้ในปี
และนักเรียนคาทอลิกเข้า การศึกษาต่อไป
ค่ายอบรมฟื้นฟูจิตใจ
2. ร้อยละ 95 ของ
นักเรียนมีการเตรียมตัว
และรับศีลศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ
3. ร้อยละ 95 ของครู
และนักเรียนคาทอลิกมี
การสวดภาวนาไตร่ตรอง
ร่วมกัน

ระยะเวลา
ดำเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)
18-31 มี.ค.65
ตลอดปีการศึกษา
ทุกเดือนตลอด
ปีการศึกษา

ตลอดปีการศึกษา
28 ก.พ.65

1 มี.ค.65
28 มี.ค.65
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วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
เครื่องมือการติดตาม/
ประเมินผล
- แบบประเมินความ
พึงพอใจ
- การนับจำนวนครูและ
นักเรียนคาทอลิก

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน

ระยะเวลา
ดำเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)
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แบบประมาณการค่าใช้จ่าย
หน่วยงานงานอภิบาลและแพร่ธรรม (งานฟื้นฟูจิตตารมณ์ฯ) ฝ่าย อภิบาลและแพร่ธรรม

ลำดับ
1

2

รายการ

ขั้นกำหนด
ราคาต่อ
มาตรฐาน/
หน่วย
จำนวน
คุณลักษณะ
หน่วย
บาท สต.
เฉพาะคุณภาพ

จัดอบรมฟื้นฟูจิตใจครู
คาทอลิก
- ค่าพาหนะเดินทาง
- ค่าอาหาร น้ำดื่ม
- ค่าที่พัก
- ค่าตอบแทนวิทยากร
- ค่ากระดาษทำแบบ
ประเมิน
- ค่าเอกสาร

จำนวนเงิน
บาท

20,000

จัดกิจกรรมประชุม
ไตร่ตรองวิถีชุมชนวัด
(BECs) ครูคาทอลิก

รวมประมาณการค่าใช้จ่าย (สองหมื่นบาทถ้วน)
สรุปประเภทงบประมาณ
 งบโรงเรียน 20,000 บาท
รวมเป็นเงิน 20,000 บาท

 งบจัดหา

20,000

–

บาท

สต.

หมาย
เหตุ
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการส่งเสริมศักดิ์ศรี ปกป้องสิทธิและคุ้มครองนักเรียน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานอภิบาล
ฝ่าย อภิบาลและแพร่ธรรม
ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน : พันธกิจข้อที่ 1 ยุทธศาสตร์ข้อที่ 2 เป้าหมายข้อที่ 2
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ. รอบ 4: มาตรฐานที่ 4 ประเด็นที่ 4.1- 4.4
ตอบสนองมาตรฐานของโรงเรียน : มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.3
1. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 ได้กำหนดถึงการคุ้มครองเด็ก ซึ่งเป็นส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับโรงเรียน โดยมีกำหนดให้ปฏิบัติต่อเด็กไม่ว่ากรณีใดให้คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นสำคัญ
และไม่มีการเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม
กฎหมายพระศาสนาจักรคาทอลิก มาตรา 796 วรรค 1 ระบุว่า “ ในบรรดาเครื่องมือเพื่อให้
การศึกษาคริสตชน พึงถือว่าโรงเรียนมีคุณค่ายิ่ง เหตุว่าโรงเรียนให้ความช่วยเหลือหลักแก่บิดามารดา
ในการทำหน้าที่ให้การศึกษาแก่บุตรหลาน ” และปรัชญาการศึกษาคาทอลิกถือว่า การศึกษาเป็น
เครื่องมือที่ทรงประสิทธิภาพในการพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ เพื่อให้บรรลุถึงความดีงามตามหลั ก
พระคริ ส ตธรรมพระศาสนาจั ก รคาทอลิ ก ถื อ ว่ า ไม่ ม ี ส ถาบั น ใดที ่ จ ะทำหน้ า ที ่ แ ทนโรงเรี ย นได้
และโรงเรียนคาทอลิกต้องมุ่งพัฒนามนุษย์ในทุกมิติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพันธกิจในการปลูกฝังคุณค่า
ของมนุษย์ตามสิทธิอันชอบธรรมของโรงเรียนคาทอลิกที่สอดคล้องกับพันธกิจในการรับใช้มนุษย์
ทั้งมวล ซึ่งเป็นต้นกำเนิดในองค์พระคริสตเจ้า พระองค์คือผู้ทำให้มนุษย์เป็นผู้มีเกียรติมีศักดิ์ศรี
ทำให้ชีวิติมนุษย์มีความหมายและเป็นต้นแบบที่โรงเรียนคาทอลิกมอบให้กับนักเรียนทุกคน
ดังนั้นโรงเรียนคาทอลิกเชื่อว่าเด็กและเยาวชนทุกคนมีสิทธิที่จะเติบโตในสภาพแวดล้อม
ที่มั่นคงปลอดภัยและเอื้ออาทร มีสิทธิที่จะได้รับการรับฟังและได้รับความเคารพในฐานะบุ คคล
มีสิทธิที่จะได้รับการเห็น คุณค่าโดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติ ภาษาวัฒนธรรม ศาสนา เพศ ฐานะทาง
เศรษฐกิ จ และสั ง คมของครอบครั ว และมี ส ิ ท ธิ ไ ด้ ร ั บ การปกป้ อ งคุ ้ ม ครองจากการทำ ร้ า ยต่ า งๆ
การถูกทอดทิ้ง ล่วงละเมิด และการถูกเอารัดเอาเปรียบ
ด้วยเหตุผลนี้โรงเรียนมารีอนุสรณ์ จึงเห็นความสำคัญของการจัดการศึกษาที่มุ่งพัฒนาเด็ก
และเยาวชนในทุกมิติ และถือเป็นพันธกิจอันสำคัญในการสร้างความมั่นใจและเป็นหลักประกันว่าเด็ก
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และเยาวชนได้ร ับ การปกป้องดูแล มีส ภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยมั่นคง และอบอุ่นด้ว ยความรั ก
และทุ่มเทเอาใจใส่ หนุนนำให้เด็กแต่ละคนได้พัฒนาเต็มศักยภาพที่พระเจ้าประทานให้
จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมศักดิ์ศรี ปกป้องสิทธิและคุ้มครองนักเรียน จัดทำแบบประเมิน
ด้านต่างๆ โดยมีกิจกรรมส่งเสริมโครงการดังนี้
1.
2.
3.
4.

งานอบรมให้ความรู้ความเข้าใจ การเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
งานลดความเสี่ยงและเพิ่มประสิทธิภาพการปกป้องคุ้มครองนักเรียน
งานคัดครองนักเรียน (SDQ)
งานช่วยเหลือเยียวยานักเรียนพฤติกรรมเสี่ยง

2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ ในการปกป้องคุ้มครองนักเรียนให้ปลอดภัยและอยู่ใน
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม สามารถเติบโตและพัฒนาศักยภาพได้อย่างเต็มที่
2. เพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ ในความเป็นมนุษย์ที่ต้องอยู่ร่วมกันด้วย
การให้เกียรติให้ความเคารพซึ่งกันและกัน และการไม่ละเมิดใดๆต่อผู้อื่น
3. เพื่อการส่งเสริมศักดิ์ศรี ปกป้องสิทธิ และป้องกันการละเมิดใดๆอันจะเกิดขึ้นกับนักเรียน
4. เพื่อลดความเสี่ยงให้เหลือน้อยที่สุด และปกป้องคุ้มครองผลประโยชน์ของเด็กและเยาวชน
ซึ่งอยู่ในสภาวะล่อแหลมอันอาจจะได้รับอันตราย
5. เพื่อป้องกันการทำร้ายต่างๆรวมทั้งการถูกทอดทิ้ง การละเมิดทางเพศ
6. เพื ่ อ ช่ ว ยเหลื อ เยี ย วยา แก้ ไ ขปั ญ หาให้ ก ั บ นั ก เรี ย นที ่ พ บปั ญ หาในด้ า นสวั ส ดิ ภ าพ
ของนักเรียนในวัยเรียน
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 นักเรียนโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ทุกคน
3.1.2 นักเรียนกลุ่มเสี่ยงทุกคน
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 นักเรียนทุกคนได้รับความคุ้มครอง ปกป้อง เคารพในศักดิ์ศรี
3.2.2 โรงเรียนมีมาตรการเพื่อป้องกันแก้ไขเยียวยานักเรียน กรณีเกิดการละเมิดด้วยความ
เป็นธรรมแก่ทุกคน โดยคำนึงถึงนักเรียนเป็นสำคัญ
3.2.3 นักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงได้รับการช่วยเหลือเยียวยา ปรับเปลี่ยนตนเองและสำเร็จ
การศึกษาได้อย่างมีความสุข
3.3 ตัวชี้วัดความสำเร็จ
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3.3.1 ร้อยละ 90 มีแผนงานในการดำเนินงานปกป้องคุ้มครองนักเรียน
3.3.2 ร้อยละ 85 ของนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ รู้คุณค่าของความเป็นมนุษย์ที่ต้องอยู่
ด้วยกันโดยการเคารพให้เกียรติ ไม่ละเมิดต่อผู้อื่น
3.3.3 ร้อยละ 85 ของนักเรียนอยู่ในสภาวะที่ไม่มีความเสี่ยง
3.3.4 ร้ อ ยละ 90 ของนั ก เรี ย นที ่ ม ี ปั ญ หาได้ ร ับ การช่ ว ยเหลื อ เยีย วยา และเรี ย นจบ
ในชั้นเรียนของตนเองเมื่อจบปีการศึกษา
4. ขั้นตอนดำเนินการ / กิจกรรม และสถานที่จัดกิจกรรม
ลำดับ

1

2

รายการ
ระยะเวลา
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
ขั้นวางแผน ( P:PLAN )
1.1 เตรียมวางแผนร่วมกับฝ่ายต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องในการกำหนดใช้แนวทางการ
1 – 20 เม.ย.64
นางพิศมัย นพคุณ
ปฏิบัติเพื่อปกป้องคุ้มครองนักเรียน
นางภริตพร นวลเท่า
1.2 เตรียมแผนส่งเสริมพัฒนาบุคลากรใน
การดำเนินงานให้มีความรู้ ความเข้าใจอย่าง
ถ่องแท้ในการดูแลนักเรียนให้มีสวัสดิภาพ
1.3 เตรียมเอกสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการ
ดำเนินกิจกรรมต่างๆของโครงการ
1.4 เตรียมแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินงานด้านต่างๆ
ขั้นดำเนินการ ( D:DO )
2.1 จัดทำโครงการส่งเสริมศักดิ์ศรี ปกป้อง
20 เม.ย.64
นางพิศมัย นพคุณ
สิทธิ และคุ้มครองนักเรียน นำเสนอเพื่อขอ
อนุมัติการดำเนินงาน
23 เม.ย.64
นางพิศมัย นพคุณ
2.2 แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบงาน
ด้านต่างๆตามแผนงาน
25 เม.ย.64
นางพิศมัย นพคุณ
2.3 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน
2.4 ดำเนินกิจกรรมต่างๆของโครงการดังนี้
2.4.1 งานอบรมให้ความรู้ความเข้าใจ ตลอดปีการศึกษา
นางพิศมัย นพคุณ
500
แก่นักเรียน ในการเคารพในศักดิ์ศรีของ
มนุษย์
ตลอดปีการศึกษา
1,000
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2.4.2 งานลดความเสี่ยงเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปกป้องคุ้มครองนักเรียน
2.4.3 งานคัดกรองนักเรียน (SDQ)
2.4.4 งานช่วยเหลือเยียวยานักเรียน
พฤติกรรมเสี่ยง
2.5 ประชุมติดตามความก้าวหน้าของการ
ดำเนินงานของโครงการด้านต่างๆ
2.6 ดำเนินการต่อเนื่องตามกระบวนการ
ของโครงการ

3

4

1-31 ก.ค.64
ตลอดปีการศึกษา

นางพิศมัย นพคุณ
ทุกสิ้นเดือน
ตลอดปีการศึกษา

นางพิศมัย นพคุณ
นางพิศมัย นพคุณ

1-28 ก.พ. 2565
1-31 มี.ค. 2565

นางพิศมัย นพคุณ
นางพิศมัย นพคุณ

1-30 เม.ย. 2565

นางพิศมัย นพคุณ

5. งบประมาณ
5.1 งบประมาณ 6,000 บาท 5.2 งบจัดหา
รวม 6,000 บาท
6. สถานที่ดำเนินการ
6.1 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์

นางพิศมัย นพคุณ
คณะครูโรงเรียนมารีย์
อนุสรณ์

ขั้นประเมินผล ( C:CHECK )
3.1 ติดตาม ควบคุมการดำเนินงาน
ตลอดปีการศึกษา
ต่างๆ
3.2 ปรับปรุงแก้ไข การดำเนินงานด้าน
ต่างๆที่ยังไม่สมบูรณ์
ขั้นสรุป / รายงาน / ปรับปรุง /พัฒนา
(A:ACT)
4.1 รวบรวมและสอบถาม แบบสังเกต
4.2 สรุปผลและรายงานผลการ
ดำเนินงานต่อผู้บริหาร
4.3 นำผลสรุปโครงการมาปรับปรุง
แก้ไขและนำไปใช้ในปีการศึกษาต่อไป

2,500
2,000

คณะครูโรงเรียนมารีย์
อนุสรณ์
ม.ชนเทพ

-

บาท
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7. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล
7.1 แบบประเมินความพึงพอใจ
7.2 แบบสำรวจและสังเกต
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 นักเรียนทุกคน หรือผู้อยู่ในภาวะเสี่ยงอันจะต้องได้รับอันตราย จะต้องได้รับการดูแล
เอาใจใส่อย่างเหมาะสมต่อเหยื่อที่ถูกล่วงละเมิดทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเพศ ทางร่างกาย
ทางอารมณ์ หรืออาจจะถูกปล่อยปละละเลย
8.2 นั ก เรี ย นที ่ ม ี พ ฤติ ก รรมเสี ่ ย ง หรื อ นั ก เรี ย นที ่ ม ี ป ั ญ หาได้ ร ั บ การช่ ว ยเหลื อ เยี ย วยา
อย่างเหมาะสมและสามารถปรับเปลี่ยนตนเอง ตั้งใจเรียนจนสำเร็จการศึกษาตามระดับชั้นของตนเอง
เมื่อจบปีการศึกษา
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แบบประมาณการค่าใช้จ่าย
โครงการส่งเสริมศักดิ์ศรี ปกป้องสิทธิและคุ้มครองนักเรียน ฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรม

ลำดับ

รายการ

ขั้นกำหนด ราคาต่อหน่วย
มาตรฐาน/
จำนวน
คุณลักษณะ
บาท สต. หน่วย
เฉพาะคุณภาพ

จำนวนเงิน
บาท

-

-

500

1

ค่าดำเนินการงาน
อบรมให้ความรู้
นักเรียนในการ
เคารพ ในศักดิ์ศรี
ของมนุษย์

-

-

1,000

2

ค่าดำเนินการงาน
ลดความเสี่ยงเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ปกป้องคุ้มครอง
นักเรียน

-

-

2,500

3

ค่าดำเนินการ
คัดกรองนักเรียน
(SDQ)

ค่าดำเนินการงาน
ช่วยเหลือเยียวยา
4
นักเรียนพฤติกรรม
เสี่ยง
รวมประมาณการค่าใช้จ่าย ( หกพันบาทถ้วน )

สรุปงบประมาณ
 งบโรงเรียน 6,000 บาท
รวมเป็นเงิน 6,000 บาท

งบจัดหา

2,000

6,000

-

บาท

หมาย
สต. เหตุ
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ลำดับที่ 2 หน่วยงาน งานอภิบาลและแพร่ธรรม ฝ่าย อภิบาลและแพร่ธรรม
ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน : พันธกิจข้อที่ 6 ยุทธศาสตร์ข้อที่ 2 เป้าหมายข้อที่ 2
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ. มาตรฐานที่ 2,14 ตัวบ่งชี้ที่ 2.2, 14.1, 14.2
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบ 4 : มาตรฐานที่4ประเด็นที่ 4.2
มาตรฐานของโรงเรียน : มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 (1) (6)

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน

วัตถุประสงค์

กิจกรรมคริสต์มาสนักเรียน ( ยุค New Normal)

1. เพื่อให้นักเรียนได้
เรียนรู้ประวัติความ
เป็นมาและวัฒนธรรม
ของวันคริสต์มาส
2. เพื่อให้นักเรียนมี
ความสนุกสนานกับการ
แลกเปลี่ยน/มอบและ
แบ่งปันความรักแก่กัน
และกัน และกล้า
แสดงออกใน
ความสามารถของตน
3. เพื่อส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม มีวินัย รู้รัก
สามัคคี มีน้ำใจและการ
ทำงานร่วมกันในหมู่คณะ

1. ขั้นวางแผน (P:PLAN)
1.1 เตรียมประชุมวางแผน/ชี้แจงกับฝ่ายกิจการ
นักเรียนฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
1.2 เตรียมจัดคณะกรรมการรับผิดชอบงาน
1.3 เตรียมทำแบบประเมินความพึงพอใจ

เป้าหมายเชิงปริมาณ

2. ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ/ภาระงาน
ร่วม/โครงการ (D:DO)
2.1 เชิญฝ่ายกิจการนักเรียนและฝ่ายวิชาการเข้า
ร่วมประชุมปรึกษาหารือการดำเนินงาน และชี้แจง
การดำเนินกิจกรรมคริสต์มาสนักเรียน (ยุค New
Normal)
2.2 แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบงาน
2.3 ประชุมคณะกรรมการชี้แจงทำความเข้าใจ
การทำงานต่างๆที่ได้รับมอบหมาย
2.4 ประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนทราบ
2.5 ดำเนินกิจกรรมดังนี้

ระยะเวลา
ดำเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)

1 เม.ย.64
5 เม.ย.64

20 เม.ย.64

1-20 ธ.ค.64
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วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
- นักเรียนโรงเรียน
มารีย์อนุสรณ์ทุกคน
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1. มีการดำเนินกิจกรรม
ที่ส่งเสริมให้นักเรียนมี
ความรู้เกี่ยวกับวัน
คริสต์มาส
2. นักเรียนได้รับการ
พัฒนาด้านร่างกาย
สติปัญญา อารมณ์ สังคม
ชื่นชม รักแบ่งปัน
ความสุขแก่ผู้อื่นอย่าง
สนุกสนานเพลิดเพลิน
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1. นักเรียนร้อยละ 90
ได้ร่วมกิจกรรม
2. นักเรียนร้อยละ 90
มีความรู้เกี่ยวกับวัน
คริสต์มาส
3. นักเรียนร้อยละ 90
มีความสนุกสนาน
เพลิดเพลินกับเพื่อนๆ

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน

ระยะเวลา
ดำเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)

- การระดมทุน
- จัดหารางวัล (ของขวัญ)
- จัดทำหมายเลขรางวัลและฉลาก
- กำหนดฐานลุ้นรางวัลและเฉลี่ยรางวัลไป
แต่ละฐาน
- ดำเนินกิจกรรมตามฐานต่างๆตามที่
กำหนด
- ทำแบบประเมินความพึงพอใจ
3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล
(C:CHECK)
3.1 ติดตาม ตรวจสอบการเตรียมงาน เตรียม
รางวัลอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อให้เกิดความพร้อมในการ
ทำกิจกรรม
3.2 แก้ไขทันที เมื่อเกิดความไม่เรียบร้อย หรือไม่
สอดคล้อง
4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (A:ACT)
4.1 รวบรวม แบบสอบถามความพึงพอใจ
4.2 สรุปผล รายงานผล แก่หัวหน้าฝ่ายอภิบาล
และแพร่ธรรมและนำเสนอผู้อำนวยการ ผู้แทนผู้รับ
ใบอนุญาตและผู้จัดการ
4.3 นำผลการสรุปมาปรับปรุงแก้ไขและนำไปใช้
ในปีการศึกษาต่อไป

1-20 ธ.ค.64

26 ธ.ค.64
20-31 ม.ค.65
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แบบประมาณการค่าใช้จ่าย
หน่วยงาน อภิบาลและแพร่ธรรม (กิจกรรมคริสต์มาสนักเรียน) ฝ่าย อภิบาลและแพร่ธรรม

ลำดับ

1
2
3

รายการ

ขั้นกำหนด ราคาต่อหน่วย
มาตรฐาน/
จำนวน
คุณลักษณะ
บาท สต. หน่วย
เฉพาะคุณภาพ

หมายเหตุ
บาท

สต.
85

ค่ากระดาษ A4 ทำ
แบบประเมิน

500

ค่าอุปกรณ์ตกแต่งฐาน
ค่าอุปกรณ์ทำฉลาก
รางวัล

1,000

ค่าดำเนินการต่างๆ
- จัดซื้อรางวัลต่างๆ
- ค่าอาหาร/เบี้ย
4
เลี้ยง/ที่พัก
- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง
- รวมค่าดำเนินการ
รวมประมาณการค่าใช้จ่าย ( ห้าแสนหนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน )
สรุปประเภทงบประมาณ
 งบโรงเรียน 501,585 บาท
รวมเป็นเงิน 501,585 บาท

จำนวนเงิน

 งบจัดหา - บาท

500,000
501,585

379
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ลำดับที่ 3 หน่วยงาน ส่งเสริมคุณธรรมตามวิถีคริสต์ ฝ่าย อภิบาลและแพร่ธรรม
ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน: พันธกิจข้อที่ 1 ยุทธศาสตร์ข้อที่ 2 เป้าหมายข้อที่2
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ. มาตรฐานที่ 2,14 ตัวบ่งชี้ที่ 2.2, 14.1, 14.2
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบ 4: มาตรฐานที่4ประเด็นที่ 4.1-4.4
ตอบสนองมาตรฐานของโรงเรียน : มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ ..1.2 (1) (6)

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน

วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดอบรมและส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม กริยา
มารยาท การทำงานและทักษะ
ชีวิตแก่นักเรียนทุกระดับชั้น
2. เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ
นักเรียนที่เจ็บป่วยและญาติ
ผู้เสียชีวิต
3. เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์แก่
นักเรียนทุกระดับชั้น

1. ขั้นวางแผน (P:PLAN)
1.1 เตรียมแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานส่งเสริม
คุณธรรมตามวิถีคริสต์จากตัวแทนแต่ละฝ่ายของ
โรงเรียน
1.2 เตรียมแบบบันทึกการทำความดีของนักเรียน
1.3 เตรียมเขียนโครงการ/กิจกรรม/งาน/คำสั่ง
แต่งตั้งนำเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ
1.4 เตรียมจัดทำแบบประเมินความพึงพอใจ
แบบสอบถามครู นักเรียนและผู้ปกครอง

เป้าหมายเชิงปริมาณ
- ครูและนักเรียนทุกคน
ในโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
เป้าหมายเชิงคุณภาพ

2. ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ/ภาระงานร่วม/
โครงการ) (D:DO)
2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานส่งเสริม
คุณธรรมตามวิถีคริสต์จากตัวแทนจากฝ่ายต่างๆ
ของโรงเรียน
2.2 ประชุมคณะกรรมการ การดำเนินงานจัด
กิจกรรมชี้แจ้งรายละเอียดในการดำเนินงานตาม
โครงการโรงเรียนคุณธรรมตามวิถีคริสต์ โดยมีการ
จัดกิจกรรมของงานส่งเสริมคุณธรรมตามวิถีคริสต์ดังนี้

ระยะเวลา
ดำเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)
2-5 เม.ย 64

6-12 เม.ย 64
17-30 เม.ย 64
2-4 เม.ย 64

5 เม.ย.64

12 เม.ย.64
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ระยะเวลา
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน
ดำเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)
1. มีการประสานงานการ
1. โครงการโรงเรียนคุณธรรมตามวิถีคริสต์
ตลอดปีการศึกษา
ดำเนินงานกิจกรรมต่างๆของ
2. งานอบรมคุณธรรมนักเรียนตามอัตลักษณ์ 4 ตลอดปีการศึกษา
โครงการ
ของโรงเรียน
2. มีการจัดกิจกรรมส่งเสริม
3. งานส่งเสริมอัตลักษณ์ความรักเมตตา
ตลอดปีการศึกษา
คุณธรรมจริยธรรมตาม
4. งานส่งเสริมอัตลักษณ์ความซื่อสัตย์
อัตลักษณ์ 4 ของโรงเรียน
5. งานส่งเสริมอัตลักษณ์ความกตัญญู
ตลอดปีการศึกษา
3. มีการประเมินผลการ
6. งานส่งเสริมอัตลักษณ์อยู่อย่างพอเพียง
ตลอดปีการศึกษา
ดำเนินงานและรายงานผล
2.3 เขียนโครงการ/กิจกรรม/คำสั่งนำเสนอ
ตลอดปีการศึกษา
ผู้อำนวยการลงนามอนุมัติ
21-30 เม.ย.64
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
2.4 ประชาสัมพันธ์ให้คณะครู นักเรียนได้ทราบทาง
1. นักเรียนร้อยละ 85 ปฎิบัติ
ไลน์ ทางเสียงตามสายทางป้ายประกาศและInternet
28-พ.ค.64
ตนได้ตามอัตลักษณ์ 4 ของ
2.5 จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจ
โรงเรียน
แบบสอบถามครู นักเรียน ผู้ปกครอง
30 พ.ค.64
2. นักเรียนร้อยละ 90 มี
3.ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (C:CHECK)
ความเข้าใจและเห็นคุณค่า
3.1 ตรวจสอบ ติดตาม การดำเนินงานตามแผน
ของความมีคุณธรรม
3.2 ปรับปรุงแก้ไข้ การดำเนินงานตามแผน การ
ตลอดปีการศึกษา
3. ร้อยละ 90 ของครู
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมด้านต่างๆที่ยังไม่สมบูรณ์
ทุกสิ้นเดือน
นักเรียน และผู้ปกครองมีความ
3.3 วิเคราะห์ สังเคราะห์ผลการดำเนินงาน
พึงพอใจในการดำเนินงาน
แผนงานการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามวิถีคริสต์ 20-28 ก.พ.2565
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตาม
4. ขั้นสรุป / รายงาน / ปรับปรุง /พัฒนา (A:ACT)
วิถีคริสต์
4.1 รวบรวมแบบสอบถามความพึงพอใจการจัด
กิจกรรม
1-3 มี.ค.2565
เครื่องมือการติดตาม/
4.2 รวบรวมแบบสอบถามครู นักเรียนและ
ประเมินผล
ผู้ปกครอง
4-6 มี.ค.2565
1. แบบประเมินตนเอง
4.3 สรุปผลรายงานผลการดำเนินงานส่งเสริม
( นักเรียน )
คุณธรรมจริยธรรมต่อหัวหน้าฝ่ายอภิบาลและแพร่
7-8 มี.ค.2565
2. แบบประเมินจาก
ธรรมแทนผู้รับใบอนุญาต
ผู้ปกครอง
4.4 นำผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม
3. แบบประเมินจากครู
จริยธรรมไปปรับปรุงและนำไปใช้ในปีการศึกษาต่อไป
15 มี.ค.2565
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แบบประมาณการค่าใช้จ่าย
หน่วยงาน ส่งเสริมคุณธรรมตามวิถีคริสต์ ฝ่าย อภิบาลและแพร่ธรรม

ลำดับ

รายการ

ขั้นกำหนด ราคาต่อหน่วย
มาตรฐาน/
จำนวน
คุณลักษณะ
บาท สต. หน่วย
เฉพาะคุณภาพ

ค่าใช้จ่ายวิทยากร
อบรมนักเรียน
ค่าใช้จ่ายกิจกรรม
2
รักเมตตา
ค่าใช้จ่ายกิจกรรม
3
ความซื่อสัตย์
ค่าใช้จ่ายกิจกรรม
4
ความกตัญญู
ค่าใช้จ่ายกิจกรรม
5
ความพอเพียง
ค่าใช้จ่ายกิจกรรม
6 ช่วยเหลือสังคม
( ปฏิคม )
รวมประมาณการค่าใช้จ่าย ( แปดหมื่นสองพันบาทถ้วน )
1

สรุปประเภทงบประมาณ
 งบโรงเรียน 82,000 บาท
รวมเป็นเงิน 82,000 บาท

 งบจัดหา - บาท

จำนวนเงิน
หมายเหตุ
บาท
5,000
60,000
5,000
1,000
1,000
10,000

82,000

สต.
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ะแพร่ธรรม
ผู้อนุมัติ
(บาทหลวงสุรชัย เจริญพงศ์)
ผู
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ลำดับที่ 3 หน่วยงาน จัดอบรมคุณธรรมนักเรียนทุกระดับชั้น ฝ่าย อภิบาลและแพร่ธรรม
ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน: พันธกิจข้อที่ 1 ยุทธศาสตร์ข้อที่ 2 เป้าหมายข้อที่ 2
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ. มาตรฐานที่ 2,14 ตัวบ่งชี้ที่ 2.2, 14.1, 14.2
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบ 4: มาตรฐานที่4ประเด็นที่ 4.1- 4.4
ตอบสนองมาตรฐานของโรงเรียน : มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.2
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์
1. เพื่อปลูกจิตสำนึกที่ดีงาม
นำเอาอัตลักษณ์ 4 ของโรงเรียน
มาเป็นหลักในการปฏิบัติตน
2. เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
นักเรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจ
ในหลักธรรมและนำเอาศาสนา
มาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน
1.งานจัดอบรมคุณธรรมนักเรียนตามอัตลักษณ์ 4
1. ขั้นวางแผน (P:PLAN)
1.1 เตรียมประชุมคณะครูในฝ่ายอภิบาลและ
แพร่ธรรม
1.2 เตรียมประชุมชี้แจงฝ่ายกิจการนักเรียน
1.3 เตรียมทำแบบประเมินความพึงพอใจ

ระยะเวลา
ดำเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)

2-5 เม.ย 64
6-12 เม.ย 64
13 เม.ย 64

2. ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ/ภาระงานร่วม/
โครงการ) (D:DO)
เป้าหมายเชิงปริมาณ
2.1 ประชุมฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรมในการ
2-4 พ.ค. 64
- นักเรียนโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ จัดกิจกรรม
4 พ.ค. 64
ทุกคน
2.2 ประชุมชี้แจงฝ่ายกิจการนักเรียน
7 พ.ค. 64
2.3 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
10 พ.ค. 64
2.4 ประชาสัมพันธ์งานให้ทุกคนได้รับทราบ
1. มีการจัดอบรมคุณธรรม
กิจกรรม
นักเรียนทุกระดับชั้นตาม
14 พ.ค. 64
2.5 จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจ
อัตลักษณ์ 4 ของโรงเรียน
2.6 ดำเนินการกิจกรรมดังนี้
2. มีการจัดอบรมธรรมมะ
ทุกสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
2.6.1 จัดอบรมคุณธรรมนักเรียนชั้น ป.1,ป.2
นักเรียนในโอกาสวันสำคัญต่างๆ
ทุกสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
2.6.2 จัดอบรมคุณธรรมนักเรียนชั้น ป.3,ป.4
ทุกสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
2.6.3จัดอบรมคุณธรรมนักเรียนชั้น ป.5,ป.6
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
ทุกสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
2.6.4 จัดอบรมคุณธรรมนักเรียนชั้น ม.1,ม.3
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1. นักเรียนร้อยละ 85
นำอัตลักษณ์ 4 ของโรงเรียนมา
ใช้ในการปฏิบัติตนใน
ชีวิตประจำวันและเป็นลูกที่ดีของ
พ่อแม่และสังคม
2. นักเรียนร้อยละ 85 มีความ
ตั้งใจและเห็นคุณค่าของคำสอน
ของพระศาสนาที่ตนนับถือ
เครื่องมือการติดตาม/
ประเมินผล
- แบบประเมินความพึงพอใจ

2.6.5 จัดอบรมธรรมมะโอกาสวันสำคัญ
3.ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (C:CHECK)
3.1 ตรวจสอบ ติดตาม การดำเนินงานของฝ่าย
อภิบาลและแพร่ธรรม
3.2 ปรับปรุงแก้ไข้ การดำเนินงานตามแผน ด้าน
การอบรมคุณธรรม
4. ขั้นสรุป / รายงาน / ปรับปรุง /พัฒนา (A:ACT)
4.1 รวบรวมแบบประเมินความพึงพอใจ
4.2 สรุปผลรายงานผลการดำเนินงานส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมต่อหัวหน้าฝ่ายอภิบาลแทนผู้รับ
ใบอนุญาตผู้อำนวยการและผู้จัดการ
4.3 นำผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมไปปรับปรุงและนำไปใช้ในปีการศึกษาต่อไป

ตามโอกาสวันสำคัญ
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา

ก.พ. 65
1 มี.ค.65
28 มี.ค. 65
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แบบประมาณการค่าใช้จ่าย
หน่วยงาน จัดอบรมคุณธรรมนักเรียนทุกระดับชั้น ฝ่าย อภิบาลและแพร่ธรรม

ลำดับ

รายการ

ขั้นกำหนด
มาตรฐาน/
คุณลักษณะ
เฉพาะคุณภาพ

ราคาต่อหน่วย
บาท

ค่าใช้จ่าย
กิจกรรมอบรม
1 คุณธรรม
นักเรียน
ค่าใช้จ่าย
2 กิจกรรมอบรม
ธรรมมะใน
โอกาสสำคัญ
รวมประมาณการค่าใช้จ่าย ( ห้าพันบาทถ้วน )
สรุปประเภทงบประมาณ
 งบโรงเรียน 5,000 บาท  งบจัดหา - บาท
รวมเป็นเงิน 5,000 บาท

สต.

จำนวน
หน่วย

จำนวนเงิน
บาท

สต.

-

-

5,000
5,000

-

หมายเหตุ
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ลำดับที่ 3 หน่วยงาน ส่งเสริมอัตลักษณ์รักเมตตา ฝ่าย อภิบาลและแพร่ธรรม
ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน: พันธกิจข้อที่ 1 ยุทธศาสตร์ข้อที่ 2 เป้าหมายข้อที่ 2
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ. มาตรฐานที่ 2,14 ตัวบ่งชี้ที่ 2.2, 14.1, 14.2
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบ 4: มาตรฐานที่ 4
ตอบสนองมาตรฐานของโรงเรียน : มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ ..1.2
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์

ประเด็นที่ 4.1

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน
2. งานส่งเสริมอัตลักษณ์รักเมตตา
1. ขั้นวางแผน (P:PLAN)
1.1 เตรียมวางแผนร่วมกับหัวหน้าฝ่ายอภิบาล
และแพร่ธรรมในการกำหนดแผนต่างๆของ
กิจกรรมในโครงการ
1.2 เตรียมแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
1.3 เตรียมประชุมคณะกรรมการด้านต่างๆ
1.4 เตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น แบบ
ประเมิน คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้มี
จิตใจผูกพันปรารถนาอย่างแรง
กล้าที่จะคิดดี พูดดี ทำดีต่อผู้อื่น
2. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้
มีจิตใจที่จะรักช่วยเหลือแบ่งปัน
ต่อเพื่อนมนุษย์
3. เพื่อให้โรงเรียนมารีย์
อนุสรณ์ได้เป็นโรงเรียนนำร่อง
การเป็นโรงเรียนคุณธรรมตาม
2. ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ/ภาระงาน
วิถีคริสต์ต่อไป
ร่วม/โครงการ) (D:DO)
2.1 เขียนแผนงานนำเสนอผู้บริหารขออนุมัติ
เป้าหมายเชิงปริมาณ
การจัดกิจกรรม
- นักเรียนโรงเรียนมารีย์
2.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
อนุสรณ์ทุกคน
2.3 ประชุมคณะกรรมการฝ่ายอภิบาลและแพร่
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
ธรรม
1. มีการจัดอบรมคุณธรรม
2.4 ประชุมชี้แจงการดำเนินกิจกรรมให้ฝ่าย
ด้านรักเมตตาตามอัตลักษณ์ 4 กิจการงานนักเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบการ
ของโรงเรียน
ดำเนินกิจกรรม
2.5 ประชาสัมพันธ์งานให้ทุกคนได้รับทราบ

ระยะเวลา
ดำเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)

10 มี.ค. 64

12 มี.ค. 64
13 มี.ค. 64
20 มี.ค. 64

25 มี.ค. 64
27 มี.ค. 64
28 มี.ค. 64
29 มี.ค. 64
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วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
2. มีการจัดกิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรมตามแผนงานโดยยึด
อัตลักษณ์ของโรงเรียนด้าน
รักและเมตตา

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน

ระยะเวลา
ดำเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)
1-17พ.ค.64

2.6 ดำเนินกิจกรรมดังนี้
2.6.1 กิจกรรมรักเมตตาภายในโรงเรียน
ตลอดปีการศึกษา
- เรารักโรงเรียนของเรา
- พี่ช่วยน้อง
- เพื่อนช่วยเพื่อน
3. มีการติดตาม วัดผล
2.6.2 กิจกรรมรักเมตตาภายนอกโรงเรียน
ตลอดปีการศึกษา
ประเมินผลการดำเนินงานและ
- ช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้ถูกทอดทิ้ง
รายงานผลการดำเนินงาน
- ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
กิจกรรม
- เยี่ยมคนเจ็บป่วย คนชรา
- บรรเทาใจญาติผู้ปกครองนักเรียน
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
และญาติพี่น้องครูที่เสียชีวิต
1. นักเรียนร้อยละ 90 มีความ
2.7 ทำแบบประเมินความพึงพอใจ
เข้าใจและเห็นคุณค่าของความ
รัก เมตตา เอื้ออาทรต่อผู้อื่น
3.ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล
2. นักเรียนร้อยละ 90 มี
(C:CHECK)
จิตสำนึกดีที่จะยื่นมือช่วยเหลือ
3.1 กำกับติดตามการดำเนินงานต่างๆตลอดปี
ตลอดปีการศึกษา
ผู้ด้อยโอกาสหรือผู้ได้รับความ การศึกษาให้การดำเนินกิจกรรมได้เป็นไปด้วย
เดือดร้อน
ความเรียบร้อยตามแผนงาน
3. ร้อยละ 90 ของครู นักเรียน
3.2 สำรวจความพึงพอใจต่อการดำเนิน
1-20 ก.พ. 65
และผู้ปกครองมีความพึงพอใจ กิจกรรมและแบบสอบถามครู ผู้ปกครองและ
ในการดำเนินงานส่งเสริม
นักเรียน
คุณธรรม
3.3 วิเคราะห์ สังเคราะห์ผลของการ
21-28 ก.พ. 65
ดำเนินงานตามแผนงาน
เครื่องมือการติดตาม/
3.4 ปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานตามแผนงาน
ประเมินผล
1-10 มี.ค. 65
ที่ยังไม่สมบูรณ์
1. แบบประเมินความพึงพอใจ
2. แบบสอบถามครู นักเรียน 4. ขั้นสรุป / รายงาน / ปรับปรุง /พัฒนา
และผู้ปกครอง
(A:ACT)
3. การสังเกต
4.1 รวบรวมแบบสอบถามความพึงพอใจการจัด
กิจ กรรมและรวบรวมแบบสอบถามครู นักเรียน 21-25 ก.พ. 65
และผู้ปกครอง
20-28 มี.ค. 65
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กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน
4.2 ส ร ุ ป ผ ล แ ล ะ ร า ย ง า น ผ ล ก า ร ต อ บ
แบบสอบถามของครู ผู้ปกครองและนักเรี ยนต่อ
หั ว หน้ า ฝ่ า ยอภิ บ าลและแพร่ ธ รรมแทนผู ้ รั บ
ใบอนุญาต
4.3 นำผลการสรุปมาปรับปรุงแก้ไขและนำไปใช้
ในปีการศึกษาต่อไป

ระยะเวลา
ดำเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)
31 มี.ค.65
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ลำดับที่ 3 หน่วยงาน ส่งเสริมอัตลักษณ์ความซื่อสัตย์

ฝ่าย อภิบาลและแพร่ธรรม

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน: พันธกิจข้อที่ 1 ยุทธศาสตร์ข้อที่ 2 เป้าหมายข้อที่ 2
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ. มาตรฐานที่ 2,14 ตัวบ่งชี้ที่ 2.2, 14.1, 14.2
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบ 4: มาตรฐานที่ 4 ประเด็นที่ 4.2
ตอบสนองมาตรฐานของโรงเรียน มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.2
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์
1. เพื่อปลูกฝังคุณธรรมความ
ซื่อสัตย์ให้เกิดขึ้นกับนักเรียน
ทุกระดับอย่างต่อเนื่อง
2. เพื่อพัฒนานักเรียนทุก
ระดับให้เป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์
ซื่อตรง มีวินัยและยึดหลักการ
ที่ถูกต้อง
3. เพื่อส่งเสริมให้กำลังใจแก่
นักเรียนทุกระดับที่กระทำ
ความดี

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน
3.งานส่งเสริมอัตลักษณ์ความซื่อสัตย์
1. ขั้นวางแผน (P:PLAN)
1.1 เตรียมแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบงาน
1.2 เตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมต่างๆ
1.3 เตรียมเขียนแผนงานและกิจกรรมนำเสนอ
ผู้บริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ

2. ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ/ภาระงานร่วม/
โครงการ) (D:DO)
2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจากฝ่ายต่างๆ
ของโรงเรียน
2.2 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ชี้แจง
เป้าหมายเชิงปริมาณ
รายละเอียดของการปฏิบัติกับฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง
- ครู นักเรียนโรงเรียนมารีย์
2.3 เขียนแผนงานการจัดกิจกรรมนำเสนอผู้บริหาร
อนุสรณ์ทุกระดับ
เพื่อพิจารณาอนุมัติ
2.4 ดำเนินกิจกรรมต่างๆตามแผนงานดังนี้
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1. กิจกรรมของหายได้คืน
1. มีแผนงานในการปฏิบัติงาน
2. เดินแถวอย่างมีระเบียบ
ที่ชัดเจน
3. คนเข้าแถว กระเป๋าเข้าแถว รองเท้า เข้าแถว
4. รับผิดชอบต่อหน้าที่และตรงต่อเวลา

ระยะเวลา
ดำเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)

10 มี.ค.64
11 มี.ค.64
12 มี.ค.64

15 มี.ค.64
20 มี.ค.64
21 มี.ค.64

ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
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2. มีการจัดอบรมคุณธรรม
ความซื่อสัตย์และวินัยให้กับ
นักเรียนทุกระดับชั้น
3. มีการกำกับ ติดตาม การ
ดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม
ตามวิถีคริสต์อย่างต่อเนื่อง
4. มีการประเมินผลการ
ดำเนินกิจกรรมและนำมา
พัฒนาปรับปรุงทุกปีการศึกษา

2.5 ทำแบบประเมินความพึงพอใจและแบบ
25 มี.ค.64
ประเมินลูกที่ดีของพ่อแม่
3.ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (C:CHECK)
3.1 กำกับ ติดตาม ดูแลการดำเนินกิจกรรมต่างๆ
ตลอดปีการศึกษา
ให้ความสะดวกในการดำเนินกิจกรรม
3.2 ทำการประเมินความพึงพอใจและประเมินลูกที่ดี 1-20 ก.พ.65
ของพ่อแม่
3.3 ปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานที่ยังไม่สมบูรณ์
1 มี.ค.65

4. ขั้นสรุป / รายงาน / ปรับปรุง /พัฒนา (A:ACT)
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
4.1 เก็บรวบรวมแบบประเมินความพึงพอใจแล้ว
1. นักเรียนร้อยละ 90 ได้รับ นำมาวิเคราะห์และสรุปผลการประเมิน
การพัฒนาคุณธรรมด้านความ
4.2 เก็บรวบรวมแบบประเมินลูกที่ดีของพ่อแม่แล้ว
ซื่อสัตย์และวินัยอย่างต่อเนื่อง นำมาวิเคราะห์และสรุปผลการประเมิน
2. นักเรียนร้อยละ 90 มี
4.3 รายงานผลการสรุปงานแก่หัวหน้าฝ่ายอภิบาล
จิตสำนึกและสามารถนำ
และแพร่ธรรมแทนผู้รับใบอนุญาต ผู้อำนวยการและ
คุณธรรมด้านความซื้อสัตย์ไปใช้ ผู้จัดการ
ในชีวิตประจำวัน
4.4 นำผลการสรุปโครงการมาปรับปรุงแก้ไขและ
3. นักเรียนที่ทำความดีทุก
นำไปใช้ในปีการศึกษาต่อไป
ระดับได้รับการยกย่อง ชื่นชม
มีกำลังใจ มีความภาคภูมิใจ
และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้อื่น
เครื่องมือการติดตาม/
ประเมินผล
1. บันทึกการสังเกต
2. แบบประเมินความพึงพอใจ
3. แบบประเมินลูกที่ดีของพ่อ
แม่

21-28 ก.พ.65
21-28 ก.พ.65
20 มี.ค.65

31 มี.ค.65
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ลำดับที3่ หน่วยงาน ส่งเสริมอัตลักษณ์ความกตัญญู ฝ่าย อภิบาลและแพร่ธรรม
ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน: พันธกิจข้อที่ 1 ยุทธศาสตร์ข้อที่ 2 เป้าหมายข้อที่ 2
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ. มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ที่ 2.1,2.2
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบ 4: มาตรฐานที่4ประเด็นที่ 4.3
ตอบสนองมาตรฐานของโรงเรียน : มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ( 6 )
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน

ระยะเวลา
ดำเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)

4. งานส่งเสริมอัตลักษณ์ความกตัญญู

1. เพื่อปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนมี 1. ขั้นวางแผน (P:PLAN)
จิตใจที่สำนึกในบุญคุณและอย่ า
1 เม.ย.64
1.1 เตรียมเขียนแผนงานเสนอผู้บริหารเพื่อ
ซักช้าที่จะแสดงความขอบคุณต่อ พิจารณาอนุมัติ
ผู้ที่ช่วยเหลือเรา
1.2 เตรียมแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
2 เม.ย.64
2. เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีจิตใจ
1.3 เตรียมจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง
5 เม.ย.64
กว้างโดยการเป็นผู้ให้มากกว่าการ 2. ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ/ภาระงาน
เป็นผู้รับ
ร่วม/โครงการ) (D:DO)
20 เม.ย.64
3. เพื่อพัฒนานักเรียนทุกระดับ
2.1 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน
ชั้นให้เห็นคุณค่าของความกตัญญู
25 เม.ย.64
2.2 ประชุ ม ชี ้ แ จงกั บ ฝ่ า ยกิ จ การนั ก เรี ย น
สื บ สานวิ ถ ี ช ี ว ิ ต และวั ฒ นธรรม และฝ่ายวิชาการในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ
ที่ดีงาม
30 เม.ย.64
2.3 ทำแบบประเมินผล
2.4 ดำเนินกิจกรรมต่างๆดังนี้
เป้าหมายเชิงปริมาณ
1. กิจกรรมแสดงความกตัญญูต่อครู/
ตลอดปีการศึกษา
- ครูและนักเรียนโรงเรียนมารีย์
อาจารย์
อนุสรณ์ทุกระดับ
ตลอดปีการศึกษา
2. กิจกรรมแสดงความกตัญญูต่อพ่อแม่
ตลอดปีการศึกษา
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
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กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน

ระยะเวลา
ดำเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)

1. มีแผนงานในการจัดกิจกรรม
3. กิจกรรมแสดงความกตัญญูต่อสถานที่
ต่างๆ
(โรงเรียน)และประเทศชาติ
ตลอดปีการศึกษา
2. มีการจัดกิจกรรมส่งเสริม
1-10 ก.พ.65
3.ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล(C:CHECK)
คุณธรรมยึดหลักธรรม คุณค่า
3.1 กำกับติดตามการดำเนินงานต่างๆ
พระวรสารเน้นความถูกต้อง
3.2 แบบประเมิ น ตนเอง (นั ก เรี ย น) และ ตลอดปีการศึกษา
และชอบธรรม
ประเมินลูกทีด่ ีของพ่อแม่
3. มีการประเมินผลการ
3.3 ปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ข้ ก ารดำเนิ น งานส่ ง เสริ ม
ดำเนินงานและรายงานผล
คุณธรรมตามวิถีคริสต์ที่ยังไม่สมบูรณ์
1-20 ก.พ.65
เครื่องมือการติดตาม/
21-28 ก.พ.65
4. ขั้นสรุป / รายงาน / ปรับปรุง /พัฒนา
ประเมินผล
(A:ACT)
1. แบบประเมินตนเอง
4.1 รวบรวมแบบประเมินผล
(นักเรียน)
1-20 มี.ค.65
4.2 สรุ ป ผลการประเมิ น และรายงานผลการ
2. แบบประเมินลูกที่ดีของพ่อ
ดำเนินงานต่อหัวหน้าฝ่ายอภิบาลและแพร่ ธ รรม
แม่
แทนผู้รับใบอนุญาตผู้อำนวยการ ผู้จัดการ
4.3 นำผลการจัดกิจกรรมไปปรับปรุงแก้ไขเพื่อ
นำไปใช้ในปีการศึกษาต่อไป
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ลำดับที่ 3 หน่วยงาน ส่งเสริมอัตลักษณ์ความพอเพียง ฝ่าย อภิบาลและแพร่ธรรม
ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน: พันธกิจข้อที่ 1 ยุทธศาสตร์ข้อที่ 2 เป้าหมายข้อที่ 2
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ. มาตรฐานที่ 2.14 ตัวบ่งชี้ที่ 2.2,14.1,14.2
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบ 4: มาตรฐานที่ 4 ประเด็นที่ 4.4
ตอบสนองมาตรฐานของโรงเรียน : มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.2
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน

ระยะเวลา
ดำเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)

วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน
ทุกระดับดำเนินชีวิตที่เรียบง่าย
พอเพียง ลด ละ เลิกความโลภ
2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน
ทุกระดับรู้จักวางแผนการใช้เงิน
ในแต่ละวัน
3. เพื่อปลูกจิตสำนึกให้กับ
นักเรียนให้เป็นคนประหยัด
และอดออม

5. งานส่งเสริมอัตลักษณ์ความพอเพียง
1. ขั้นวางแผน (P:PLAN)
1.1 เตรียมแต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบงาน
1.2 เตรียมทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง
1.3 เตรียมประชุมชี้แจงฝ่ายกิจการนักเรียนและ
ฝ่ายวิชาการ
1.4 เตรียมทำแบบประเมินความพึงพอใจ

20 มี.ค.64
21 มี.ค.64
25 มี.ค.64

เป้าหมายเชิงปริมาณ
1. นักเรียนโรงเรียนมารีย์
อนุสรณ์ทุกคน
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1. มีการจัดทำแผนงาน
พอเพียงลดละเลิกความโลภ
2. มีการจัดให้นักเรียนทำ
บันทึกการรับ-จ่ายของตนเอง

26 มี.ค.64

2. ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ/ภาระงานร่วม/
โครงการ) (D:DO)
2.1 เขี ย นแผนงานนำเสนอผู ้ บ ริ ห ารขออนุ ม ั ติ
1 เม.ย 64
การดำเนินงาน
10 เม.ย 64
2.2 ประชุมคณะกรรมการรับผิดชอบงาน
2.3 ประชุมชี้แจงร่วมกับฝ่ายกิจการนักเรียนและ
12 เม.ย 64
วิชาการ
2.4 ประชาสัมพันธ์งานให้ทุกคนได้รับทราบกิจกรรม
2.5 ทำแบบประเมินและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
17 เม.ย 64
2.6 ดำเนินกิจกรรมดังนี้
2.6.1 กิจกรรมลดละเลิกความโลภ
ตลอดปีการศึกษา
2.6.2 กิจกรรมทำบัญชีรายรับ-จ่ายของตนเอง
ตลอดปีการศึกษา
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วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน

ระยะเวลา
ดำเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)
ตลอดปีการศึกษา

3. จัดให้นักเรียนว่างแผนการ
2.6.3 กิจกรรมฝากเงินกับสหกรณ์เครดิตยูเนียน
ใช้ เ งิ น ออมเงิ น นำไปฝากกับ
3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (C:CHECK)
สหกรณ์เครดิตยูเนียนทุกวัน
3.1 กำกั บ ติ ด ตามการปฏิ บ ั ต ิ ก ิ จ กรรมต่ า งๆอย่ า ง ตลอดปีการศึกษา
ต่อเนื่อง
ตลอดปีการศึกษา
3.2 ปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานที่ยังไม่สมบูรณ์
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
4. ขั้นสรุป / รายงาน / ปรับปรุง /พัฒนา (A:ACT)
1. นักเรียนร้อยละ 85 มีการ
4.1 ประเมินความพึงพอใจ
3 ก.พ. 65
ดำเนินชีวิตที่เรียบง่าย พอเพียง
4.2 รวบรวมแบบประเมินและสรุปผลการประเมิน
6 ก.พ. 65
ลดละเลิกความโลภ
4.3 รวบรวมรายชื่อนักเรียนที่ร่วมกิจกรรมแล้วสรุป
6 ก.พ. 65
2. นักเรียนร้อยละ 85 มีการ
การเข้าร่วมกิจกรรม
วางแผนการใช้เงินในแต่ล ะวัน
4.4 สรุ ป ผลการประเมิ น และรายงานผลการ 20 ก.พ. 65
และทำบันทึกการรับ -จ่ายของ
ดำเนินงานต่อหัวหน้าฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรมมแทน
ตนเอง
ผู้รับใบอนุญาต
3. นักเรียนร้อยละ 90 มีการ
4.5 นำผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไขเพื่อนำไปใช้
25 ก.พ. 65
ออมเงินและฝากเงินกับสหกรณ์
ในปีการศึกษาต่อไป
เครดิตยูเนียน
เครื่องมือการติดตาม/
ประเมินผล
- แบบประเมินความพึงพอใจ
- รายชื่อนักเรีย นที่ฝ ากเงิน
กับสหกรณ์เคดิตยูเนียน
- รายชื่อนักเรียนที่ทำบันทึก
การรับจ่ายของตน
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แบบประมาณการค่าใช้จ่าย
หน่วยงาน ส่งเสริมอัตลักษณ์ความพอเพียง ฝ่าย อภิบาลและแพร่ธรรม

ลำดับ

1

รายการ

ขั้นกำหนด
มาตรฐาน/
คุณลักษณะ
เฉพาะคุณภาพ

ราคาต่อ
หน่วย
บาท สต.

ค่ากระดาษ
ทำสมุดบันทึก
การรับจ่าย

รวมประมาณการค่าใช้จ่าย ( หนึ่งพันบาทถ้วน )

สรุปประเภทงบประมาณ
 งบโรงเรียน 1,000 บาท  งบจัดหา - บาท
รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

จำนวน
หน่วย

จำนวนเงิน
บาท
1,000

1,000

สต.

หมาย
เหตุ
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ลำดับที3่ หน่วยงาน ช่วยเหลือสังคม ( ปฏิคม ) ฝ่าย อภิบาลและแพร่ธรรม
ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน: พันธกิจข้อที่ยุทธศาสตร์ข้อที่เป้าหมายข้อที่
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบ 4: มาตรฐานที่ 4 ประเด็นที่ 4.1
ตอบสนองมาตรฐานของโรงเรียน : มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน

วัตถุประสงค์

2. งานปฏิคม

1. เพื่อประชาสัมพันธ์
โรงเรียนและสร้างแรงจูงใจให้
เกิดความเชื่อถือและศรัทธา
ต่อโรงเรียน
2. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรใน
โรงเรียนมีจิตใจแห่งการรับใช้
บริการ
3. เพื่อสร้างอาณาจักรแห่ง
ความรัก ความยุติธรรมสันติ
และความชื่นชมยินดีกับพี่น้อง
ต่างสถาบันต่างความเชื่อ

1. ขั้นวางแผน (P:PLAN)

เป้าหมายเชิงปริมาณ
ตามหน่วยงานทางภาครัฐ
และภาคเอกชนที่ขอความ
ช่วยเหลือมา
เป้าหมายเชิงคุณภาพ

1.1 เตรียมแต่งตั้งคณะกรรมการ
1.2 เตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน
1.3 เตรียมทำแบบประเมินความพึงพอใจ
2. ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ/ภาระงานร่วม/
โครงการ) (D:DO)
2.1 เขียนแผนงานนำเสนอผู้บริหารขออนุมัติการ
ดำเนินงาน
2.2 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบงานปฏิคม
2.3 ประชุมคณะผู้รับผิดชอบงานปฏิคม
2.4 ดำเนินงานปฏิคมตามหนังสือจากหน่วยงาน
ต่างๆที่ขอความอนุเคราะห์
3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (C:CHECK)
3.1 กำกับติดตามการปฏิบัติหน้าที่และดูแล
ตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆให้ครบและพร้อมนำไปใช้งาน
ในครั้งต่อไป

ระยะเวลา
ดำเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)

1 เม.ย.64
5 เม.ย.64
10 เม.ย.64

1 พ.ค.64
2 พ.ค.64
5 พ.ค.64
ตลอดปีการศึกษา

ตลอดปีการศึกษา
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วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน

ระยะเวลา
ดำเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)
ทุกครั้งหลังจาก
การปฏิบัติงาน

1. มีการให้ความร่ว มมือด้าน
3.2 ประเมินความพึงพอใจการสอบถามจาก
การต้ อ นรั บ จากภาครั ฐ และ ผู้ใช้บริการ
เอกชน
2. มีแผนงานในการดำเนินงาน 4. ขั้นสรุป / รายงาน / ปรับปรุง /พัฒนา (A:ACT)
ด้ า นปฏิ ค มทั ้ง ในโรงเรี ย นและ
4.1 รวบรวมแบบประเมินความพึงพอใจ
ทุกครั้งเมือ่ ปฏิบัติงาน
นอกโรงเรียน
4.2 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ นำผลการ
สรุ ป รายงานต่ อ หั ว หน้ า ฝ่ า ยอภิ บ าลและแพร่ ธ รรม
แทนผู้รับใบอนุญาตผู้อำนวยการ ผู้จัดการ
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
4.3 นำผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไขเพื่อนำไปใช้ ตลอดปีการศึกษา
1. บุ ค ลากรร้ อ ยละ 90 ให้
ในปีการศึกษาต่อไป
ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่
2. ร้ อ ยละ 98 ได้ ร ั บ การ
ตลอดปีการศึกษา
ยอมรับจากหน่วยงานต่างๆ
เครื่องมือการติดตาม/
ประเมินผล
- แบบประเมินความพึงพอใจ
- การสังเกต
- การสอบถาม
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการโรงเรียนคุณธรรมตามวิถีคริสต์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานส่งเสริมคุณธรรมตามวิถีคริสต์ ฝ่าย อภิบาลและแพร่ธรรม
ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน : พันธกิจข้อที่ 1 ยุทธศาสตร์ข้อที่ 2 เป้าหมายข้อที่ 2
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ. มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ที่ 2.1,2.2
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบ 4: มาตรฐานที่ 4 ประเด็นที่ 4.1- 4.4
ตอบสนองมาตรฐานของโรงเรียน : มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ( 6 )
1. หลักการและเหตุผล
เมื่อสองพันปีที่ผ่านมาองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ส่งทูตสวรรค์คาเบียลมายังหมูบ้านนาซาแร็ทแคว้นกาลิลี
ประเทศอิสราแอล เพื่อทาบทามหญิงสาวคนหนึ่งที่ชื่อมารีย์ ให้รับเป็นมารดาของพระกุมารเยซูเจ้า เธอได้ตอบ
รับพระประสงค์ของพระเจ้าด้วยความสุภาพนอบน้อมด้วยคำพูดที่ว่า “ ข้าพเจ้าเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้า
ขอให้เป็นไปกับข้าพเจ้าตามพระวาจาของท่านเถิด ” (ลก.1:38) เมื่อเธอให้กำเนิดบุตรชาย เธอได้ตั้งพระนาม
บุ ต รชายนั ้ น ว่ า “ เยซู ”ซึ ่ ง เป็ น พระนามที ่ ท ู ต สวรรค์ ใ ห้ ไ ว้ ก ่ อ นที ่พ ระองค์ จ ะทรงปฏิ ส นธิ ใ นพระครรภ์
ของพระมารดา พระแม่มารีย์ได้ให้การอบรมศึกษาแก่พระกุมารเยซูเจ้าอย่างดีเป็นแบบอย่างของพระมารดา
ผู้เอาใจใส่บุตรเป็นครูคนแรกของลูกให้เจริญเติบโตขึ้นด้วยคุณธรรมและสติปัญญาจนถึงวันที่พระเยซูค ริสตเจ้า
ได้ออกจากครอบครัวไปทำหน้าที่ในการเทศน์สอน ประกาศข่าวดีและให้แบบอย่างความรักเมตตาอย่างเป็น
รูปธรรมแก่ประชาชนผู้ติดตามพระองค์จนกระทั่งลมหายใจเฮือกสุดท้าย คำสอนและแบบอย่างของพระองค์
ถูกบันทึกในพระคัมภีร์และถูกถ่ายทอดมาถึงเราทุกคนจนถึงทุกวันนี้
และหลังจากกลับคืนพระชนมชีพจากความตาย ก่อนที่จะเสด็จสู่สวรรค์พระเยซูคริสตเจ้าได้เรียก
อัครสาวกเข้ามาเฝ้าและทรงมอบพันธกิจ (Mission) ให้แก่พวกเขาโดยตรัสว่า “ เพราะฉะนั้น ท่านทั้งหลายจง
ไป สั่งสอนนานาชาติให้มาเป็นศิษย์ของเรา....” (มธ.28 : 19) พันธกิจที่พระเยซูเจ้ามอบให้กับอัครสาวก
พระองค์ก็มอบให้กับพวกเราด้วย เป็นต้นพันธกิจในการอบรมสั่งสอนและดูแลเอาใจใส่บรรดาเด็กๆ ซึ่งพระองค์
ได้ให้แบบอย่างของการเอาใจใส่ และให้ความสำคัญกับเด็กๆ เมื่อพระองค์ตรัสว่า “ ปล่อยให้เด็กเล็กๆมาหา
เราเถิด อย่าห้ามเลย เพราะอาณาจักรสวรรค์เป็นของคนที่เหมือนเด็กเหล่านี้ ” (มธ.19:14) พันธกิจในการ
สั่งสอนนานาชาติให้มาเป็นศิษย์ของพระเยซูเจ้า พันธกิจในการเอาใจใส่เด็กเล็กๆ เป็นพันธกิจที่เกี่ยวข้อง
กับการศึกษาอบรมซึ่งต้องครอบคลุมคนในทุกเพศทุกวัยเริ่มตั้งแต่ผู้ที่เล็กน้อยที่สุดในสังคมและต้องไม่เว้น
ผู้ใดเลย จึงถือได้ว่าพระเยซูคริส ตเจ้าคือผู้ที่ส ถาปนาโรงเรียนแห่งแรกขึ้นในสังคมยิวเพราะพระองค์ให้
ความสำคัญ และยังเรียกร้อง ทุกคนให้เอาใจใส่เด็กเล็กๆอีกด้วย
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นักบุญยอเซฟ กาลาซานส์ เกิดที่ประเทศอิตาลีท่านได้ยึดแบบอย่างของพระเยซูคริสตเจ้าในเรื่อง
ความรักเมตตาต่อเด็กเล็กๆ ท่านได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์เมื่ออายุได้ 28 ปี และได้มาที่กรุงโรม ที่กรุงโรมนี่เอง
ที่ท่านได้มีความรู้ส ึกสะเทื อนใจที่ไ ด้แลเห็นสภาพของการเจริญชีวิ ต ของพวกเด็ก ๆในแถบทราสเตเวเร
ท่านจึงได้ตั้งโรงเรียนสอนเรียนให้พวกเขาโดยไม่คิดค่าตอบแทนใดๆ ท่านได้ตัดสินใจที่จะขยายกิจการในด้าน
การศึกษาแบบคริสตชนโดยอาศัยโรงเรียนเป็นสื่อกลางและได้ตั้งคณะนักบวช เรียกว่า “ สโกโลบี ” ซึ่งได้
แพร่หลายไปอย่างรวดเร็วมากในทวีปยุโรป ในการทำงานแพร่ธรรมนักบุญยอแซฟกาลาซานส์ต้องทนทุกข์
ยากลำบากมาก ทั้งจากองค์กรของท่านเองและทั้งจากคนในพระศาสนาจักรเองด้วย ท่านได้ถูกสบประมาท
ถูกเบียดเบียนเคี่ยวเข็ญ ถูกเขาจับกุมแต่ท่านก็ได้สู้ทนทุกสิ่งทุกอย่างเยี่ยงวีรบุรุษและด้วยความเพียรทนจนถึง
ที่ส ุด แม้ว่ าในภายหลังทุกคนได้เข้าใจท่าน ถึงกระนั้นท่านก็ได้ส ิ้นใจอย่างน่าสงสาร เมื่ออายุได้ 92 ปี
บรรดาประชาชนได้เป็นทุกข์เสียใจถึงการจากไปของท่าน พระสันตะปาปาปีโอที่ 12 ได้แต่งตั้งให้ท่านเป็น
นักบุญองค์อุปถัมภ์ของบรรดาโรงเรียนคาทอลิกทั้งหลาย
โรงเรียนคริสต์คาทอลิกในประเทศไทยมีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์
มหาราช ในปี พ.ศ. 2203 พระองค์ทรงอนุญาตให้คณะมิชชันนารีชาวฝรั่งเศสเข้ามาเผยแผ่ศาสนาและสร้าง
โรงเรีย น จากนั้น โรงเรีย นแบบคริส ต์คาทอลิกจึงได้แผ่ขยายไปทั่วประเทศไทยและได้รับความไว้ว างใจ
จากผู้ปกครองที่ส่งบุตรหลานมารับการศึกษาอบรมในโรงเรียนคาทอลิกเป็นจำนวนมากตั้งแต่แรกเริ่มจนถึง
ปัจจุบัน
กฎหมายพระศาสนาจักรคาทอลิก มาตรา 796 วรรค 1 ระบุว่า “ ในบรรดาเครื่องมือเพื่ อ ให้
การศึกษา คริสตชน พึงถือว่าโรงเรียนมีคุณค่ายิ่ง เหตุว่าโรงเรียนให้ความช่วยเหลือหลักแก่บิดามารดาในการ
ทำหน้าที่ให้การศึกษาแก่บุตรหลาน ” และปรัชญาการศึกษาคาทอลิกถือว่า การศึกษาเป็นเครื่องมือที่ทรง
ประสิทธิภาพในการพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์เพื่อให้บรรลุถึงความดีงามตามหลักพระคริสตธรรม พระศาสนา
จักรคาทอลิกถือว่าไม่มีสถาบันใดที่จะทำหน้าที่แทนโรงเรียนได้และโรงเรียนคาทอลิกต้องมุ่งพัฒนามนุษย์
ในทุ ก มิ ติ (The Whole Person) คื อ พั ฒ นาทั ้ ง ด้ า นร่ า งกาย จิ ต ใจ สติ ป ั ญ ญา อารมณ์ แ ละจิ ต วิ ญ ญาณ
โดยยึดมั่น ในคำสอนของพระเยซูคริสตเจ้าองค์พระศาสดาของคริสตศาสนา หรือ คุณค่าพระวรสาร 21
ประการได้แก่ ความเชื่อศรัทธา (Faith) ความจริง (Truth) การไตร่ตรอง/การภาวนา (Reflection / Prayer)
มโนธรรม/วิ จ ารณญาณ/ความกล้ า หาญเชิ งศี ล ธรรม (Conscience / Discernment / Moral courage)
อิสรภาพ (Freedom) ความยินดี (Joy) ความเคารพ/ศักดิ์ ศรี (Respect / Dignity) ความสุขภาพถ่อมตน
(Humility) ความซื่อตรง (Honest) ความเรียบง่าย / ความพอเพียง (Simplicity / Sufficiency) ความรัก
(Love) ความเมตตา (Compassion) ความกตัญญูรู้คุณ (Gratitude) การงาน / หน้าที่ (Work / Duty) การ
รั บ ใช้ (Service) ความยุ ติ ธ รรม (Justice) สั น ติ /การคื น ดี (Peace / Reconciliation) การให้ อ ภั ย
(Forgiveness) ความเป็นหนึ่ง/ความเป็นชุมชน (Unity / Community) ความมหัศจรรย์ใจในสิ่งสร้าง /
รักษ์ธรรมชาติ (Wonder / Consertion) และความหวัง (Hope) ซึ่งสถาบันการศึกษาคาทอลิกส่วนมากได้
จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์สังเคราะห์และเลือกเฟ้นคุณค่าพระวรสารบางประการที่เห็นว่าเหมาะกับ
บริบทของตนมาเป็นอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิกสำหรับสถาบันของตนเอง
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อัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก คือ การบูรณาความเชื่ อ วัฒนธรรมกับชีวิต ซึ่งความเชื่อในที่นี้
หมายถึง คุณค่าพระวรสาร ส่วนวัฒนธรรม หมายถึง คุณค่าความรู้ที่ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น โดยสรุปแล้ ว
อัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก คือ การบูรณาการคุณค่าพระวรสาร คุณค่าทางวัฒนธรรมและความรู้เกี่ยวกับ
ชีวิตนั้นเอง
อย่างไรก็ตามตลอดระยะเวลา 355 ปีที่ผ่านมา พบว่าการจัดการศึกษาคาทอลิกได้ค่อยๆหันเห
ออกไปจากอัตลักษณ์ของตน สถาบัน การศึกษาคาทอลิกบางแห่งกลายพันธุ์ผ ันตนไปสู่ธ ุรกิจการศึ ก ษา
และมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนเก่งมีความเป็นเลิศทางด้านสติปัญญา แต่ขาดมิติทางด้านจิตใจและจิตวิญญาณ
ส่งผลให้ได้ ผู้สำเร็จการศึกษาที่ขาดวินัย ไร้จิตอาสา ถูกพัดพาด้วยกระแสบริโภคนิยมสุดโต้งด้วยผลิตผล
ที ่ ก ล่ า วมาข้ า งต้ น สถาบั น การศึ ก ษาคาทอลิ ก จึ ง เป็ น เพี ย งโรงงานผลิ ต คนเก่ ง ที ่ อ อกไปทำลายสั ง คม
และประเทศชาติมากกว่าที่จ ะเป็นโรงบ่มเพาะคนให้เป็นมนุษย์ผู้มีจิตใจสูงเพื่อออกไปจรรโลงสั งคมและ
ประเทศชาติ จึงถึงเวลาแล้วที่โรงเรียนคาทอลิกต้องหันกลับมาไตร่ตรองและทบทวนบทบาทของตนเองเพื่อ
มุ่งสู่อัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิกอย่างแท้จริง
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ บุรีรัมย์ ได้วิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ (Swot Analysis) และได้เสนอตัวเป็น
โรงเรียนนำร่องสู่การเป็นโรงเรียนคุณธรรมตามวิถีคริสต์ เพื่อมุ่งสู่อัตลักษณ์ของโรงเรียนคาทอลิกตามคุณค่า
พระวรสารของพระเยซูคริสตเจ้า คือ ลูกมารีย์รักเมตตา ซื่อสัตย์ กตัญญู อยู่อย่างพอเพียง ซึ่งจะเป็นไปได้
ต้องได้รับความร่วมมือกับทุกคนและทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็น ผู้บริหาร ครูบุคลากร นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน
องค์กรภาครัฐและเอกชน เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ไปสู่โรงเรียนคุณธรรมตามวิถีคริสต์
เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เติบโตขึ้นเป็นทรัพยากรที่มีคุณภาพของสังคมและประเทศชาติโดยมีแผนงาน
โครงการดังนี้
1. งานอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนตามสายชั้น
2. โครงงานคุณธรรม 1 ห้องเรียน 1 โครงงานคุณธรรม
3. งานส่งเสริมระเบียบวินัยและกิจกรรมนักเรียน
4. งานด้านสิ่งแวดล้อมและจิตอาสา
5. งานด้านพัฒนาโปรแกรมทำเนียบคนดี มีจิตอาสา พัฒนาสังคม
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้ผู้ที่มีส่วนได้เสีย ( Stakeholders ) เกิดความตะหนักและร่วมมือกันในการพัฒนาสถาบัน
มารีย์อนุสรณ์ไปสู่โรงเรียนคุณธรรมตามวิถีคริสต์
2.2 เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้มีความเมตตา ซื่อสัตย์ กตัญญู และอยู่อย่างพอเพียง
2.3 เพื่อให้โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์เป็นโรงเรียนนำร่องสู่การเป็นโรงเรียนคุณธรรมตามวิถีคริสต์ต่อไป
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 ครูและบุคลากรทุกคนได้เข้าร่วมโครงการนี้
3.1.2 นักเรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการนี้
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3.1.3 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์เข้าสู่แนวทางการเป็นโรงเรียนคุณธรรม
3.1.4 ผู้ปกครองและชุมชนร้อยละ 70 เข้าร่วมโครงการนี้
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 ครูและบุคลากรเกิดความตระหนักและร่วมมือกันขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม
3.2.2 ครู บุคลากรและนักเรียนเป็นผู้มีความรักเมตตา ซื่อสัตย์ กตัญญูและอยู่อย่างพอเพียง
3.2.3 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์เป็นโรงเรียนคุณธรรมตามวิถีคริสต์อย่างแท้จริง
3.2.4 ผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) ร้อยละ 90 มีความพึงพอใจต่อโรงเรียนคุณธรรมตามวิถีคริสต์
3.3 ตัวชี้วัดความสำเร็จ
3.3.1 ร้อยละของครูที่บรรลุอัตลักษณ์ 4 รักเมตตา ซื่อสัตย์ กตัญญู อยู่อย่างพอเพียง
3.3.2 ร้อยละของโรงเรียนที่บรรลุอัตลักษณ์ 4 รักเมตตา ซื่อสัตย์ กตัญญู อยู่อย่างพอเพียง
3.3.3 ร้อยละ 90 ของผู้มีส่วนได้เสียมีความพึงพอใจต่อโรงเรียนคุณธรรมตามวิถีคริสต์
4. ขั้นตอนดำเนินการ / กิจกรรม และสถานที่จัดกิจกรรม
ลำดับ
รายการ
ระยะเวลา
ขั้นวางแผน ( P:PLAN )
1.1 เตรียมวางแผนร่วมกับฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายกิจการนักเรียน ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและ
ฝ่ายพัฒนาบุคลากร
1.2 เตรียมประชุมกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
1 – 10 เม.ย.64
1 ทั้ง 4 ฝ่าย ในการดำเนินกิจกรรมเพื่อ
ต่อยอดการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม
ของโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
1.3 เตรียมแต่งตั้งคณะกรรมการ
รับผิดชอบงานด้านต่างๆ
1.4 เตรียมทำแบบประเมินโรงเรียน
คุณธรรมตามกระบวนการต่างๆ
ขั้นดำเนินการ ( D:DO )
2.1 เขียนโครงการโรงเรียนคุณธรรม
10 เม.ย.64
ตามวิถีคริสต์ นำเสนอเพื่อขออนุมัติการ
ดำเนินงาน
2.2 แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ
12 เม.ย.64
งานด้านต่างๆตามแผนงาน
2.3 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน
20 เม.ย.64

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

-

นางพิศมัย นพคุณ

นางพิศมัย นพคุณ

นางพิศมัย นพคุณ
นางพิศมัย นพคุณ
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2

3

4

2.4 ดำเนินกิจกรรมต่างๆของโครงการ
ดังนี้
1. งานอบรมคุณธรรมจริยธรรม
นักเรียนตามสายชั้น
2. โครงงานคุณธรรม 1 ห้องเรียน
1 โครงงานคุณธรรม
3. งานส่งเสริมระเบียบวินัยและ
กิจกรรมนักเรียน
4. งานด้านสิ่งแวดล้อมและจิต
อาสา
5. งานด้านพัฒนาโปรแกรม
ทำเนียบคนดี มีจิตอาสา พัฒนาสังคม
6.ค่าดำเนินการสรุปงาน
2.5 ประชาสัมพันธ์ให้ครู นักเรียน
ผู้ปกครองได้ทราบถึงการดำเนินงาน
กิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม
2.6 ประชุมติดตามความก้าวหน้าการ
ดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรมของโรงเรียน
ด้านต่างๆ
2.7 ดำเนินการต่อเนื่องตาม
กระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม
ขั้นประเมินผล ( C:CHECK )
3.1 ตรวจสอบ กำกับติดตามงานด้าน
ต่างๆอย่างต่อเนื่อง
3.2 ปรับปรุงแก้ไข การดำเนินงานด้าน
ต่างๆที่ยังไม่สมบูรณ์
ขั้นสรุป / รายงาน / ปรับปรุง /พัฒนา
(A:ACT)
4.1 รวบรวมแบบสอบถามแบบสังเกต
4.2 สรุปผลและรายงานผลการ
ดำเนินงานแก่หัวหน้าฝ่ายอภิบาลและ
แพร่ธรรม
4.3 นำผลสรุปโครงการมาปรับปรุง
แก้ไขและนำไปใช้ในปีการศึกษาต่อไป

ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา

30,000

ตลอดปีการศึกษา

1,000

ตลอดปีการศึกษา

10,000

ตลอดปีการศึกษา

50,000
500

ตลอดปีการศึกษา

ม.พิศมัยและคณะครู
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
ม.สุภารัตน์และคณะครู
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
ม.ภริตพรและคณะครู
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
ม.จตุพลและคณะครู
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
ม.สมบัติและคณะครู
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
นางพิศมัย นพคุณ
ม.สมบัติและคณะครู
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์

ตลอดปีการศึกษา

ม.พิศมัยและคณะครู
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์

ตลอดปีการศึกษา

นางพิศมัย นพคุณ

1 ก.พ. 2565
25 ก.พ. 2565

นางพิศมัย นพคุณ
นางพิศมัย นพคุณ

1 ก.พ. 2565
20 ม.ค. 2565

นางพิศมัย นพคุณ
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5. งบประมาณ
5.1 งบประมาณ 91,500 บาท 5.2 งบจัดหา
รวม 91,500 บาท

-

บาท

6. สถานที่ดำเนินการ
6.1 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
6.2 ชุมชนในกลุ่มเป้าหมาย
7. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล
7.1 แบบประเมินความพึงพอใจ
7.2 แบบสำรวจและสังเกต
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 ครูและนักเรียนเป็นผู้มีความรักเมตตา ซื่อสัตย์ กตัญญู อยู่อย่างพอเพียง
8.2 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์เป็นโรงเรียนคุณธรรมตามวิถีคริสต์
8.3 ผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) มีความพึงพอใจต่อโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ โรงเรียนคุณธรรมตาม
วิถีคริสต์
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แบบประมาณการค่าใช้จ่าย

ลำดับ

รายการ

ขั้นกำหนด
ราคาต่อ
มาตรฐาน/
หน่วย
จำนวน
คุณลักษณะ
หน่วย
บาท สต.
เฉพาะคุณภาพ
-

ค่าใช้จ่ายด้านอบรม
1 คุณธรรมนักเรียน
เป็นสายชั้น
ค่าใช้จ่ายด้าน
2
โครงงานคุณธรรม
ค่าใช้จ่ายด้าน
3 ส่งเสริมวินัยและ
กิจกรรมนักเรียน
ค่าใช้จ่ายด้าน
4 สิ่งแวดล้อมและ
จิตอาสา
ค่าใช้จ่ายด้านการ
พัฒนาโปรแกรม
5
ทำเนียบคนดีมีจิต
อาสาพัฒนาสังคม
ค่าดำเนินการและ
6 จัดทำการสรุปงาน
ต่างๆเข้าเล่ม
รวมประมาณการค่าใช้จ่าย ( เก้าหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน )
สรุปงบประมาณ  งบโรงเรียน 91,500 บาท
รวมเป็นเงิน 91,500 บาท

งบจัดหา

จำนวนเงิน
บาท

สต.
-

30,000
1,000

10,000

50,000

500

91,500
-

บาท

หมาย
เหตุ

411

412

ลำดับที่ 4 หน่วยงานงานศาสนสัมพันธ์ ฝ่าย อภิบาลและแพร่ธรรม
ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน: พันธกิจข้อที่ 1 ยุทธศาสตร์ข้อที่ 2เป้าหมายข้อที่ 2
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ. มาตรฐานที่ 2 ประเด็นที่ 2,1 (2.1.8)
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบ 4: มาตรฐานที่4ประเด็นที่ 4.1,
ตอบสนองมาตรฐานโรงเรียน: มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ท2ี่ .1
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน

ระยะเวลา
ดำเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)

1. ขั้นวางแผน(P:PLAN)
1. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมศาสน 1.1 เตรียมแต่งตั้งคณะกรรมการ
13 มี.ค.64
ดำเนินงานศาสนสัมพันธ์
สัมพันธ์
1.2 เตรียมประชุมคณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้องของ
17 มี.ค.64
2. เพื่อให้ความรู้แก่เยาวชน
งานศาสนสัมพันธ์
ทั้งภายในและภายนอก
1.3 เตรียมจัดทำแบบประเมินความพึงพอใจ
สถานศึกษาในการอยู่ร่วมกัน
19 มี.ค.64
ด้วยความรัก
2. ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ/ภาระงานร่วม/
3. เพื่อส่งเสริม ให้เยาวชน
โครงการ)(D:DO)
ต่างความเชื่อได้ใช้หลักธรรม
2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการจากแต่ละงานของฝ่าย
22 มี.ค.64
ในศาสนาที่ตนนับถือมาใช้ใน
2.2 ประชุ ม คณะกรรมการชี ้ แ จงและปรึ ก ษาหารื อ
25 มี.ค.64
การอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
ในการจัดกิจกรรมตามแผนงานฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรม
2.3 ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรม
เป้าหมายเชิงปริมาณ
29 มี.ค.64
2.4 ดำเนินงานศาสนสัมพันธ์ ดังนี้
1. เยาวชนคริสตศาสนา
2.4.1 ร่วมงานตามประเพณีทางศาสนาพุทธ
นิกายโรมันคาทอลิก
ตลอดปีการศึกษา
2.4.2 เยี่ยมผู้นำทางศาสนาโอกาสวันคริสต์มาส
2. เยาวชนศาสนาพุทธ
ตลอดปีการศึกษา
2.4.3 กิจกรรมค่ายเยาวชน ( พุทธ คริสต์ อิสลาม ) ตลอดปีการศึกษา
3. เยาวชนศาสนาอิสลาม
4. เยาวชนคริสตศาสนา
ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล(C:CHECK)
นิกายโพแตสแต๊นท์
25-28 ก.พ.65
วัตถุประสงค์
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วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

เชิงคุณภาพ
1. มีการจัดกิจกรรมส่งเสริม
ความร่วมมือทางศาสนา
2. มีการจัดให้ความรู้กับ
เยาวชนทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียนเรื่องศาสน
สัมพันธ์และการอยู่ร่วมกัน
ด้วยความรัก
3. มีการส่งเสริมให้เยาวชน
ต่างความเชื่อได้ใช้หลักธรรม
ในศาสนาที่ตนนับถือมาใช้ใน
การอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1. ร้อยละ 85 มีการจัด
กิจกรรมสนับสนุนงาน
ศาสนสัมพันธ์
2. เยาวชน ร้อยละ 90 ของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้
และเข้าใจในเรื่องศาสน
สัมพันธ์และการอยู่ร่วมกัน
ด้วยความรัก
เครื่องมือการติดตาม/
ประเมินผล
- แบบสอบถามความ
พึงพอใจการจัดกิจกรรม

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน

ระยะเวลา
ดำเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)

3.1 ตรวจสอบติดตามการดำเนินงานตามแผนของฝ่าย
อภิบาลและแพร่ธรรม
3.2 ปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ
งานศาสนสัมพันธ์
3.3 ทบทวน/แก้ไข/ ปรับปรุงเครื่องมือ
4. ขั้นสรุป/รายงาน /ปรับปรุง/พัฒนา(A:ACT)
4.1 รวบรวมแบบสอบถามความพึงพอใจ
4.2 สรุปผลรายงาน งานศาสนสัมพันธ์แก่หัวหน้าฝ่าย
อภิบาลและแพร่ธรรมผู้แทนผู้รับใบอนุญาตผู้อำนวยการ
และผู้จัดการ
4.3 สรุปผล แผนงานศาสนสัมพันธ์เพื่อปรับปรุงและ
พัฒนาในปีการศึกษาต่อไป

25-28 ก.พ.65
4-6 มี.ค.65

11-15 มี.ค.65
18-20 มี.ค.65

21-22 มี.ค.65
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แบบประมาณการค่าใช้จ่าย
หน่วยงาน งานศาสนสัมพันธ์ ฝ่าย อภิบาลและแพร่ธรรม

ลำดับ

รายการ

ขั้นกำหนด
ราคาต่อ
มาตรฐาน/
หน่วย
จำนวน
คุณลักษณะ
หน่วย
บาท สต.
เฉพาะคุณภาพ

ร่วมพิธีกรรม
1 ประเพณีของชาว
พุทธ
เยี่ยมผู้นำศาสนา
2
โอกาสวันคริสต์มาส
กิจกรรมค่ายยุวชน
3
สมานฉันท์
รวมประมาณการค่าใช้จ่าย ( หนึ่งหมื่นบาทถ้วน )
สรุปประเภทงบประมาณ
 งบโรงเรียน
10,000 บาท
รวมเป็นเงิน 10,000 บาท

 งบจัดหา - บาท

จำนวนเงิน
บาท

สต.

500

-

5,000

-

4,500

-

10,000

หมาย
เหตุ

415
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ลำดับที่ 5 หน่วยงาน งานโภชนาการ
ฝ่าย อภิบาลและแพร่ธรรม
ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน: พันธกิจข้อที่ 6 ยุทธศาสตร์ข้อที่ 8,9 เป้าหมายข้อที่ 1,3
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบ 4: มาตรฐานที่ 4ประเด็นที่
4.1
ตอบสนองมาตรฐานของโรงเรียน : มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.2
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน

วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดอาหารและเครื่องดื่ม
ที ่ ส ะอาดถู ก หลั ก อนามั ย และ
ปลอดภั ย แก่ น ั ก เรี ย นและ
บุคลากร
2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเลือก
รับประทานอาหารที่สะอาดเป็น
ประโยชน์ต่อร่างกาย
3.เพื่อปลูกจิตสำนึกให้นักเรียน
ทุ ก ระดั บ มี ส ุ ข นิ ส ั ย ที ่ ด ี ใ นการ
รับประทานอาหาร
4. เพื่อพัฒนาสถานที่อุปกรณ์ที่
ใช้ ใ นการประกอบอาหารแก่
นั ก เรี ย นและบุ ค ลากรจะได้
สะอาดปลอดภัยจากเชื้อโรค

1.ขั้นวางแผน (P:PLAN)
1.1 เตรียมแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
งานด้านโภชนาการ
1.2 เตรียมสำรวจความต้องการ
อาหารของนักเรียน
1.3เตรียมจัดทำตารางอาหาร
กลางวัน
1.4 เตรียมอุปกรณ์และสถานที่
ในการประกอบอาหาร
1.5 เตรียมเขียนแผนงาน
นำเสนอผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ

2.ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ/
ภาระงานร่วม/โครงการ)
(D : DO)
2.1ประชุมและวางแผน
เป้าหมายเชิงปริมาณ
2.2จัดทำหนังสือแต่งตั้ง
1. นักเรียนทุกระดับชั้นของ
ผู้รับผิดชอบงาน
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
2.3 จัดอบรมผู้ประกอบอาหาร
2.บุคลากรทุกคนในโรงเรียนมา
และน้ ำ ดื ่ ม เพื ่ อ ให้ ค วามรู ้ ใ นการ
รีย์อนุสรณ์
ประกอบอาหารที ่ ส ะอาดและมี
คุณภาพ

ระยะเวลาดำเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)
10 มี.ค.64
12 มี.ค.64
20 มี.ค.64
25-31 มี.ค.64
30 มี.ค.64

30 มี.ค.64
1-3 พ.ค. 64
ตลอดปีการศึกษา
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วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน

เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1. นักเรียนทุกคนได้
รับประทานอาหารที่สะอาดถูก
สุขอนามัยและปลอดภัย
2. นั ก เรี ย นสามารถเลื อ ก
รับประทานอาหารที่สะอาดและ
มีประโยชน์ต่อร่างกาย
3. นั ก เรี ย นมี จ ิ ต สำนึ ก และ
มีสุขนิสัยที่ดีในการรับประทาน
อาหาร
4. มี ส ถานที ่ แ ละอุ ป กรณ์
ประกอบอาหารที่สะอาด

2.4 ดำเนินการประกอบอาหาร
และจั ด หาน้ ำ ดื ่ ม ที ่ ส ะอาดให้ กั บ
นักเรียนและบุคลากร
2.5 ท ำ แ บ บ ส ำ ร ว จ ค ว า ม
ต้องการอาหารของนักเรียน
2.6 ทำแบบประเมิ น ความ
พึงพอใจ

ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1.ผู ้ เ รี ย นร้ อ ยละ 90 ได้ รั บ
อาหารและน้ ำ ดื ่ ม ที ่ ส ะอาด
ถูกหลักอนามัยและปลอดภัย
2. นักเรียนร้อยละ 90
มีสุขภาพดี
3.โรงเรี ย นได้ ร ั บ การยอมรั บ
จากการรับ รองจากหน่ว ยงาน
ส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพด้ า นคุ ณ ภาพ
การจัดอาหารแก่นักเรียน
เครื่องมือการติดตาม/
ประเมินผล
1.แบบประเมินความพึง
พอใจ
2.รายงานผลสรุปงาน
โภชนาการ
3. แบบสำรวจความต้องการ
อาหารของนักเรียน

3.ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/
ประเมินผล (C:CHECK)
3.1 รวบรวมแบบสำรวจความ
พึงพอใจ
3.2 กำกับดูแลการดำเนิ น งาน
โภชนาการของนักเรียน
4.ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/
พัฒนา( A : ACT)
4.1 วิเคราะห์และสรุปผลข้อมูล
4.2 สรุปผลการดำเนินงาน
งานโภชนาการนำเสนอหัวหน้าฝ่าย
อภิบาลแทนผู้รับใบอนุญาต
ผู้อำนวยการและผู้จัดการ

ระยะเวลาดำเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)
ตลอดปีการศึกษา

5 พ.ค. 64

6 พ.ค. 64

1-20 ก.พ. 65
ตลอดปีการศึกษา

1 มี.ค. 65
20 มี.ค. 65
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แบบประมาณการค่าใช้จ่าย
หน่วยงาน งานโภชนาการ ( กิจกรรมประชุมอบรมและตรวจสอบด้านโภชนาการ) ฝ่าย อภิบาลและแพร่ธรรม

ลำดับ
1

ขั้นกำหนด
มาตรฐาน/
คุณลักษณะ
เฉพาะคุณภาพ

รายการ
กระดาษ A4

ราคาต่อ
หน่วย
บาท

สต.

จำนวน
หน่วย

120

ค่าดำเนินการ
2 อบรมและ
ตรวจสอบด้าน
โภชนาการ
รวมประมาณการค่าใช้จ่าย (สามพันหนึ่งร้อยยี่สิบบาทถ้วน )
สรุปประเภทงบประมาณ
 งบโรงเรียน 3,120 บาท
รวมเป็นเงิน 3,120

บาท

 งบจัดหา - บาท

1 รีม

จำนวน
เงิน
บาท
120
3,000
3,120

สต.

หมายเหตุ
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แบบประมาณการค่าใช้จ่าย
หน่วยงาน งานโภชนาการ (กิจกรรมสำรวจความต้องการอาหาร) ฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรม

ลำดับ
1

ขั้นกำหนด
ราคาต่อ
มาตรฐาน/
หน่วย
คุณลักษณะ
บาท สต.
เฉพาะคุณภาพ

รายการ
กระดาษ A4
ทำแบบประเมิน

2

ค่าดำเนินการ

120
500

รวมประมาณการค่าใช้จ่าย (เจ็ดร้อยสี่สิบบาทถ้วน)
สรุปประเภทงบประมาณ
 งบโรงเรียน 740
รวมเป็นเงิน 740 บาท

บาท  งบจัดหา - บาท

จำนวน
หน่วย
2 รีม

จำนวนเงิน
บาท
240
500
740

สต.

หมาย
เหตุ
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ลำดับที่ 6 หน่วยงาน อนามัยในโรงเรียน

ฝ่าย อภิบาลและแพร่ธรรม

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน: พันธกิจข้อที่ 6 ยุทธศาสตร์ข้อที่ 9 เป้าหมายข้อที่ 3
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ. มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ที่1.1,1.2,1.3,11.2
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบ 4: มาตรฐานที่4ประเด็นที่ 4.1
ตอบสนองมาตรฐานของโรงเรียน : มาตรฐานที่ 1ตัวบ่งชี้ที่ 4
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน

1. ขั้นวางแผน (P:PLAN)
1.1 เตรียมแต่งตั้งผู้รับผิดชอบงานพยาบาล
1. เพื่อให้บริการเกี่ยวกับ
1.2 เตรี ย มเอกสารที ่ เ กี ่ ย วข้ อ งในการดู แ ล
การดูแลรักษาสุขภาพของ
รักษาสุขภาพของนักเรียน
นักเรียน
1.3 เตรียมกำหนดการตรวจสุขภาพประจำปี
2. เพื่อให้บริการเกี่ยวกับ
ของนักเรียนและบุคลากร
การดูแลรักษาสุขภาพของ
1.4 เตรี ย มจั ด หาวัส ดุ /ยาเบื ้อ งต้น ในห้อง
บุคลากร
3. เพื่อจัดหาวัสดุ/ครุภัณฑ์/ พยาบาล
1.5 เตรี ย มจั ด ทำทะเบี ย นยา/ครุ ภ ั ณ ฑ์ /
ยาเบื้องต้นในห้องพยาบาล
ตรวจสอบคุณภาพยา
4. เพื่อจัดทำทะเบียนยา/
1.6 เตรียมทำแบบสำรวจความพึงพอใจของ
ครุภัณฑ์/ตรวจสอบคุณภาพยา
5. เพื่อสำรวจความพึงพอใจ ผู้ใช้บริการ
ของผู้ใช้บริการ
2. ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ/ภาระงาน
ร่วม/โครงการ) (D:DO)
เป้าหมายเชิงปริมาณ
2.1 ดำเนินการสำรวจความต้องการยาสามัญ
1. นักเรียนของโรงเรียนมา
ประจำบ้านในตู้ยาที่ห้องพยาบาล
รีย์อนุสรณ์ทั้งหมด
2.2 ดำเนินการจัดซื้อยาที่ต้องการเพิ่มเติม
2.3 จัดตู้ยาแยกประเภทยาใช้ภายในและยา

ระยะเวลาดำเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)

วัตถุประสงค์

1 เม.ย 64
2 เม.ย 64
15 เม.ย 64
20 เม.ย 64
22 เม.ย 64
25 เม.ย. 64

26 เม.ย.64
27 เม.ย.64
28 เม.ย.64
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วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน

2. บุคลากรทุกคนใน
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์

ใช้ภายนอก อุปกรณ์ต่างๆและเขียนชื่อกำกับให้
เห็นชัดเจน
2.4 ดำเนินงานอนามัยโรงเรียนดังนี้
- งานปฐมพยาบาล
- งานสร้างภูมิคุ้มกัน (ฉีดวัคซีน)
- งานตรวจสุขภาพนักเรียน
- งานตรวจสารเสพติดนักเรียน
2.5 ประสานงานกับหน่ว ยสาธารณสุ ข เพื่ อ
ตรวจสุขภาพและฉีดวัคซีนนักเรียน
2.7 จั ด ทำแบบสำรวจความพึ ง พอใจของ
ผู้ใช้บริการ

เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1. มีการจัดตรวจสอบสุขภาพ
ประจำปีของครู เจ้าหน้าที่และ
นักเรียน
2. มีการจัดห้องพยาบาลและ
ยาประจำห้องพยาบาลอย่าง
เพียงพอ
3. ส่งนักเรียนเข้าพักรักษาต่อ
ที่โรงพยาบาลเมื่อนักเรียน
3.ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล
เจ็บป่วยหนัก
(C:CHECK)
4. จัดฉีดวัคซีนให้กับนักเรียน
3.1 กำกับติดตามการดำเนินของงานพยาบาล
ระดับป.5และป.6
ในโรงเรียน
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
3.2 สำรวจยาที่ยังเหลืออยู่และแยกยาที่
1. ครู เจ้าหน้าที่และนักเรียน หมดอายุการใช้งานออกทำลาย
ร้อยละ 85 ได้ตรวจสุขภาพ
3.3 ประเมินความพึงพอใจ
ประจำปี
3.4 ปรับปรุงกิจกรรมที่ยังไม่สมบูรณ์
2. ร้อยละ 90 มีการจัด
4. ขั้นสรุป / รายงาน / ปรับปรุง /พัฒนา
บรรยากาศห้องพยาบาล
(A:ACT)
เวชภัณฑ์และยาสามัญประจำ
4.1 เก็บรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์แ ละสรุปผล
บ้าน
ข้อมูลแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
3. ร้อยละ 95 ของนักเรียนที่
4.2 สรุปผลการดำเนินงานของงานพยาบาล
เจ็บป่วยได้รับการดูแลรักษา
แก่หัวหน้าฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรม ผู้แทนผู้รับ
ใบอนุญาต ผู้อำนวยการและผู้จัดการ

ระยะเวลาดำเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)

ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
ก.ค. 2564
5 พ.ค.64
5 มิ.ย.64

ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
1-10 ก.พ.65
11-28 ก.พ.65

1-10 ก.พ. 65
28 มี.ค.65
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แบบประมาณการค่าใช้จ่าย
หน่วยงาน การจัดซื้อยาประจำห้องพยาบาล ฝ่าย อภิบาลและแพร่ธรรม

1.

กระดาษ A4

ขั้นกำหนดมาตรฐาน/
คุณลักษณะ
เฉพาะคุณภาพ
ควอลิตี้A4 80 แกรม

2.

สำลีก้อน

ตรารถพยาบาล 100 กรัม

3.

พลาสเตอร์ปิดแผล พลาสเตอร์ Tensoplast ผ้า
เกลือแร่ออรีด้า อาร์.โอรสส้ม
เกลือแร่

ลำดั
บ

4.

รายการ

ยาธาตุน้ำขาวขนาด ยาธาตุน้ำขาวตรา
120 ml
กระต่ายบิน
ยานวดคลาย
ยานวดคลายกล้ามกล้ามเนื้อ
6.
กล้ามเนื้อ
Dosanac
น้ำยาล้างตาขนาด น้ำยาล้างตาออฟซ่าร์
7.
120 ml.
ยาละลายเสมหะ Flemex Kid ยาละลาย
8. บรรเทาอาการไอ เสมหะบรรเทาอาการไอ
สำหรับเด็ก 60 ml.
ซาร่าน้ำบรรเทา
ซาร่าน้ำบรรเทาปวดลดไข้
9.
ปวดลดไข้
สำหรับเด็ก
ยาแก้ไอน้ำดำตรา ยาแก้ไอน้ำดำตราเสื้อดาว
10.
เสือดาว 120 ml.
รวมประมาณการค่าใช้จ่าย( หกพันห้าร้อยสามสิบบาทถ้วน )
5.

สรุปประเภทงบประมาณ
 งบโรงเรียน 6,530 บาท
รวมเป็นเงิน 6,530 บาท

 งบจัดหา - บาท

ราคา
จำนวน
ต่อหน่วย
หน่วย
บาท สต.
80
2 รีม

จำนวนเงิน
บาท สต.
160

50

20 ห่อ

1,000

75

4 กล่อง

300

400

2 กล่อง

800

50

5 โหล

2,500

50

1 โหล

600

40

6 ขวด

240

55

6 ขวด

330

40

6 ขวด

240

30

12 ขวด

360
6,530

หมาย
เหตุ
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แบบประมาณการค่าใช้จ่าย
หน่วยงานงานพยาบาล( กิจกรรมฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันโรคนักเรียน) ฝ่าย อภิบาลและแพร่ธรรม

ลำดับ
1

รายการ

ขั้นกำหนด
มาตรฐาน/
คุณลักษณะ
เฉพาะคุณภาพ

ราคาต่อ
หน่วย
บาท สต.

บาท
160

ค่ากระดาษ A4

ค่ารับรอง
2 เจ้าหน้าที่จาก
ทางโรงพยาบาล
รวมประมาณการค่าใช้จ่าย( ห้าพันหนึ่งร้อยหกสิบบาทถ้วน )
สรุปประเภทงบประมาณ
 งบโรงเรียน 5,160 บาท  งบจัดหา
รวมเป็นเงิน 5,160 บาท

จำนวน
หน่วย

จำนวน
เงิน

-

บาท

5,000

5,160

สต.

หมาย
เหตุ
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ลำดับที่ 4 หน่วยงาน ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ฝ่าย อภิบาลและแพร่ธรรม
ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน: พันธกิจข้อที่ 1 ยุทธศาสตร์ข้อที่ 2 เป้าหมายข้อที่ 2
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบ 4: มาตรฐานที่ 4 ประเด็นที่ 1.1,1.2
ตอบสนองมาตรฐานของโรงเรียน : พันธกิจข้อที่ 7,10 ยุทธศาสตร์ข้อที่ 7.1,7.2,7.6, 10.6

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน

วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดทำคู่มือ
นักเรียนให้เหมาะสม
ตามบริบท
2. เพื่อให้โรงเรียนดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนอย่าง
เป็นระบบโดยมี
กระบวนการ วิธีการ
และเครื่องมือที่มี
ประสิทธิภาพ
3. เพื่อส่งเสริมให้ครู
ประจำชั้น บุคลากรใน
โรงเรียน ชุมชน
หน่วยงานมีส่วนร่วมใน
การดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน
4. เพื่อให้นักเรียนได้รับ
การดูแลช่วยเหลือและ
ส่งเสริมพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพ เป็นคนที่

1. ขั้นวางแผน (P:PLAN)
1.1 เตรียมจัดทําคู่มือนักเรียนให้เหมาะสมตาม
บริบท
1.2 เตรียมให้บริการรวบรวมข้อมูล (นักเรียน
เป็นรายบุคคล)
1.3 เตรียมให้บริการให้คำปรึกษา
1.4 เตรียมแต่งตั้งคณะกรรมการงานระบบ
ดูแลนักเรียน
2. ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ/ภาระงาน
ร่วม/โครงการ) (D:DO)
2.1 กำหนดแบบฟอร์ม ปฏิทินการติดตามสรุป
งานแต่ละงานของฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรม
2.2 ประสานงานฝ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น
ฝ่ายกิจการนักเรียน ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายพัฒนา
บุคลากร
2.3 ประชาสัมพันธ์งานไปยังผู้เกี่ยวข้องต่างๆให้
รับทราบ
2.4 ส่งเสริม สนับสนุนในการพัฒนานักเรียน
ด้านคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัยในการ

ระยะเวลา
ดำเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)
15 เม.ย.64

9 พ.ค.64

1 พ.ค.64
4 พ.ค.64

10 พ.ค.64

426
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
สมบูรณ์ทั้งร่างกาย
เป้าหมายเชิงปริมาณ
นักเรียนโรงเรียนมารีย์
อนุสรณ์ทุกคน
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1. มีคู่มือนักเรียนที่
เป็นกฎระเบียบของ
โรงเรียน เพื่อการปฏิบัติ
ตามของนักเรียนและ
ผู้ปกครอง
2. มีการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมและพัฒนา
นักเรียนที่เน้นด้าน
คุณธรรม จริยธรรม
ตามอัตลักษณ์ 4
3. มีระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนตาม
จิตตารมย์พระวรสาร

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน
ทำงานและทักษะชีวิต ประกอบด้วยงานต่างๆ
ดังนี้
2.4.1 งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
2.4.2 งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
2.4.3 งานพัฒนาวินัยแก้ไขพฤติกรรม
นักเรียน
2.4.4 งานเยี่ยมบ้านนักเรียน
2.5 สำรวจข้อมูลความต้องการพัฒนาอบรม
ในฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรมส่งต่อให้ฝ่ายกิจการ
นักเรียนและฝ่ายวิชา /ฝ่ายบุคลากร การในการจัด
อบรม/ประชุม/สัมมนา
3.ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล
(C:CHECK)
3.1 รวบรวมข้อมูลความต้องการพัฒนาอบรม
ในฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรมส่งต่อให้ฝ่ายพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและบุคลากร
3.2 รวบรวมข้อมูลผลการอบรม/ประชุม/
สัมมนาของบุคลากรส่งต่อให้ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและบุคลากร

4. ขั้นสรุป / รายงาน / ปรับปรุง /พัฒนา
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
(A:ACT)
1. ร้อยละ 100 ของ
4.1 สรุ ป การดำเนิ น งานของแต่ ล ะงานของ
นักเรียนมีคู่มือนักเรียนที่ ระบบดู แ ลช่ ว ยเหลื อ นั ก เรี ย น เสนอหั ว หน้ า
เป็นแนวทางในการ
ฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรม ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต
ปฏิบัติงาน
ผู้อำนวยการ ทุกเดือน/ภาคเรียน/ ปีการศึกษา
2. ร้อยละ 85 ของ
4.2 ส่ ง สรุ ป รายงานผลการดำเนิ น งานของ
นักเรียนสามารถดำรงตน ฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรมให้กับงานวิจัยนโยบาย
ได้ตามระเบียบของ
และแผน ฝ่ า ยพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาและ
โรงเรียน
บุ ค ลากร เพื ่ อ สรุ ป เปรี ย บเที ยบกั บ แผนพั ฒ นา

ระยะเวลา
ดำเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)

ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
18 พ.ค.64

20 ม.ค.65

1 ก.พ. 65

20 มี.ค. 65

30 มี.ค.65
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วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน

3. ร้อยละ 85 ของ
คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของโรงเรี ย นทุ ก สั ป ดาห์ /
นักเรียนมีคุณธรรมปฏิบัติ ทุกเดือน/ ภาคเรียน/ ปีการศึกษา
ตนได้ตามอัตลักษณ์ 4
ของโรงเรียน
เครื่องมือการติดตาม/
ประเมินผล
- แบบประเมินความ
พึงพอใจ

ระยะเวลา
ดำเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)

428

แบบประมาณการค่าใช้จ่าย
หน่วยงาน ฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรม(งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน) ฝ่าย อภิบาลและแพร่ธรรม

ลำดับ

รายการ

ขั้นกำหนด
ราคา
มาตรฐาน/
ต่อหน่วย จำนวน
หน่วย
คุณลักษณะ
บาท สต.
เฉพาะคุณภาพ

งานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน
งานส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรม
2
นักเรียน
งานพัฒนาวินัยและ
3 แก้ไขพฤติกรรม
นักเรียน
4 งานเยี่ยมบ้านนักเรียน
รวมประมาณการค่าใช้จ่าย ( หนึ่งแสนสองหมื่นหกพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน )
1

สรุปประเภทงบประมาณ
 งบโรงเรียน 126,100 บาท

จำนวนเงิน
บาท

สต.

หมาย
เหตุ

20,000
5,000
1,100

100,000
126,100

 งบจัดหา - บาทรวมเป็นเงิน 126,100 บาท

429
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ลำดับที่ 4 หน่วยงาน ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ฝ่าย อภิบาลและแพร่ธรรม
ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน: พันธกิจข้อที่ 1 ยุทธศาสตร์ข้อที่ 2 เป้าหมายข้อที่ 2
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบ 4: มาตรฐานที่ 4 ประเด็นที่ 1.1,1.2
ตอบสนองมาตรฐานของโรงเรียน : พันธกิจข้อที่ 7,10 ยุทธศาสตร์ข้อที่ 7.1,7.2,7.6, 10.6

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักเรียนได้รับ
การดูแลช่วยเหลือและ
ส่งเสริมพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพ เป็นคนที่
สมบูรณ์ทั้งร่างกาย
อารมณ์
2. เพื่อให้โรงเรียนดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนอย่าง
เป็นระบบโดยมี
กระบวนการ วิธีการ
และเครื่องมือที่มี
ประสิทธิภาพ
3. เพื่อส่งเสริมให้ครู
ประจำชั้น บุคลากรใน
โรงเรียน ชุมชนหน่วยงานมี
ส่วนร่วมใน
การดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน

1.งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
1. ขั้นวางแผน (P:PLAN)
1.1 เตรียมประชุมครูในฝ่าย ปรึกษาหารือ
การดำเนินงาน
1.2 เตรียมแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ
งาน
1.3 เตรียมทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงาน
ระบบดูแลนักเรียน
1.4 เตรียมทำแบบประเมินความพึงพอใจ
2. ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ/ภาระงาน
ร่วม/โครงการ) (D:DO)
2.1 ประชุมครูในฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรม
ปรึกษาหารือการดำเนินงาน
2.2 แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบงาน
2.3 ดำเนินกิจกรรม ดังนี้
2.3.1 การติดตามนักเรียนติด 0 ติด ร
ติด ม.ส
2.3.2 ด้านการเรียนเก่ง - อ่อน

ระยะเวลา
ดำเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)

20 เม.ย.64

25 เม.ย.64

ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา

431
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน

เป้าหมายเชิงปริมาณ
- นักเรียนโรงเรียนมารีย์
อนุสรณ์ทุกคน
- ครูโรงเรียนมารีย์
อนุสรณ์ทุกคน

2.3.3 การส่งเสริมสุขภาพและกีฬา

เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1. นักเรียนได้รับการ
ดูแลช่วยเหลืออย่างทั่วถึง
และตรงตามสภาพปัญหา
2. การดำเนินงานดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนของ
โรงเรียนเป็นไปอย่างมี
ระบบและประสิทธิภาพ
3. โรงเรียน ผู้ปกครอง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
ชุมชน มีการทำงานร่วมกัน
โดยผ่านกระบวนการ
ดำเนินงาน
ที่ชัดเจน

2.3.4 ส่งเสริมด้านศิลปะ ร้องเพลง ดนตรี
2.3.5 ด้านทุนการศึกษา
2.3.6 ด้านอาชีพ / เรียนต่อ

ระยะเวลา
ดำเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
ก.พ. 65
ก.พ. 65

2.3.7 ด้านนักเรียนพิเศษตามลักษณะของคน
พิการทางการศึกษา พ.ศ. 2551 และอื่นๆ

3.ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล
(C:CHECK)
3.1 ติดตาม ตรวจสอบ การดำเนินงานตาม
แผนงานของฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรม
3.2 วิเคราะห์ สังเคราะห์ผลการดำเนินงาน
แผนงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
3.3 ปรับปรุงแก้ไข การดำเนินงานตาม
แผนงานอภิบาลและแพร่ธรรม
4. ขั้นสรุป / รายงาน / ปรับปรุง /พัฒนา
(A:ACT)
4.1 รวบรวม แบบสอบถามความพึงพอใจ
นำมาวิเคราะห์ผลการประเมินความพึงพอใจ
4.2 สรุปผล รายงานผล แก่หัวหน้าฝ่ายอภิบาล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
และแพร่ธรรมแทนผู้รับใบอนุญาต ผู้อำนวยการ
1. ร้อยละ 90 ของ
และผู้จัดการ
นักเรียนมีการพัฒนา
4.3 นำผลการสรุปมาปรับแก้ไขและนำไปใช้ใน
ความสามารถทางการเรียน ปีการศึกษาต่อไป
2. ร้อยละ 90 ของ
นักเรียนรู้จักตนเองและมี
สัมพันธภาพที่ดีระหว่างครู
ผู้ปกครองและนักเรียน
3. ร้อยละ 90 ของ
นักเรียนมีสุขภาพจิตดี

ตลอดปีการศึกษา

ตลอดปีการศึกษา
1 มี.ค.65
ตลอดปีการศึกษา

10 มี.ค.65
30 มี.ค.65

432
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
4. ร้อยละ 90 ของ
นักเรียนมีพฤติกรรมที่ดี
สามารถปรับตัวเองเข้ากับ
สังคมและอยู่กับสังคมได้
อย่างมีความสุข
เครื่องมือการติดตาม/
ประเมินผล
- แบบประเมินความพึง
พอใจ

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน

ระยะเวลา
ดำเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)

433
แบบประมาณการค่าใช้จ่าย
หน่วยงาน งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ฝ่าย อภิบาลและแพร่ธรรม

ลำดับ

รายการ

ขั้นกำหนด
ราคา
มาตรฐาน/
ต่อหน่วย จำนวน
หน่วย
คุณลักษณะ
บาท สต.
เฉพาะคุณภาพ

ค่ากระดาษทำ
แบบสอบถามและ
1
สำรวจความสามรถ
พิเศษนักเรียน
มอบทุนการศึกษา
2
นักเรียน
กระดาษสรุปงาน เก็บ
3
เอกสาร เข้าเล่ม
รวมประมาณการค่าใช้จ่าย (สองหมื่นบาทถ้วน )
สรุปประเภทงบประมาณ
 งบโรงเรียน 20,000 บาท

จำนวนเงิน
บาท

สต.

2,000
17,900
100
20,000

 งบจัดหา - บาทรวมเป็นเงิน 20,000

หมาย
เหตุ

434

ลำดับที่ 4 หน่วยงาน ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ฝ่าย อภิบาลและแพร่ธรรม
ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน: พันธกิจข้อที่ 1 ยุทธศาสตร์ข้อที่ 2 เป้าหมายข้อที่ 2
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบ 4: มาตรฐานที่ 4 ประเด็นที่ 1.1,1.2
ตอบสนองมาตรฐานของโรงเรียน : พันธกิจข้อที่ 7,10 ยุทธศาสตร์ข้อที่ 7.1,7.2,7.6, 10.6

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน

วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมี
ความรักเมตตา ซื่อสัตย์
กตัญญู อยู่อย่างพอเพียง
2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน
ประพฤติตนถูกต้องตาม
วัฒนธรรมไทย ภูมิใจใน
ความเป็นไทย
3. เพื่อส่งเสริมความ
ร่วมมือระหว่างบ้าน วัด
และโรงเรียนในการพัฒนา
คุณธรรมนักเรียน

2.งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
1. ขั้นวางแผน (P:PLAN)
1.1 เตรียมประชุมคณะกรรมการฝ่าย
อภิบาลและแพร่ธรรม
1.2 เตรียมแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ
งาน
1.3 เตรียมทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง
1.4 เตรียมทำแบบประเมินความพึงพอใจ
(ลูกที่ดีของพ่อแม่)

เป้าหมายเชิงปริมาณ
- นักเรียนโรงเรียนมารีย์
อนุสรณ์ทุกคน
เป้าหมายเชิงคุณภาพ

2. ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ/ภาระงาน
ร่วม/โครงการ) (D:DO)
2.1 ประชุมครูฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรม
ปรึกษาหารือการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม
2.2 แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบงาน
2.3 จัดทำแบบประเมินลูกที่ดีของพ่อแม่
2.4 จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจ
2.5 ดำเนินกิจกรรมดังต่อไปนี้

ระยะเวลา
ดำเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)

5 เม.ย.64

20 เม.ย.64

435
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
นักเรียนมีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ตาม
หลักสูตร

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน
2.5.1 กิจกรรมอบรมนักเรียนตามสายชั้น
2.5.2 กิจกรรมส่งเสริมตามอัตลักษณ์ 4

ระยะเวลา
ดำเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา

ของโรงเรียน
2.5.3 กิจกรรมสะสมความดีโดยการบันทึก
ความดี
2.5.4 กิจกรรมอบรมธรรมตามโอกาสต่างๆ

ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1. ร้อยละ 85 ของ
นักเรียนมีพฤติกรรม
ตามอัตลักษณ์ รักเมตตา
ซื่อสัตย์ กตัญญู อยู่อย่าง
พอเพียง
2. ร้อยละ 85 ของ
นักเรียนปฏิบัติตนได้ตาม
หลักธรรมของศาสนาที่ตน
นับถือ และเห็นคุณค่าของ
การทำความดี

3.ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล

ตลอดปีการศึกษา
ตามโอกาส

(C:CHECK)
3.1 ติดตาม ตรวจสอบ การปฏิบัติงานของ
ฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรม
3.2 ประเมินความพึงพอใจ และสังเกต
นักเรียนเป็นรายบุคคล บันทึกการสังเกต

4. ขั้นสรุป / รายงาน / ปรับปรุง /พัฒนา
(A:ACT)
4.1 รวบรวมแบบประเมินความพึงพอใจและ
แบบประเมินลูกที่ดีของพ่อแม่
เครื่องมือการติดตาม/
4.2 สรุปผลการประเมิน การสังเกต วิเคราะห์
ประเมินผล
ผลการประเมิน
- แบบประเมินลูกที่ดีของ
4.3 รายงานผลการสรุปต่อหัวหน้าฝ่ายอภิบาล
พ่อแม่
และแพร่ธรรมแทนผู้รับใบอนุญาต ผู้อำนวยการ
และผู้จัดการ
4.4 นำผลการสรุปมาปรับปรุงแก้ไขและ
นำไปใช้ในปีการศึกษาต่อไป

ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา

1 มี.ค.65
10 มี.ค.65
31 มี.ค.65

31 มี.ค.65

436
แบบประมาณการค่าใช้จ่าย
หน่วยงาน งานส่งเสริมคุณธรรมนักเรียน ฝ่าย อภิบาลและแพร่ธรรม

ลำดับ

รายการ

ขั้นกำหนด
ราคา
มาตรฐาน/
ต่อหน่วย จำนวน
หน่วย
คุณลักษณะ
บาท สต.
เฉพาะคุณภาพ

กระดาษทำแบบ
ประเมิน 2 ประเภท
ถวายพระที่มาอบรม
2 ธรรมนักเรียนตาม
โอกาสต่างๆ
3 ค่าน้ำดื่ม,อาหารพระ
รวมประมาณการค่าใช้จ่าย (ห้าพันบาทถ้วน )
1

สรุปประเภทงบประมาณ
 งบโรงเรียน 5,000 บาท
รวมเป็นเงิน 5,000

จำนวนเงิน
บาท
200
4,300

500
5,000

 งบจัดหา - บาท

สต.

หมาย
เหตุ
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ลำดับที่ 4 หน่วยงาน ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ฝ่าย อภิบาลและแพร่ธรรม
ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน: พันธกิจข้อที่ 1 ยุทธศาสตร์ข้อที่ 2 เป้าหมายข้อที่ 2
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบ 4: มาตรฐานที่ 4 ประเด็นที่ 1.1,1.2
ตอบสนองมาตรฐานของโรงเรียน : พันธกิจข้อที่ 7,10 ยุทธศาสตร์ข้อที่ 7.1,7.2,7.6, 10.6
ระยะเวลา
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน
ดำเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)
วัตถุประสงค์
3.งานพัฒนาวินัยและแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน
1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมี 1. ขั้นวางแผน (P:PLAN)
วินัย มีความรับผิดชอบ
1.1 เตรียมประชุมฝ่ายอภิบาลและ
5 เม.ย.64
และปฏบัติตนตาม
แพร่ธรรม
กฎระเบียบของโรงเรียน
1.2 เตรียมประชุมกับฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง
2. เพื่อส่งเสริมนักเรียนให้มี
1.3 เตรียมแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
โอกาสโดยยินดียอมรับ
1.4 เตรียมทำแบบประเมินความพึงพอใจ
ตัวเอง และพร้อมแก้ไข
ปรับปรุงตนเองให้
2. ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ/ภาระงาน
เหมาะสมกับการเป็น
ร่วม/โครงการ) (D:DO)
นักเรียน
2.1 ประชุมครูฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรม
20 เม.ย.64
3. เพื่อให้โรงเรียนมีแผนใน ปรึกษาหารือการจัดกิจกรรมพัฒนาวินัยนักเรียน
การช่วยเหลือ แก้ปัญหา
2.2 ประชุมชี้แจงกับฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง
นักเรียนที่มีปัญหาในด้าน
2.3 แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบงาน
ต่างๆ
2.4 ดำเนินกิจกรรมดังต่อไปนี้
เป้าหมายเชิงปริมาณ
2.4.1 กิจกรรมอบรมวินัยนักเรียนเป็น
ตลอดปีการศึกษา
- นักเรียนโรงเรียนมารีย์ สายชั้น
อนุสรณ์ทุกคน
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง
2.4.2 กิจกรรมประกวดวินัยดีเด่นเป็น
- กลุ่มนักเรียนที่ประสบ สายชั้น
ปัญหาต่างๆ
2.4.3 จัดกิจกรรมปรับพฤติกรรมนักเรียนที่ ตลอดปีการศึกษา
เป้าหมายเชิงคุณภาพ

มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม
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วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
1. โรงเรียนมีแผนงานใน
การพัฒนานักเรียนให้เป็นผู้
มีวินัยอย่างมีประสิทธิภาพ
2. นักเรียนได้รับการ
พัฒนาวินัยอย่างต่อเนื่อง
ทุกคน
3. นักเรียนที่ประสบ
ปัญหาได้รับโอกาสในการ
แก้ไขตัวเอง

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน

3.ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล
(C:CHECK)
3.1 ติดตาม ตรวจสอบ การดำเนินงานตาม
แผนงานพัฒนาวินัยนักเรียน
3.2 ปรับปรุงแก้ไขงานหรือกิจกรรมที่ไม่
สมบูรณ์
3.3 ประเมินผลการดำเนินงานและประเมิน
ความพึงพอใจ
4. ขั้นสรุป / รายงาน / ปรับปรุง /พัฒนา
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
(A:ACT)
1. ร้อยละ 85 ของ
4.1 รวบรวม แบบสอบถามความพึงพอใจ
นักเรียนมีวินัยและ
4.2 วิเคราะห์ผลการประเมินรายงานผลต่อ
รับผิดชอบ ปฏิบัติตาม
หัวหน้าฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรม
ระเบียบของสถานศึกษา
4.3 สรุปผล รายงานผลการดำเนินงานพัฒนา
2. ร้อยละ 85 ของนักเรียน วินัยต่อผู้รับใบอนุญาต ผู้อำนวยการและผู้จัดการ
ที่ประสบปัญหาพบหนทางใน
4.4 นำผลการสรุปมาปรับปรุงแก้ไขและ
การแก้ปัญหาสามารถเรียนจบ
นำไปใช้ในปีการศึกษาต่อไป
ในชั้นที่ตนกำลังศึกษาอยู่
3. ผู้ปกครองมีความ
พึงพอใจและศรัทธาในการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน ด้วยความ
รักและเมตตาของโรงเรียน
เครื่องมือการติดตาม/
ประเมินผล
- แบบบันทึกพฤติกรรม
นักเรียน
- แบบประเมินพฤติกรรม
นักเรียน

ระยะเวลา
ดำเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)

ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
15 ก.พ. 65

20 ก.พ. 65

30 มี.ค.65
31 มี.ค.65
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แบบประมาณการค่าใช้จ่าย
หน่วยงาน งานพัฒนาวินัยและแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน ฝ่าย อภิบาลและแพร่ธรรม

ลำดับ

รายการ

ขั้นกำหนด
ราคา
มาตรฐาน/
ต่อหน่วย จำนวน
หน่วย
คุณลักษณะ
บาท สต.
เฉพาะคุณภาพ

ค่ากระดาษทำ
1 เกียรติบัตรรางวัล
ห้องเรียนที่มีวินัยดีเด่น
ค่ากระดาษ A 4 ทำ
2
เอกสาร
รวมประมาณการค่าใช้จ่าย (หนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน )
สรุปประเภทงบประมาณ
 งบโรงเรียน 1,100 บาท
รวมเป็นเงิน 1,100 บาท

 งบจัดหา - บาท

จำนวนเงิน
บาท
1,000
100
1,100

สต.

หมาย
เหตุ
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ลำดับที่ 4 หน่วยงาน ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ฝ่าย อภิบาลและแพร่ธรรม
ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน: พันธกิจข้อที่ 1 ยุทธศาสตร์ข้อที่ 2 เป้าหมายข้อที่ 2
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบ 4: มาตรฐานที่ 4 ประเด็นที่ 1.1,1.2
ตอบสนองมาตรฐานของโรงเรียน : พันธกิจข้อที่ 7,10 ยุทธศาสตร์ข้อที่ 7.1,7.2,7.6, 10.6

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้โรงเรียนได้เห็น
สภาพความเป็นอยู่ที่
แท้จริงของนักเรียน
2. เพื่อให้รู้เจตคติของ
ผู้ปกครองที่มีต่อครู
โรงเรียน และตัวนักเรียน
เอง
3. เพื่อสร้างความสัมพันธ์
อันดีระหว่างครู โรงเรียน
กับผู้ปกครอง
4.เพื่อเปิดโอกาส
แลกเปลี่ยนข้อมูลกับ
ผู้ปกครอง ซึ่งข้อเท็จจริง
บางประการเกี่ยวกับเด็กไม่
สามารถหาได้ด้วยวิธีอื่น

4.งานเยี่ยมบ้านนักเรียน
1. ขั้นวางแผน (P:PLAN)
1.1 เตรียมแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
1.2 เตรียมประชุมฝ่ายอภิบาลและ
แพร่ธรรมปรึกษาหารือการจัดกิจกรรม
1.3 เตรียมประสานงานไปยังฝ่ายต่างๆที่
เกี่ยวข้องประชุม
1.3 เตรียมแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
1.4 เตรียมจัดทำเอกสารการเยี่ยมบ้าน
นักเรียน

เป้าหมายเชิงปริมาณ

2. ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ/ภาระงาน
ร่วม/โครงการ) (D:DO)
2.1 ประชุมฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรม
2.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการเยี่ยม
บ้านนักเรียน
2.3 ประชาสัมพันธ์ไปยังทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
2.4 เชิญฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องประชุมเพื่อ
รับทราบแนวทางปฏิบัติการเยี่ยมบ้านนักเรียน

ระยะเวลา
ดำเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)

1 เม.ย.64

5 เม.ย.64

441
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน

เยี่ยมบ้านนักเรียนที่อยู่ใน 2.5 จัดทำเอกสารการเยี่ยมบ้านนักเรียนและทำ
ภาวะยากลำบากและ
แบบประเมินความพึงพอใจ
ต้องการความช่วยเหลือ
2.6 ดำเนินการเยี่ยมบ้านนักเรียนที่ประสบ
เป็นพิเศษ
ปัญหาและนักเรียนกลุ่มที่มีพฤติกรรมไม่
พึงประสงค์
3.ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
(C:CHECK)
1. ทราบสภาพปัญหา
3.1 ติดตาม ตรวจสอบ การดำเนินงาน
ความเป็นจริงของนักเรียน การเยี่ยมบ้านนักเรียน
และสามารถแก้ไขปัญหาได้
3.2 ปรับปรุงแก้ไข การดำเนินงานที่ไม่
อย่างมีประสิทธิภาพ
สมบูรณ์
2. ครูและผู้ปกครองได้มี
3.3 ประเมินความพึงพอใจ
ส่วนร่วมในการส่งเสริมให้ 4. ขั้นสรุป / รายงาน / ปรับปรุง /พัฒนา
นักเรียนได้รับการศึกษา
(A:ACT)
เต็มตามศักยภาพ
4.1 รวบรวม แบบสอบถามประเมินความ
3. ได้รับทราบข้อมูล
พึงพอใจ
นักเรียนเชิงลึกเพื่อ
4.2 สรุปผล รายงาน ต่อผู้แทนผู้รับใบอนุญาต
ประกอบการพิจารณาใน ผู้อำนวยการและผู้จัดการ
การแก้ปัญหาได้ตรงจุด
4.4 นำผลการสรุปมาปรับปรุงแก้ไขและ
นำไปใช้ในปีการศึกษาต่อไป
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1. ร้อยละ 90 ของ
นักเรียนที่อยู่ใน
กลุ่มเป้าหมายได้รับการ
ดูแลอย่างใกล้ชิดและ
สามารถแก้ปัญหาแก่
นักเรียนที่ประสบปัญหา
2. โรงเรียนทราบสภาพ
ความจริงของนักเรียนและ

ระยะเวลา
ดำเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)

ตลอดปีการศึกษา

ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
1 มี.ค. 65

10 มี.ค. 65
28 มี.ค.65
30 มี.ค.65
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สามารถแก้ปัญหาได้ถูกจุด
ได้ร้อยละ 90
เครื่องมือการติดตาม/
ประเมินผล
- แบบบันทึกการเยี่ยม
บ้านนักเรียน

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน

ระยะเวลา
ดำเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)
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แบบประมาณการค่าใช้จ่าย
หน่วยงาน งานเยี่ยมบ้านนักเรียน ฝ่าย อภิบาลและแพร่ธรรม

ลำดับ

รายการ

ขั้นกำหนด
ราคา
มาตรฐาน/
ต่อหน่วย จำนวน
หน่วย
คุณลักษณะ
บาท สต.
เฉพาะคุณภาพ

ค่ากระดาษทำ
เอกสารเยี่ยมบ้าน
2 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง
รวมประมาณการค่าใช้จ่าย (หนึ่งแสนบาทถ้วน )
1

สรุปประเภทงบประมาณ
 งบโรงเรียน 100,000 บาท
รวมเป็นเงิน 100,000

จำนวนเงิน
บาท
10,000
90,000
100,000

 งบจัดหา - บาท

สต.

หมาย
เหตุ
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ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร
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ลำดับที่ 1 หน่วยงาน งานบริหารฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร
ฝ่าย พัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร
ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน: พันธกิจข้อที่ 6 ยุทธศาสตร์ข้อที่ 8 เป้าหมายข้อที่ 1
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบ 5: มาตรฐานที่ 2 ประเด็นที่ 2.2
ตอบสนองมาตรฐานของโรงเรียน : มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.1,2.2

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน

วัตถุประสงค์
1. เพื่อวางแผนร่วมกับ
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและบุคลากรใน
การกำหนดแผนงานบริหาร
ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและบุคลากร
2. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน
ในการพัฒนาบุคลากรใน
ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและบุคลากรให้มี
ประสิทธิภาพ
3. เพื่อรวบรวมและสรุป
รายงาน การดำเนินงานใน
ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและบุคลากรทุก
เดือน/ภาคเรียน/ปี
การศึกษา

1. ขั้นวางแผน (P : PLAN)
1.1 ประชุมคณะกรรมการเพื่อดำเนินการต่อไปนี้
1.1.1 เตรียมวางแผนร่วมกับหัวหน้าฝ่าย
พัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากรในการกำหนด
แผนงานบริหารฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
บุคลากร
1.1.2 เตรียมสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจ
ของ Stakeholder เสนอต่อผู้อำนวยการและ
ผู้จัดการ
1.1.3 เตรียมรวบรวมและสรุปรายงาน การ
ดำเนินงานในฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา และ
บุคลากร ทุกเดือน/ภาคเรียน/ปีการศึกษา
2. ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ/ภาระงาน
ร่วม/โครงการ) (D : DO)
2.1 กำหนดแบบฟอร์ม ปฏิทิน การติดตามสรุป
งานของงานแต่ละงานในฝ่ายพัฒนาคุณภาพการ
ศึกษาและบุคลากร
2.2 ประสานงานกับงานแต่ละงานในฝ่ายพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและบุคลากร เพื่อแจ้งแบบฟอร์ม

ระยะเวลา
ดำเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)

2-8 พ.ค. 64

18-22 พ.ค. 64

ทุกวันศุกร์สุดท้าย
ของทุกเดือน

15-25 พ.ค. 64

15-25 พ.ค. 64
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วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน

เป้าหมายเชิงปริมาณ :
และปฏิทินการสรุปรวบรวมงาน
- บุคลากรโรงเรียนมารีย์2.3 ประชาสัมพันธ์งานในฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
อนุสรณ์ทุกคน
การศึกษาและบุคลากรให้กับผู้ที่เกี่ยงข้องรับ ทราบ
2.4 รวบรวมข้อมูลความต้อง การพัฒนาอบรมใน
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร ประสาน
1. มีการวางแผนร่วมกับ ส่งต่อให้กับงานทรัพยากรมนุษย์ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาคุณภาพ การ ศึกษาและบุคลากรในการจัดอบรม/ประชุม/
การศึกษาและบุคลากรใน สัมมนา
การกำหนดแผนงานบริหาร
2.5 รวบรวมข้อมูลผลการอบรม/ประชุม/สัมมนา
ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
ของบุคลากรในแต่ละงานในฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและบุคลากร
การศึกษาและบุคลากร ส่งต่อให้หัวหน้าฝ่ายพัฒนา
2. มีการส่งเสริม
คุณภาพการศึกษาและบุคลากร งานเทคโนโลยีและ
สนับสนุนในการพัฒนา
สารสนเทศ ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
บุคลากรในฝ่ายพัฒนา
บุคลากร
คุณภาพการศึกษาและ
2.6 จัดทำทำเนียบครู
บุคลากรให้มีประสิทธิภาพ
2.6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ
3. มีการรวบรวมและ
2.6.2 ประชุมวางแผนเตรียม การด้านต่าง ๆ
สรุปรายงาน การดำเนินงาน เช่นบันทึกภาพครูใหม่
ในฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
2.6.3 ดำเนินการตามแผนที่ได้กำหนดไว้
การศึกษาและบุคลากรทุก
- ถ่ายภาพครูใหม่
เดือน/ภาคเรียน/ปี
- ทำความสะอาดบอร์ด และเตรียมพื้นหลัง
การศึกษา
- จัดทำบอร์ดทำเนียบครูปีการศึกษา 2564

ระยะเวลา
ดำเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)
15-25 พ.ค. 64
1-15 มิ.ย. 64

16-25 มิ.ย. 64

24 พ.ค. 64
27-28 พ.ค. 64
1 มิ.ย. 64

3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (C :
ตัวชี้วัดความสำเร็จ :
CHECK)
1. บุคลากรร้อยละ 90 มี
3.1 รวบรวมข้อมูลความต้องการพัฒนาอบรมใน 15-30 มิ.ย. 64
การวางแผนร่วมกับหัวหน้า ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร ประสาน
ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
ส่งต่อให้กับงานทรัพยากรมนุษย์ ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและบุคลากรใน การศึกษาและบุคลากรในการจัดอบรม/ประชุม/
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วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
การกำหนดแผนงานบริหาร
ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและบุคลากร
2. บุคลากรร้อยละ 90 มี
การส่งเสริม สนับสนุนใน
การพัฒนาบุคลากรในฝ่าย
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
และบุคลากรให้มี
ประสิทธิภาพ
3. โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
มีทำเนียบครูที่ชัดเจนและ
ประชาสัมพันธ์สำหรับ
ผู้ปกครองและนักเรียน ร้อย
ละ 90
เครื่องมือการติดตาม :
- แบบสอบถามความพึง
พอใจ

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน

ระยะเวลา
ดำเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)

สัมมนา
3.2 รวบรวมข้อมูลผลการอบรม/ประชุม/สัมมนา 11-14 ก.พ. 65
ของบุคลากรในแต่ละงานในฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและบุคลากร ส่งต่อให้หัวหน้าฝ่ายพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและบุคลากร งานเทคโนโลยีและ
สารสนเทศ ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
บุคลากร
4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (A : Act)
4.1 สรุปการดำเนินงานของแต่ละงานในฝ่าย
2-6 มี.ค. 65
พัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร นำเสนอ
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร ผู้
อำนวย การและผู้จัดการ
4.2 ส่งสรุปรายงานผลการดำเนินงานของฝ่าย
16-31 มี.ค. 65
พัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร ให้กับ
งานวิจัย นโยบายและแผน ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและบุคลากร เพื่อสรุปเปรียบเทียบกับ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
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แบบประมาณการค่าใช้จ่าย
หน่วยงาน บริหารฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร
ฝ่าย พัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร
ลำดับ

รายการ

ขั้นกำหนดมาตรฐาน/
คุณลักษณะเฉพาะ
คุณภาพ

ราคาต่อ
หน่วย
บาท สต.

80 Gram “IQ
120
BRAND”
2 ค่าดำเนินการ
สำรองดำเนินการ
3 ค่าล้างรูปภาพ
โฟโต
30
4 ค่าวัสดุจัดบอร์ด กระดาษสี, ลูกแม๊ก
รวมประมาณการค่าใช้จ่าย (หนึ่งหมื่นสี่พันหกร้อยบาทถ้วน)
สรุปประเภทงบประมาณ
 งบโรงเรียน 14,600
บาท
 งบจัดหา
รวมเป็นเงิน 14,600 บาท
1

กระดาษ A4

จำนวน
หน่วย
30

จำนวนเงิน
บาท

สต.

หมาย
เหตุ

3,600

3,000
200 6,000
2,000
14,600
บาท

ผู้เสนอ

ผู้พิจารณา

...............................................
(นางรวงทอง ศรีศุภมิตร)
หัวหน้างานบริหารฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
และบุคลากร

...............................................
( นายสมบัติ พิมพ์จันทร์ )
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
และบุคลากร

ผู้เห็นชอบ

ผู้อนุมัติ

.............................................
( ซิสเตอร์จำนันท์ ไพรงาม )
ผู้อำนวยการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์

.............................................
(บาดหลวงสุรชัย เจริญพงศ์)
ผู้จัดการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
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ลำดับที่ 2 หน่วยงาน งานวิจัย นโยบายและแผน
ฝ่าย พัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร
ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน: พันธกิจข้อที่ 6 ยุทธศาสตร์ข้อที่ 8 เป้าหมายข้อที่ 1
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบ 4: มาตรฐานที่ 2 ประเด็นที่ 2.1, 2.2
ตอบสนองมาตรฐานของโรงเรียน: มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.1, 2.2

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน

วัตถุประสงค์
1. เพื่อสำรวจความพึง
พอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
โรงเรียนประกอบด้วย ครู
นักเรียน ผู้ปกครองและ
ชุมชน
2. เพื่อสรุปผลการ
สำรวจความพึงพอใจของ
Stakeholder ผู้อำนวยการ
และผู้จัดการ
3. เพื่อดำเนินการวิจัย
ตามหัวข้อ/นโยบายของผู้
อำนวย- การ และผู้จัดการ
4. เพื่อเผยแพร่
ผลงานวิจัยระดับโรงเรียน
แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องตามช่องทาง
ต่าง ๆ เช่น การประชุมครู
ประจำเดือน/เว็บไซต์
โรงเรียน/วารสารโรงเรียน

1. ขั้นวางแผน (P : PLAN)
1.1 ประชุมคณะกรรมการเพื่อดำเนินการต่อไปนี้
1.1.1เตรียมสำรวจความพึงพอใจของผู้ที่
เกี่ยวข้องกับโรงเรียน (Stakeholder)
1.1.2 เตรียมสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจ
ของ Stakeholder ผู้อำนวยการและผู้จัดการ
1.1.3 เตรียมดำเนินการวิจัยตามหัวข้อ/
นโยบายของ ผู้อำนวยการและผู้จัดการ
1.1.4 เตรียมเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับ
โรงเรียนแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง

ระยะเวลา
ดำเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)
20 มิ.ย. 64
25 มิ.ย. 64
27 มิ.ย. 64
1 ก.ค. 64

2.ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ/ภาระงานร่วม/
โครงการ) (D : DO)
2.1 สำรวจความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
โรงเรียน (Stakeholder)
2.1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและ
28 มิ.ย. 64
ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ
2.1.2 ทำแบบสอบถามความพึงพอใจ
12 – 30 ส.ค. 64
2.1.2.1 ผู้ปกครองต่อการบริหารโรงเรียน
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วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน

เป้าหมายเชิงปริมาณ
- คณะครู ผู้ปกครอง
นักเรียน ชุมชน โดยเก็บ
แบบสอบถามร้อยละ 10
จากกลุ่มตัวอย่าง
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
- เพื่อสำรวจความพึง
พอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง
ประกอบด้วย ครู นักเรียน
ผู้ปกครอง และชุมชน
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1. เก็บแบบสอบถามได้
ร้อยละ 10 จากกลุ่ม
ตัวอย่าง
2. ร้อยละ 81 ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องพึงพอใจต่อการ
บริหารจัดการโรงเรียนมารีย์
อนุสรณ์
เครื่องมือการติดตาม
1. แบบสอบถามความ
พึงพอใจที่มีต่อโรงเรียน ของ
ผู้ปกครองและชุมชน
2. แบบสอบถามความ
พึงพอใจที่มีต่อโรงเรียน ของ
ครูและนักเรียน

2.1.2.2 ชุมชนต่อการบริหารโรงเรียน
2.1.2.3 ส่งแบบสอบถามความพึงพอใจ
เพื่อกรอกข้อมูล
2.1.2.4 รวบรวมแบบ สอบถามความพึง
พอใจ
2.1.2.5 สรุปผลการสำรวจเสนอต่อ
ผู้อำนวยการ
2.1.2.6 นำผลสรุปจากการสำรวจ
แบบสอบถามความพึงพอใจเสนอต่อผู้อำนวยการ
2.1.2.7 นำผลการสำรวจตามมตินโยบาย
พิจารณาจากผู้อำนวยการ เผยแพร่ให้รับทราบ
2.1.3 ทำแบบสอบถามความพึงพอใจ
2.1.3.1 ครูต่อการบริหารโรงเรียน
2.1.3.2 นักเรียนต่อการบริหารโรงเรียน
2.1.3.3 ส่งแบบสอบถามความพึงพอใจ
เพื่อกรอกข้อมูล
2.1.3.4 รวบรวมแบบ สอบถามความพึง
พอใจ
2.1.3.5 สรุปผลการสำรวจเสนอต่อ
ผู้อำนวยการ
2.1.3.6 นำผลสรุปจากการสำรวจ
แบบสอบถามความพึงพอใจเสนอต่อผู้อำนวยการ
2.1.3.7 นำผลการสำรวจตามมตินโยบาย
พิจารณาจากผู้อำนวยการ เผยแพร่ให้รับทราบ
2.2. ดำเนินการวิจัยตามหัวข้อ/นโยบาย
งานวิจัยของผู้บริหาร
2.2.1 เสนอหัวข้อการวิจัย หรือรับนโยบาย
งานวิจัยของผู้บริหาร
2.2.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

ระยะเวลา
ดำเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)

15 ก.ค. 64
12 – 30 ส.ค. 64
16 ก.ย. 64
28 ก.ย. 64
10 ต.ค. 64
30 ต.ค. 64
15 พ.ย. 64

25 พ.ย. 64
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วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน
งานวิจัยและพัฒนา
2.2.3 ทำแบบสอบถามความพึงพอใจการวิจัย
เพื่อพัฒนา
2.2.4 ส่งแบบสอบถามเพื่อสำรวจความพึง
พอใจ
2.2.5 รวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามความ
พึงพอใจ นำมาวิเคราะห์ผลการประเมินจาก
แบบสอบถาม
2.2.6 สรุปรายงานผลการสำรวจความพึง
พอใจ
2.2.7 เผยแพร่ผลงานวิจัยระดับโรงเรียนแก่ผู้
ที่เกี่ยวข้อง
2.2.8 นำผลงานประเมินมาเผยแพร่แก่ครู
นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชนผ่านสื่อต่าง ๆ ตาม
ช่องทางต่าง ๆ เช่น การประชุมครูประจำเดือน/
เว็บไซต์โรงเรียน/วารสารโรงเรียน
2.3 จัดทำโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการ
ประจำปี 2564
2.3.1 ประชุมคณะกรรมการวางแผนการ
ดำเนินงานประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ
โครงการ
2.3.2 รวบรวมแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ของแต่ละฝ่าย
2.3.3 ตรวจสอบปรับปรุงแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรมของแต่ละฝ่าย
2.3.4 นำเสนอผู้บริหารระดับสูงเพื่อลงนาม
อนุมัติ
2.3.5 นำมาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
ของผู้บริหาร

ระยะเวลา
ดำเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)

15 เม.ย. 64

20 เม.ย. 64
21-24 เม.ย. 64
22-30 เม.ย. 64
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วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน
2.3.6 ทำจัดรูปเล่มแผน ปฏิบัติการประจำปี
ฉบับรวมทุกฝ่ายและฉบับแยกแต่ละฝ่าย
2.4 จัดทำโครงการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 2565 – 2569
2.4.1 จัดตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนและประชุม
คณะกรรมการ
2.4.2 คณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาสำรวจปัญหาและความต้องการในการ
พัฒนาการจัดการศึกษา และนำมาจัดทำจัดทำ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
2.4.3 เสนอร่างแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ต่อคณะกรรมการเห็นชอบ
2.4.4 จัดทำเอกสารแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาฉบับปรับปรุง ปี 2565 – 2569
2.4.5 สรุป/ รายงานผล
3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (C :
CHECK)
3.1 ตรวจสอบติดตามการดำ เนินงานตามแผน
ของฝ่าย
3.2 ปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติงานวิจัยนโยบายและแผน
3.3 ทบทวน/แก้ไข ปรับปรุง เครื่องมือวิเคราะห์
สังเคราะห์ ผลการประเมินวิจัย นโยบายและแผน

ระยะเวลา
ดำเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)
1-5 พ.ค. 64

6-10 พ.ค. 64

1 ก.ค. 64

8-31 ก.ค. 64

1-10 ส.ค. 64

1-30 มี.ค.65
1-30 มี.ค.65
1-30 มี.ค 65

4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (A : ACT)
4.1 สรุปผลการประเมินของฝ่ายวิจัยนโยบายและ 10 มี.ค. 65
แผน
4.2 นำผลงานประเมินจากแบบสอบถามมา
1-30 มี.ค.65
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วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน
รวบรวมและวิเคราะห์ สรุป พัฒนา
4.3 นำผลการประเมินมาวางแผนเพื่อปรับปรุง
และพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป

ระยะเวลา
ดำเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)

456
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ลำดับที่ 2
ปีการศึกษา 2565
ชื่อโครงการ/ กิจกรรม โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2565
หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานวิจัย นโยบายและแผน ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร
ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน:พันธกิจข้อที่ 6 ยุทธศาสตร์ข้อที่ 9 เป้าหมายข้อที่ 3
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบ 4: มาตรฐานที่ 2
ประเด็นที่ 2.1 ,2.2
ตอบสนองมาตรฐานของโรงเรียน : มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ,2.2
ลักษณะโครงการ
 ใหม่
 ต่อเนื่อง
1.หลักการและเหตุผล7
การปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2545 การวางแผนเป็นการกำหนดทิศทางในอนาคตขององค์กร และเป็นเครื่องมือช่วยใน
การบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งนโยบายการจัดการศึกษาในยุคปัจจุบัน เป็นการ
จัดการศึกษาที่มุ่งเน้นผลงานเป็นหลัก โดยดูจากความสำเร็จของงาน ดังนั้นเพื่อสนองนโยบายดังกล่าว
จึ งมีค วามจำเป็ น ต้ องมี การจั ดทำแผนปฏิ บัติ งานประจำปี เพื่ อ ใช้ เป็ น การรายงานสรุป ผลการจั ด
การศึกษาประจำปี และแผนการบริหารจัดการโรงเรียนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารจั ดการ
ของโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
ดังนั้ น ทางงานนโยบายและแผน โรงเรีย นมารีย์ อ นุ ส รณ์ จึงได้ จั ด ทำโครงการ “จั ด ทำ
แผนปฏิบัติการและสรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2564” ขึ้นเพื่อให้ เพิ่มประสิทธิภาพของการ
บริหารจัดการศึกษาของของโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์สืบต่อไป
2.วัตถุประสงค์
เพื่อให้โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ และฝ่ายบริหารตามโครงสร้างการบริหารโรงเรียนมารีย์
อนุสรณ์ มีกรอบและแนวทางในการใช้การบริหารจัดการศึกษาที่ทันสมัย สอดคล้องกับความ
ต้องการของชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
3. เป้าหมาย
3.1เชิงปริมาณ ฝ่ายตามโครงสร้างการบริหารโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ปี 2564 ร้อยละ 100
3.2เชิงคุณภาพ
3.2.1 ฝ่ายตามโครงสร้างการบริหารการศึกษามีแผนงาน/โครงการ /กิจ
กรรมการบริหารงานครบทุกฝ่ายอย่างมีคุณภาพและนำไปปฏิบัติได้จริง
3.2.2 ครู และบุคลากรมีความเข้าใจในการเขียนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
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3.3ตัวชี้วัดความสำเร็จ
3.3.1 ฝ่ายต่าง ๆ ตามโครงสร้างการบริหาร ร้อยละ 100 มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
3.2.2 บุคลากรร้อยละ 90 มีความรู้ความเข้าใจในการเขียนแผนงาน
4. แผนการดำเนินงาน/กิจกรรมที่จะ/ปฏิทินการดำเนินงาน
รายการ

ระยะเวลา

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

1. ขั้นวางแผน (P : PLAN)
1.1 เตรียมแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ 10 เม.ย. 64 10,000 บาท สมบัติ พิมพ์จันทร์
1.2 เตรียมประชุมคณะกรรมการจัด
11 เม.ย. 64
สุภาวดี พูนประโคน
กิจกรรม
1.3 เตรียมจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการ 12 เม.ย. 64
ทำงาน
2. ขั้นดำเนินการ (D : DO)
2.1 กำหนดปฏิทินการเขียนแผนงาน
โครงการและกิจกรรม
2.2 ประชุมคณะกรรมการเสนองานต่อ
ผู้อำนวยการ
2.3 จัดพิมพ์แผนปฏิบัติการของแต่ละฝ่าย
2.4 จัดรูปแบบรูปเล่มแผนปฏิบัติการแต่ละ
ฝ่าย
3. ขั้นตรวจสอบติดตามประเมินผล
(C : CHECK)
3.1 ตรวจสอบติดตามการ
3.2 ปรับปรุงแก้ไข
4. ขั้น/รายงานปรับปรุงพัฒนา (A : ACT)
4.1 สรุปรายงานผลการดำเนิน
4.2 วิเคราะห์ผลการดำเนินงานนำไป
ปรับปรุงและพัฒนาเป็นการศึกษาต่อไป

25 เม.ย. 64
30 เม.ญ 64
1-5 พ.ค. 64
10 พ.ค. 64

30 มิ.ย 64
30 มิ.ย 64
5 ก.ค. 64
5 ก.ค. 64
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5. งบประมาณ
5.1 งบโรงเรียน 10,000 บาท
รวมเป็นเงิน 10,000 บาท

5.2 งบจัดหา

-

บาท

6. สถานที่ดำเนินการ
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
7. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล
7.1 แบบประเมินความพึงพอใจแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 (5 ระดับ)
7.2 แบบลงชื่อรับแผนปฏิบัติการประจำปี 2564
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ สามารถจัด ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาได้สอดคล้องกับ
นโยบายของภาครัฐ สอดคล้องแผนพัฒนาการศึกษาของสังฆมณฑลนครราชสีมา และสอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์ของโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ
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ลำดับที่ 3 หน่วยงาน มาตรฐานคุณภาพการศึกษา ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร
ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน:พันธกิจข้อที่ 6 ยุทธศาสตร์ข้อที่ 8 เป้าหมายข้อที่ 1
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาสมศ.รอบสี่ :มาตรฐานที่ 2 ประเด็นที่ 2.1, 2.2
ตอบสนองมาตรฐานของโรงเรียน : มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.1, 2.2

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน

วัตถุประสงค์
1.เพื่อดำเนินการ
จัดระบบประกันคุณภาพว่า
ด้วยการประกันคุณภาพ
ภายใน พ.ศ.2553 ให้ครบทั้ง
8 ข้อ
2.เพื่อประสานการ
ดำเนินงานในการเผยแพร่
ข้อมูลแก่ผู้เกี่ยวข้อง
3.เพื่อดำเนินงานเตรียม
ความพร้อมรับการประเมิน
จากหน่วยงานต่าง ๆ
4.เพื่อสรุปผลการ
ดำเนินงานมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษาแต่ละเดือน/ปี

1.ขั้นวางแผน (P: PLAN)
1.1 ประชุมคณะกรรมการเพื่อดำเนินการ
ต่อไปนี้
1.1.1 เตรียมแต่งตั้งกรรมการประกัน
คุณภาพภายใน
1.1.2 เตรียมประชุมคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพภายใน
1.1.3 เตรียมจัดทำตารางปฏิบัติงาน
การประกันคุณภาพภายใน
1.1.4 เตรียมจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง
กับการประกันคุณภาพภายใน เช่น ปฏิทินการ
ปฏิบัติงานการประกันคุณภาพภายในฯลฯ
2.ขัน้ ดำเนินการ(ภาระงานประจำ/ภาระงาน
ร่วม/โครงการ) (D: DO)
2.1 จัดทำคำสั่งการปฏิบัติงานการประกัน
คุณภาพภายในและนำเสนอให้ผู้อำนวยการลง
นามอนุมัติการแต่งตั้ง
2.2 ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ
ภายในเพื่อชี้แจงรายละเอียดแผนงานประกัน
คุณภาพภายในปีการศึกษา 2564

เป้าหมายเชิงปริมาณ
ทุกหน่วยงานในโรงเรียน

ระยะเวลา
ดำเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)

24 – 28 พ.ค. 64
24 – 28 พ.ค. 64
26 – 31 พ.ค. 64
26 – 31 พ.ค. 64

1 – 10 มิ.ย. 64

ตามปฏิทินที่กำหนด/
อย่างน้อยเดือนละ
ครั้ง
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วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน

เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1.มีการดำเนินการ
จัดระบบประกันคุณภาพว่า
ด้วยการประกันคุณภาพ
ภายใน พ.ศ.2553ให้ครบทั้ง
8 ข้อ
2.มีการประสานการ
ดำเนินงานในการเผยแพร่
ข้อมูลแก่ผู้เกี่ยวข้อง
3.มีการดำเนินงานเตรียม
ความพร้อมรับการประเมิน
จากหน่วยงานต่าง ๆ
4.มีการสรุปผลการ
ดำเนินงานมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษาแต่ละเดือน/ปี

2.3 จัดทำเอกสาร เครื่องมือการประกัน
คุณภาพภายในและที่เกี่ยวข้อง
2.4 จัดทำตารางและปฏิทินการปฏิบัติงาน
ประกันคุณภาพภายใน
2.5 ประสานกับผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อแจ้ง
ปฏิทินการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพ
ภายใน
2.6 ดำเนินการตามปฏิทินการปฏิบัติงาน
การประกันคุณภาพภายในปีการศึกษา 2564

ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1.มีการดำเนินการครบ
ทั้ง 8 ข้อ
2.มีการประสานการ
ดำเนินงานเป็นปัจจุบัน
3.มีการเตรียมความ
พร้อมรับการประเมินจาก
หน่วยงานต่าง ๆ เป็น
ปัจจุบัน
4.มีรายงานสรุปผลการ
ดำเนินงานมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษาเป็นปัจจุบัน
เครื่องมือการติดตาม/

3.ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (C:
CHECK)
3.1 ตรวจสอบ ติดตามการดำเนินงานตาม
แผน
3.2 ปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติงานการประกันคุณภาพภายในที่ยัง
ไม่สมบูรณ์
3.3 ทบทวน/แก้ไข ปรับปรุงเครื่องมือการ
ประกันคุณภาพภายใน
3.4 วิเคราะห์ สังเคราะห์ผลการประเมิน
ประกันคุณภาพภายใน
4.ขัน้ สรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (A:
ACT)
4.1 สรุปผลการประเมินการประกัน
คุณภาพภายใน
4.2 นำผลการประเมินมาวางแผนเพื่อ
ปรับปรุงและพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป

ระยะเวลา
ดำเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)
10 – 20 มิ.ย. 64
10 – 20 มิ.ย. 64
ทุกครั้งที่มีการประชุม
คณะกรรมการประกัน
คุณภาพภายใน
ตามปฏิทินที่กำหนด
ในแต่ละเดือน

ทุกเดือน
ทุกเดือน

ทุกเดือน
ทุกเดือน

ภาคเรียนที่ 1
(เดือนกันยายน 64)
ภาคเรียนที่ 1
(เดือนมีนาคม 65)
ภาคเรียนที่ 2
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วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
ประเมินผล
1.ปฏิทินการปฏิบัติงาน
2.รายงานสรุปผลการ
ปฏิบัติงาน
3.รายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR)

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน

ระยะเวลา
ดำเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)
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ลำดับที่ 4 หน่วยงาน งานทรัพยากรมนุษย์ ฝ่าย พัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร
ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน: พันธกิจข้อที่ 6 ยุทธศาสตร์ข้อที่ 9 เป้าหมายข้อที่ 3
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบ 4: มาตรฐานที่ 2
ประเด็นที่ 2.2
.
ตอบสนองมาตรฐานของโรงเรียน : มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.2
.
วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน

วัตถุประสงค์
1. จัดระบบสรรหาคัดเลือกบุคลากร
- เพื่อจัดระบบสรร 1. ขั้นวางแผน (P : PLAN)
หาคัดเลือกบุคลากรให้
1.1. ประชุ ม คณะกรรมการจัด ระบบสรรหา
มีประสิทธิภาพ
คัดเลือกบุคลากรดังนี้
1.1.1 เต รี ย ม แ ต่ ง ตั้ งค ณ ะ กรรม กา ร
เป้าหมายเชิงปริมาณ : จัดระบบสรรหาคัดเลือกบุคลากร
- ครูและบุคลากร
1.1.2 เต รี ย ม ป ระชุ ม ค ณ ะ ก รรม ก าร
ทุกคน ในโรงเรียน
จัดระบบสรรหาคัดเลือกบุคลากร
มารีย์อนุสรณ์
1.1.3เตรี ย มจั ด ทำเอกสารที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ
การจัดระบบสรรหาคัดเลือกบุคลากร
ตัวชี้วัดความสำเร็จ :
- ร้อยละ 86 มีการ 2. ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ/ภาระงาน
จัดระบบสรรหา
ร่วม/โครงการ) (D : DO)
คัดเลือกครูและ
2.1 จัดทำคำสั่งการจัดระบบสรรหาคัดเลือก
บุคลากร ที่ชัดเจน
บุคลากร
ตรวจสอบได้
2.2 ประชุมคณะกรรมการจัดระบบสรรหา
คัดเลือกบุคลากร
2.3 จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดระบบ
เครื่องมือการติดตาม : สรรหาคัดเลือกบุคลากร
1. รายงานสรุปผล
2.4 สำรวจอัตรากำลัง บุคลากรจากทุกฝ่าย
การ
2.5 รวบรวมข้อมูลนำเสนอ ผู้อำนวยการและ

ระยะเวลา
ดำเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)

23-30 มี.ค. 64
23-30 มี.ค. 64
23-30 มี.ค. 64
23-30 มี.ค. 64

23-30 มี.ค. 64
1-10 เม.ย. 64
6-31 ม.ค. 64
6-31 ม.ค. 64
6-31 ม.ค. 64
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วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย
สรรหาคัดเลือก
บุคลากร
2. แบบประเมินผล
การทดลองงาน
3. แบบสำรวจ
อัตรากำลัง

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน
ผู้จัดการ เพื่อขออนุมัติ
2.6 ประกาศรับสมัครบุคลากรตามอัตรากำลัง
ที่ ผู้อำนวยการและผู้จัดการ อนุมัติผ่านทางสถานี
วิทยุ Facebook Website โรงเรียน
2.7 เปิดรับสมัครบุคลากรตามอัตรากำลังที่
ผู้อำนวยการและผู้จัดการ อนุมัติผ่านทางสถานี
วิทยุ Facebook Website โรงเรียน
2.8 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือก
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
2.9 คณะกรรมการตรวจ ข้อสอบสอบคัดเลือก
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
2.10 ประกาศผลการสอบคัดเลือก ภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติ
2.11 ทดลองปฏิ บั ติ ง านตามระเบี ย บการ
ปฏิบัติงานของโรงเรียน
2.12 จัดทำแบบประเมินการทดลองงานตาม
ระเบียบการปฏิบัติงานโรงเรียน
2.13 คณะกรรมการประเมิน ผลการทดลอง
งานของบุคลากร
2.14 คณะกรรมการประเมิ น สรุ ป ผลการ
ทดลองงานของบุคลากรเสนอ ผู้อำนวยการและ
ผู้จัดการ เพื่อขออนุมัติบรรจุแต่งตั้ง
2.15 ประสานงานกั บ งานวัด ผลประเมิ น ผล
และทะเบี ย น ฝ่ า ยวิ ช าการ เพื่ อ จั ด ทำเอกสาร
บรรจุ แ ต่ ง ตั้ ง และนำส่ ง ที่ ส ำนั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษา หรือหน่วยงานต้นสังกัด
2.16 สรุป ผลการสรรหาคั ด เลื อกบุ ค ลากรที่
สอบผ่านและไม่ผ่านการทดลองงาน
3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล

ระยะเวลา
ดำเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)

3 ก.พ.-30 มี.ค. 64

3 ก.พ.-30 มี.ค. 64

9-30 มี.ค. 64
16-24 เม.ย. 64
16-24 เม.ย. 64
27 เม.ย. 64
20-30 เม.ย. 64
20-30 เม.ย. 64
20-30 เม.ย. 64

1-15 พ.ค. 64

1-15 พ.ค. 64
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วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน
3.1 ตรวจสอบติ ด ตามการดำเนิ น การตาม
แผนงาน
3.2 ปรับปรุงแก้ไข ดำเนินงาน ตามแผนงาน
จัดระบบสรรหาคัดเลือกบุคลากรที่ยังไม่สมบูรณ์
4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา
4.1 สรุปผลการจัดระบบการพัฒนาบุคลากร
4.2 นำผลการประเมินวางแผนเพื่อปรับปรุง
และพัฒนาให้มีการศึกษาต่อไป

ระยะเวลา
ดำเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)
1-15 พ.ค. 64
1-15 พ.ค. 64
ทุกครั้งที่มีการ
จำหน่ายบุคลากร
รายภาคเรียนและปี
การศึกษา 2564
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ลำดับที่ 4 หน่วยงาน งานทรัพยากรมนุษย์ ฝ่าย พัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร
ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน: พันธกิจข้อที่ 6 ยุทธศาสตร์ข้อที่ 9 เป้าหมายข้อที่ 3 .
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบ 4: มาตรฐานที่ 2 ประเด็นที่ 2.2
.
ตอบสนองมาตรฐานของโรงเรียน : มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.2
วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน

วัตถุประสงค์
- เพื่อจัดระบบการ
พัฒนาบุคลากร
เป้าหมายเชิงปริมาณ :
- ครูและบุคลากร
ทุกคน ในโรงเรียน
มารีย์อนุสรณ์
- บุคลากรโรงเรียน
มารีย์อนุสรณ์ที่ยังไม่มี
ใบประกอบวิชาชีพครู
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
:
- มีการจัดระบบการ
พัฒนาบุคลากร
ตัวชี้วัดความสำเร็จ :
- ครูและบุคลากร
ร้อยละ 90 ได้รับการ
พัฒนาไม่น้อยกว่าปีละ
20 ชั่วโมง
- ครูและบุคลากร
ร้อยละ 80 ได้รับการ

2. จัดระบบการพัฒนาบุคลากร
1. ขั้นวางแผน (P : PLAN)
1.1 ประชุ ม คณะกรรมการฝ่ ายบุ ค ลากรเพื่ อ
เตรียมการดังต่อไปนี้
1.1.1 เตรี ย มสำรวจความต้ อ งการ การ
พัฒนาบุคลากรทุกฝ่ายภายในโรงเรียน
1.1.2 เตรียมสำรวจความต้องการเรียนต่อ
เพื่อขอใบประกอบวิชาชีพครู
1.1.3 เตรียมรวบรวมข้อมูลจากการสำรวจ
นำเสนอผู้แทน ผู้อำนวยการและผู้จัดการ เพื่อขอ
อนุมัติ
1.1.4 เตรียมจัดทำปฏิทิน การอบรมสัมมนา
ศึ ก ษาดู ง าน การศึ ก ษาต่ อ ของบุ ค ลากรใน
โรงเรียน
1.1.5 เตรียมประสานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง เพื่อจัดเตรียม สถานที่ ยานพาหนะ
1.1.6 เตรียมจั ดเตรียมการอบรม สั มมนา
ประสานกับงานกับวิทยากร
1.1.7 เตรียมประสานงานในการจัดเตรียม
สิ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้เกี่ยวข้อง
1.1.8 เตรีย มจั ด ทำแบบประเมิ น ความพึ ง

ระยะเวลา
ดำเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)

1มี.ค.- 30เม.ย. 64
1มี.ค.- 30เม.ย. 64
1มี.ค.- 30เม.ย. 64
1มี.ค.- 30เม.ย. 64

1มี.ค.- 30เม.ย. 64
ก่อนการอบรมทุก
ครั้ง 7วัน
ก่อนการอบรมทุก
ครั้ง 7วัน
ก่อนการอบรมทุก
ครั้ง 7วัน
ระหว่างการอบรม
สัมมนาทุกครั้ง
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ระยะเวลา
กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน
ดำเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)
อบรมและพัฒนาจาก
พอใจในการอบรมสัมมนา
ระหว่างการอบรม
หน่วยงานทั้งภายใน
1.1.9 เตรียมจัดอบรมสัมมนาตามที่วางแผน สัมมนาทุกครั้ง
และภายนอก
และปฏิทิน
ครั้งที่มีการอบรม
1.1.10 เตรียมประเมินความพึงพอใจในการ ภายใน 7 วันหลังการ
- บุคลากร ร้อยละ อบรมสัมมนาทุกครั้ง
อบรมเสร็จ
90 ที่เรียนต่อมีใบ
1.1.11 เตรียมสรุปรายงานผลการจัดอบรม
ประกอบวิชาชีพครู
สัมมนาทุกครั้ง
ก่อนการอบรมทุก
1.1.12 เตรียมประสานงานกับหัวหน้าฝ่าย ครั้ง
เครื่องมือการติดตาม : ต่าง ๆ เพื่อนำผลการอบรมไปใช้เกิดประโยชน์
- แบบประเมิน
2. ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ/ภาระงาน
ความพึงพอใจในการ ร่วม/โครงการ) (D : DO)
อบรมสัมมนา
2.1 สำรวจความต้องการ การพัฒนาบุคลากร 1มี.ค.- 30เม.ย. 64
- แบบประเมิน
ทุกฝ่ายภายในโรงเรียน
ความพึงพอใจต่อการ
2.2 รวบรวมข้ อมู ล จากการสำรวจ นำเสนอ 1 พ.ค. 64
เรียนต่อวิชาชีพครู
ผู้อำนวยการและผู้จัดการ เพื่อขออนุมัติ
2.3 จั ดทำปฏิ ทิน การอบรมสั มมนา ศึกษาดู 1-30 พ.ค. 64
งาน การศึกษาต่อของบุคลากรในโรงเรียน
2.4 ประสานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ก่อนการอบรมทุก
เพื่อจัดเตรียม สถานที่ ยานพาหนะ
ครั้ง 7วัน
2.5 จัดเตรียมการอบรม สัมมนา ประสานกับ ก่อนการอบรมทุก
งานกับวิทยากร
ครั้ง 7วัน
2.6 ประสานงานในการจั ดเตรีย มสิ่ งอำนวย ก่อนการอบรมทุก
ความสะดวกแก่ผู้เกี่ยวข้อง
ครั้ง 7วัน
2.7 จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจในการ หลังการอบรมทุกครั้ง
อบรมสัมมนา
7วัน
2.8 จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจต่อการ หลังจากบุคลากร
เรียนต่อ
เรียนจบ
2.9 จัดอบรมสัมมนาตามที่วางแผนและปฏิทิน ก่อนการอบรมทุก
ครั้ง 7วัน
วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย
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วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน
2.10 ประเมิ น ความพึ ง พอใจในการอบรม
สัมมนาทุกครั้ง
2.11 สรุปรายงานผลการจัดอบรมสัมมนาทุก
ครั้ง
2.12 ประสานงานกับหัวหน้าฝ่ายต่าง ๆ เพื่อ
นำผลการอบรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์
2.13 รวบรวมเอกสารการพัฒนาตนเอง เช่นใบ
เกียรติบัตร รูปภาพ
2.14 สรุปผลการพัฒนาตนเอง
3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล
(C : CHECK)
3.1 ตรวจสอบติ ด ตามการดำเนิ น การตาม
แผนงาน
3.2 ปรับปรุงแก้ไข ดำเนินงาน ตามแผนงาน
แบบประเมินความพึงพอใจในการอบรมสัมมนาที่
ยังไม่สมบูรณ์
3.3 ทบทวน/แก้ ไข/ปรับ ปรุ ง เครื่ อ งมื อ การ
ติดตาม
3.4 วิเคราะห์ / สั งเคราะห์ ผลการประเมิ น
ความพึ งพอใจในการอบรมสั ม มนาของครู แ ละ
บุคลากรโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา
(A : ACT)
4.1 สรุปผลการอบรมสัมมนาครูและบุคลากร
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
4.2 สรุป ผลการเรีย นต่ อ เพื่ อ ขอใบประกอบ
วิชาชีพครู
4.3 นำผลการประเมิ นความพึ งพอใจในการ

ระยะเวลา
ดำเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)
หลังการอบรมทุกครั้ง
7วัน
หลังการอบรมทุกครั้ง
7วัน
ตามปฏิทินการอบรม
และจดหมายเข้าของ
แต่ละหน่วยงาน
หลังการอบรมเสร็จ
ทุกครั้งภายใน 7วัน
ทุกครั้งที่มีการอบรม

ทุกครั้งที่มีการอบรม

หลังจากบุคลาการ
เรียนจบ
รายเดือน/รายภาค
เรียนและปีการศึกษา
2564
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วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน
อบรมสัมมนาทุกครั้งมาวางแผนเพื่อปรับปรุงและ
พัฒนาในปีการศึกษา

ระยะเวลา
ดำเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)
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ลำดับที่ 4 หน่วยงาน งานทรัพยากรมนุษย์ ฝ่าย พัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร
ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน: พันธกิจข้อที่ 6 ยุทธศาสตร์ข้อที่ 9 เป้าหมายข้อที่3
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบ 4: มาตรฐานที่ 2
ประเด็นที่ 2.2
ตอบสนองมาตรฐานของโรงเรียน : มาตรฐานที่ 2
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2
วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย
วัตถุประสงค์
- เพื่อประเมิน
บุคลากร
เป้าหมายเชิงปริมาณ :
- ครูและบุคลากร
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
- มีการประเมินครู
และบุคลากร

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน

3. ประเมินบุคลากร
1. ขั้นวางแผน (P : PLAN)
1.1ประชุ ม คณะกรรมการประเมิ น บุ ค ลากร
ดังต่อไปนี้
1.1.1เตรียมแต่งตั้งคณะ กรรมการทุกฝ่าย
เพื่อประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากร
1.1.2 เตรี ย มจั ด ท ำแบ บ ป ระเมิ น การ
ปฏิบัติงานของบุคลากร
1.1.3 เตรี ย มดำเนิ นการป ระเมิ น การ
ปฏิบัติงานของบุคลากร
ตัวชี้วัดความสำเร็จ :
1.1.4 เตรียมสรุปรายงานผลการประเมิ น
- ครูและบุคลากร การปฏิบัติงานของบุคลากรเพื่อเสนอผู้อำนวยการ
ร้อยละ 100 ผ่านการ และผู้จัดการ
ประเมิน และได้รับการ 2. ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ/ภาระงาน
ปรับขั้นเงินเดือน
ร่วม/โครงการ) (D : DO)
2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการทุกฝ่ายเพื่อประเมิน
การปฏิบัติงานของบุคลากร
เครื่องมือการติดตาม/
2.2 จั ด ทำแบบประเมิ น การปฏิ บั ติ ง านของ
ประเมินผล
บุคลากร
1. แบบประเมิน
2.2.1 จัดทำเอกสารสำรวจเครื่องแต่งกาย
ตามระเบียบว่าด้วยการ ครูและบุคลากร

ระยะเวลา
ดำเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)

20 พ.ค. 64
25 พ.ค. 64
1-15 มิ.ย. 64
1-15 มิ.ย. 64
20 พ.ค. 64

25 พ.ค. 64
13 ส.ค. 64 ครั้งที่ 1
13 – 30 พ.ค. 64
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ระยะเวลา
กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน
ดำเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)
ประเมินครูและ
2.2.2 จัดทำเอกสารการออกนอกบริเวณ 13 – 30 พ.ค. 64
บุคลากร
โรงเรียนของพนักงาน ครู และบุคลากร
2. แบบรายงานการ
2.3 ดำเนิ น การประเมิ น การปฏิ บั ติ ง านของ 13 ก.พ. 65 ครั้งที่ 2
สรุปผลการประเมิน
บุคลากร
ประจำปี
2.4 สรุปรายงานผลการประเมินการปฏิบัติงาน 4-18 มี.ค. 65
ของบุคลากรเพื่อเสนอผู้อำนวยการและผู้จัดการ
ขออนุมัติการปรับขั้นเงินเดือน
2.5 ประสานงานกับงานการเงินและบัญชี ฝ่าย 19-29 มี.ค. 65
ธุรการ – การเงิน เพื่อเบิกจ่ายให้แก่บุคลากร
2.6 นำผลการดำเนิ น งานมาวิ เคราะห์ เพื่ อ 1 พ.ค. 65
นำมาพิจารณาและปรับปรุงในปีการศึกษาต่อไป
3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล
(C : CHECK)
3.1 ตรวจสอบติ ด ตามการดำเนิ น งานตาม 15 ก.พ. 65
แผนงาน
3.2 ปรับ ปรุงแก้ ไ ข ดำเนิ น งานตามแผนงาน 20 ก.พ. 65
ประเมินบุคลากรที่ยังไม่สมบูรณ์
4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา
(A : ACT)
4.1 สรุปผลการจัดประเมินบุคลากร
28 ก.พ. 65
4.2 นำผลการประเมินมาวางแผนเพื่อปรับปรุง 10 มี.ค. 65
และพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป
วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย
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ลำดับที่ 4 หน่วยงาน งานทรัพยากรมนุษย์ ฝ่าย พัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร
ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน: พันธกิจข้อที่ 6 ยุทธศาสตร์ข้อที่ 9 เป้าหมายข้อที่ 3
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบ 4: มาตรฐานที่ 2 ประเด็นที่ 2.2
.
ตอบสนองมาตรฐานของโรงเรียน : มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.2
วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย
วัตถุประสงค์
- เพื่อเสริมสร้างขวัญ
กำลังใจและจำหน่าย
บุคลากร

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน

4. เสริมสร้างขวัญกำลังใจและจำหน่ายบุคลากร
1. ขั้นวางแผน (P : PLAN)
1.1ประชุมคณะกรรมการฝ่าย
บุคลากรเตรียมการดังต่อไปนี้
1.1.1 เตรียมแต่งตั้งคณะ กรรมการ
เป้าหมายเชิงปริมาณ : รับผิดชอบแต่ละหน้าที่
-ครูและบุคลากร
1.1.2 เตรียมประชุมคณะ กรรมการ
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
1.1.3 เตรียมดำเนินการรวบรวมข้อมูลการ
ทุกคน
ปฏิบัติงานจากหัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย
1.1.4 เตรียมสำรวจจำนวนบุคลากร อายุ
เป้าหมายเชิงคุณภาพ : การทำงาน
-ครูและบุคลากร
เกิดขวัญกำลังใจและ 2. ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ/ภาระงาน
จำหน่ายบุคลากร
ร่วม/โครงการ)(D : DO)
2.1 ประสานงานกับงานวัดผลประเมินผลและ
ตัวชี้วัดความสำเร็จ : ทะเบียน ฝ่ายวิชาการแล้วนำเสนอ ผู้อำนวยการ
- ครูและบุคลากร และผู้จัดการ ในการจัดสวัสดิการตามระเบียบของ
ร้อยละ 84 เกิดขวัญ
โรงเรียน
กำลังใจในการปฏิบัติ
2.2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อชี้แจง
หน้าที่
รายละเอียดของกิจกรรม
2.3 สำรวจจำนวนบุคลากร

ระยะเวลา
ดำเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)

8 พ.ค. 64
8 พ.ค. 64
14 พ.ค. 64
18 พ.ค. 64
21 พ.ค. 64

25 พ.ค. 64

26 พ.ค. 64
26 พ.ค. 64
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ระยะเวลา
กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน
ดำเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)
2.4 รวบรวมข้อมูลการปฏิบัติงาน
28 พ.ค. 64
2.5 ดำเนิ น การกิ จ กรรมการสร้ า งขวั ญ และ 7 พ.ค. 2565
กำลังใจกับบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่
ดีเด่น และจำหน่ายบุคลากร
เครื่องมือการติดตาม/
2.5.1 การปรับขั้นเงินเดือนตามระเบียบ 1-7 พ.ค. 2565
ประเมินผล
และตามการประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากร
1. แบบประเมิน
ทุกปีการศึกษา
ความพึงพอใจ
2.5.2 พิจารณาเงินโบนัสของผู้บริหาร ครู 25-31 ธ.ค. 2564
2.แบบสรุปผลการ และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน
รับสวัสดิการครูและ
2.5.3 จัดกิ จกรรมเนื่ องในโอกาสวัน ขึ้น ปี 25 ธ.ค. 2564
บุคลากร
ใหม่ระหว่างผู้บริหาร ครู บุคลากร และเจ้าหน้าที่
3.รายงานสรุปผล เป็นประจำทุกปี โดยมีกิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์
การประเมินการขาด แลกเปลี่ยนของขวัญ แข่งกีฬา เป็นต้น
ลา มาสาย ของครูและ
2.6 มอบรางวัลจากกิจกรรมขวัญและกำลังใจ
บุคลากร
บุคลากร
2.6.1 มอบทองตามอายุ ก ารทำงานของ 8-26 ก.พ. 2565
บุคลากรตามระเบียบของโรงเรียน
2.6.2 มอบขวั ญ และกำใจให้ กั บ ผู้ บ ริห าร 10-21 พ.ค. 2565
ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ไม่
ขาด ไม่ ล า ไม่ มาสาย ตลอดปี ก ารศึ ก ษา ตาม
ระเบียบของโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
2.6.3 มอบของขวัญวันเกิดให้กับผู้บริหาร ตลอดปีการศึกษา
2.6.4 มอบขวัญกำลังใจให้กับผู้บริหาร ครู ตลอดปีการศึกษา
และบุคลากรที่ได้รับรางวัลต่าง ๆ
2.6.5 จัดกิจกรรมขวัญกำลังใจสำหรับครู
ตลอดปีการศึกษา
คลอดบุตร
2.6.6 จัดกิจกรรมชุดสวัสดิการบุคลากร
มี.ค. - พ.ค. 65
ประจำปี
2.6.7 จัด สวัส ดิ การให้ กั บ ครูและบุ คลากร
วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย
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วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน
ทางการศึ ก ษาเมื่ อ สิ้ น สภาพการเป็ น ครู แ ละ
บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
ตามระเบียบของโรงเรียน
2.6.8 มอบขวัญกำลั งใจให้ กับผู้ บริห าร ครู
และบุคลากรที่เกษียณอายุราชการ
2.6.9 จั ด กิ จ กรรมตรวจสุ ข ภาพประจำปี
สำหรับครู บุคลากร และเจ้าหน้าที่
3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล
(C : CHECK)
3.1 ตรวจสอบติ ด ตามการดำเนิ น งานตาม
แผนงาน
3.2 ปรับปรุงแก้ไข ดำเนินงานตามแผนงาน
4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา
(A : ACT)
4.1 สรุปรายงานผลการดำเนิน งานเพื่อพัฒนา
4.2 วิเคราะห์ผลการดำเนินงานนำไปปรับปรุง
และพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป

ระยะเวลา
ดำเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)
มี.ค. - มิ.ย. 65
1-31 มี.ค. 65

22 ก.พ. 65
22 ก.พ. 65

22 ก.พ. 65
22 ก.พ. 65
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แบบประมาณการค่าใช้จ่าย
หน่วยงานทรัพยากรมนุษย์ (เสริมสร้างขวัญกำลังใจและจำหน่ายบุคลากร)
ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร
ขั้นกำหนด
ราคาต่อ
มาตรฐาน/
หน่วย
จำนวน
ลำดับ
รายการ
คุณลักษณะเฉพาะ
หน่วย
บาท สต.
คุณภาพ
1 โบนัสประจำปี
เงิ น ข วั ญ ก ำ ลั งใจ
5,000
240
สำหรับครู
2 กิจกรรมคริสต์มาสและ
ซื้อของขวัญจับสลาก
3,000
240
สวัสดีปีใหม่
และงานเลี้ยงสังสรรค์
3 โบนัสทองบุคลากรนานปี
มอบทอง
4 ขวัญกำลังใจ ไม่ขาด ไม่ลา
เงิ น ข วั ญ ก ำ ลั งใจ
2,000
20
ไม่มาสายและลงเวลากลับทุก สำหรับครู
วัน
5 กิจกรรมวันเกิดสำหรับ
มอบของที่ระลึก
20,000
3
ผู้บริหาร
6 กิจกรรมขวัญกำลังใจครู
ค รู รั บ รางวั ล (ช่ อ
1,500
20
ดอกไม้)
7 กิจกรรมชุดสวัสดิการ
มอบชุดสวัสดิการ
1,200
240
บุคลากรประจำปี
8 กิจกรรมขวัญกำลังใจสำหรับ มอบซอง หรื อ ซื้ อ
2,000
20
ครูคลอดบุตร
ของขวัญ
9 กิจกรรมเกษียณอายุราชการ เงิ น ข วั ญ ก ำ ลั งใจ 500,000
5
สำหรับครู
10 ตรวจสุขภาพประจำปี
รพ.เซนต์เมรี่
11 กระดาษ A4
70 แกรม
120
15
“IQ BRAND”
12 หมึกปริ้น
500
6
รวมประมาณค่าใช้จ่าย (ห้าล้านแปดแสนแปดหมืน่ สองพันแปดร้อยบาทถ้วน)

สรุปประเภทงบประมาณ
 งบโรงเรียน 5,594,800 บาท
รวมเป็นเงิน 5,882,800 บาท

 งบจัดหา

288,000

จำนวน
เงิน
บาท
1,200,000
720,000
500,000
40,000

60,000
30,000
288,000
40,000
2,500,000
500,000
1,800
3,000
5,882,800

บาท

สต.
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ลำดับที่ 5 หน่วยงาน งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ ฝ่าย พัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร
ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน: พันธกิจข้อที่ 3, 4 ยุทธศาสตร์ข้อที่ 5 ,6 ,8 เป้าหมายข้อที่ 1
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบ 4: มาตรฐานที่ 2 ประเด็นที่ 2.3
ตอบสนองมาตรฐานของโรงเรียน : มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.3

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสำรวจหัวข้อ
สารสนเทศโรงเรียนตาม
ความต้องการแต่ละ
หน่วยงานตาม
กฎกระทรวง
2. เพื่อจัดทำระบบ
สารสนเทศโรงเรียน
3. เพื่อรายงาน
สารสนเทศโรงเรียนตาม
ช่องทางต่าง ๆ
4. เพื่อประเมินการ
ใช้ระบบสารสนเทศ
โรงเรียน
5. เพื่อให้ระบบMasSchool สามารถใช้งาน
ได้เสมอและแก้ไข
ปรับปรุงได้
เป้าหมายเชิงปริมาณ :
- ระบบสารสนเทศ
โรงเรียน

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน

ระยะเวลา
ดำเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)

1. ขั้นวางแผน (P : PLAN)
1.1 ประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ 23-27 เม.ย. 64
ดังต่อไปนี้
1.1.1. เตรียมแต่งตั้งคณะ กรรมการ
23-27 เม.ย. 64
ดำเนินงานสารสนเทศจากตัวแทนของแต่ละฝ่ายของ
โรงเรียน
1.1.2. เตรียมดำเนินการสำรวจหัวข้อ
30 เม.ย. 64
สารสนเทศตามความต้องการ
1.1.3. เตรียมประสานคณะกรรมการ
ดำเนินงานสารสนเทศตรวจสอบสารสนเทศ
2. ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ/ภาระงาน
ร่วม/โครงการ)(D : DO)
2.1 กิจกรรมงานสารสนเทศ
2.1.1แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
10-15 พ.ค. 64
สารสนเทศ
2.1.2 ดำเนินการสำรวจหัวข้อสารสนเทศตาม 20-24 พ.ค. 64
ความต้องการของหน่วยงานตามหัวข้อกฎกระทรวง
ว่าด้วยระเบียบประกันคุณภาพภายในปี พ.ศ. 2553
2.1.3 กำหนดปฏิทินติดตามข้อมูลสารสนเทศ 20-24 พ.ค. 64
จากทุกฝ่ายในโรงเรียน

484

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

เป้าหมายเชิงคุณภาพ :
1. มีการสำรวจหัวข้อ
สารสนเทศโรงเรียนตาม
ความต้องการแต่ละ
หน่วยงานตาม
กฎกระทรวง
2. มีการจัดทำระบบ
สารสนเทศโรงเรียน
3. มีการรายงาน
สารสนเทศโรงเรียนตาม
ช่องทางต่าง ๆ
4. มีการประเมินการ
ใช้ระบบสารสนเทศ
โรงเรียน

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน
2.1.4 รวบรวมข้อมูลสารสนเทศ จากฝ่ายอื่น
ๆ ของโรงเรียน
2.1.5 จัดทำสารสนเทศโรงเรียนให้สอดคล้อง
กับความต้องการของหน่วยงานตามหัวข้อตาม
กฎกระทรวงว่าด้วยระเบียบประกันคุณภาพภายในปี
พ.ศ. 2553
2.1.6 ประสานคณะกรรมการดำเนินงาน
สารสนเทศตรวจสอบสารสนเทศ
2.1.7 นำเสนอสารสนเทศตามช่องทางต่าง ๆ
เช่น เว็บไซต์โรงเรียน
2.1.8 นำสารสนเทศไปใช้โดยส่งให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
2.1.9 จัดทำรูปเล่มสารสนเทศเป็นรายภาค
เรียนหรือรายปี
2.1.10 จัดทำแบบประเมินการใช้สารสนเทศ
2.2 กิจกรรมระบบเครือข่ายของโรงเรียน
2.2.1 ปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ตภายใน
โรงเรียน
2.2.2 ดูและระบบ Mas-School
2.2.3 พัฒนาเว็บไซต์โรงเรียน และสื่อ
ออนไลน์ของโรงเรยีน

ตัวชี้วัดความสำเร็จ :
1. ร้อยละ 80
สารสนเทศของแต่ละ
ฝ่ายมีความเป็นระบบ
ชัดเจนตรวจสอบได้ง่าย
2. ได้สารสนเทศที่มี
ความถูกต้องชัดเจน
2.3 กิจกรรมประเมินการใช้สื่อการเรียนการ
จำนวน 10 เล่ม
สอนเทคโนโลยี
3. ผู้มีส่วนได้เสียพึง
2.3.1 แต่งตั้งคณะกรรมกรรมประชุมวางแผน
พอใจการนำเสนอ
2.3.2 ประเมินการใช้สื่อเทคโนโลยีในการ
สารสนเทศผ่านช่องทาง เรียนการสอนภาคเรียนละ 1 ครั้ง
ต่าง ๆ ร้อยละ 80
2.3.4 ประกาศผลการประเมินการใช้สื่อใน
4.บุคลากรมีการใช้ การจัดการเรียนการสอน

ระยะเวลา
ดำเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)
20-24 พ.ค. 64
25พ.ค.-1 มิ.ย. 64

4 มิ.ย. 64
5 มิ.ย. 64
11 มิ.ย. 64
15 มิ.ย. 64
30 มิ.ย. 64
ตลอดปีการศึกษา

1-30 ส.ค. 64
1-10 ต.ค. 64
1-30 พ.ย. 64
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วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน

สื่อเทคโนโลยีในการ
จัดการเรียนการสอน
อย่างมีประสิทธิภาพ
ร้อยละ 85
5. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
พึงใจในบริการ
อินเตอร์เน็ตไร้สาย
ร้อยละ 85

2.3.5 สรุปผลการใช้สื่อเทคโนโลยี
2.4 กิจกรรมยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เทคโนโลยี
2.4.1 เตรียมแต่งตั้งคณะกรรมการ
ผู้รับผิดชอบ
2.4.2 เตรียมประชุมคณะกรรมการ การจัด
โครงการเตรียมจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการ
ทำงาน
2.4.3 จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
2.4.4 ดำเนินงานตามแผนงาน
2.4.5 ตรวจสอบติดตามผลการอบรมปรับปรุง
แก้ไข รายการ
2.4.6 สรุปรายงานผลการดำเนิน งาน
2.4.8 วิเคราะห์ผลการดำเนินงานเพื่อนำไป
ปรับปรุงและพัฒนาต่อไป
2.5 กิจกรรมเทคโนโลยีโครงการเรียนฟรี 15 ปี
2.5.1 เตรียมแต่งตั้งคณะกรรมการ
ผู้รับผิดชอบ
2.5.2 เตรียมประชุมคณะกรร มการ การจัด
โครงการเตรียมจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการ
ทำงาน
2.5.3 จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
2.5.4 ดำเนินงานตามแผนงาน
2.5.5 ตรวจสอบติดตามผลการอบรมปรับปรุง
แก้ไขรายการ
2.6.6 สรุปรายงานผลการดำเนิน งาน
2.5.8 วิเคราะห์ผลการดำเนินงานเพื่อนำไป
ปรับปรุงและพัฒนาต่อไป

เครื่องมือการติดตาม :
1. แบบประเมินการใช้
สารสนเทศ

ระยะเวลา
ดำเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)
1-25 ธ.ค. 64

1 มิ.ย. 64
4 มิ.ย. 64

ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
1-25 ก.พ. 65
1-25 ก.พ. 65
1-5 มี.ค. 65

4 มิ.ย. 64

ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
1-25 ก.พ. 64
1-25 ก.พ. 64
1-5 มี.ค. 64
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กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน
3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (C:
CHECK)
3.1 นำเสนอสารสนเทศตามช่องทางต่าง ๆ เช่น
เว็บไซต์โรงเรียน
3.2 นำสารสนเทศไปใช้โดยส่งให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
3.3 ดำเนินการแจกแบบประเมินการใช้
สารสนเทศให้แก่หัวหน้าฝ่ายเพื่อดำเนินการในการ
ประเมิน
4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (A : ACT)
4.1 รวบรวมแบบประเมินการใช้สารสนเทศและ
ประมวลผล
4.2 สรุปผลรายงานการใช้สารสน เทศแก่หัวหน้า
ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร
ผู้อำนวยการและผู้จัดการ
4.3 สรุปผลแผนงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
นำมาวางแผนเพื่อปรับปรุงและพัฒนาในการ
ดำเนินงานต่อไป

ระยะเวลา
ดำเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)

11 มิ.ย. 64
30 มิ.ย. 64

สัปดาห์สุดท้ายของ
ภาคเรียน1-2
สัปดาห์สุดท้ายของ
ภาคเรียน1-2
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ลำดับที่ 6 หน่วยงาน งานประชาสัมพันธ์ ฝ่าย พัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร
ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน: พันธกิจข้อที่ 6 ยุทธศาสตร์ข้อที่ 10 เป้าหมายข้อที่ 1
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบ 4: มาตรฐานที่ 2 ประเด็นที่
3
ตอบสนองมาตรฐานของโรงเรียน : มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่
2.3
วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย
วัตถุประสงค์
1. เพื่อบริการข้อมูล
ประชาสัมพันธ์แก่
บุคลากรในและนอก
โรงเรียน
2. เพื่อประสานงาน
การจัดทำวารสาร/จุล
สารโรงเรียนหรือตาม
นโยบายของผู้อำนวยการ
3. เพื่อเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารของ
โรงเรียนผ่านช่องทาง
ต่าง ๆ
เป้าหมายเชิงปริมาณ :
1.บุคลากร ใน
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
2.บุคลากรนอก
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน
1. ขั้นวางแผน(P : PLAN)
1.1 ประชุมคณะกรรมการงานประชาสัมพันธ์
ดังต่อไปนี้
1.1.1 เตรียมวางแผนร่วมกับหัวหน้างาน
ประชาสัมพันธ์ ในการกำหนดแผนงานบริหารฝ่าย
พัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร
1.1.2 เตรียมแต่งตั้งตัวแทนจากแต่ละงาน
ของแต่ละฝ่าย
1.1.3 เตรียมประสานงานการจัดทำ
วารสาร/จุลสารโรงเรียนหรือตามนโยบายของ
ผู้อำนวยการ
1.1.4 เตรียมให้การบริการข้อมูล
ประชาสัมพันธ์แก่บุคลากรในและนอกโรงเรียน
1.1.5 เตรียมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของ
โรงเรียนผ่านช่องทางต่าง ๆ
1.1.6 เตรียมจัดทำแบบประเมินความพึง
พอใจของผู้ใช้ บริการ

ระยะเวลา
ดำเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)
4-11 พ.ค. 64
4-11 พ.ค. 64

4-11 พ.ค. 64
15 ก.พ. 64

15 ก.พ. 64
1 มี.ค. 64

493

วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน

เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1. มีการบริการ
ข้อมูลประชาสัมพันธ์
แก่บุคลากรในและนอก
โรงเรียน
2. มีการ
ประสานงานการจัดทำ
วารสาร/จุลสาร
โรงเรียนหรือตาม
นโยบายของผู้อำนวย
การ
3. มีการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารของ
โรงเรียนผ่านช่องทาง
ต่าง ๆ
ตัวชี้วัดความสำเร็จ :
1. ร้อยละ 85 ผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องพึงพอใจ
ในการบริการข้อมูล
ประชาสัมพันธ์ ทั้ง
ภายในและนอก
โรงเรียน
2. ร้อยละ 90 มีการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ของโรงเรียนผ่าน
ช่องทางต่าง ๆ อย่างมี
ประสิทธิภาพ
เครื่องมือการติดตาม :
1. แบบสอบถาม

2. ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ/ภาระงาน
ร่วม/โครงการ)(D : DO)
2.1 วางแผนร่วมกับหัวหน้างานประชาสัมพันธ์
ในการกำหนดแผนงานบริหารฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและบุคลากร
2.2 แต่งตั้งตัวแทนจากแต่ละงานของแต่ละ
ฝ่าย
2.3 ประสานงานการจัดทำวารสาร/จุลสาร
โรงเรียนหรือตามนโยบายของโรงเรียน
2.4 ให้การบริการข้อมูลประชาสัมพันธ์แก่
บุคลากรในและนอกโรงเรียน
2.5 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของโรงเรียนผ่าน
ช่องทางต่าง ๆ
2.5.1 เว็บไซต์ Facebook
2.5.2 สถานีวิทยุท้องถิ่น ทุกครั้งที่มีการจัด
โครงการ/กิจกรรมเสร็จ/ได้รับรางวัลต่าง ๆ ให้
เป็นปัจจุบัน
2.5.3 กิจกรรมประชาสัมพันธ์สื่อออนไลน์
2.5.4 กิจกรรมจัดทำวารสารโรงเรียน
2.5.5 โครงการแนะแนวการศึกษา “ชวน
น้องมาเรียน”
2.6 จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ
3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (C :
CHECK)
3.1 ตรวจสอบติดตามการดำเนินงานตามแผน
ของฝ่าย
3.2 ปรับปรุง แก้ไข การดำเนิน งานตาม
แผนปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์

ระยะเวลา
ดำเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)

11-15 พ.ค. 64

11 พ.ค. 64
18-22 พ.ค. 64
25 พ.ค. 64
27 พ.ค. 64
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา

ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
3-31 ส.ค. 64
1 มิ.ย. 64

25 ก.พ. 64
8 มี.ค. 64
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เป้าหมาย
ความพึงพอใจการ
บริการข้อมูล
ประชาสัมพันธ์ผ่าน
ช่องทางต่าง ๆ

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน

ระยะเวลา
ดำเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)
22-26 ก.พ. 64

3.3 ทบทวน/แก้ไข ปรับปรุง เครื่องมือ
4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา
(A : ACT)
4.1รวบรวมแบบสอบถามความพึงพอใจการ 25-28 ก.พ. 64
บริการข้อมูลประชาสัมพันธ์
4.2สรุปผลรายงานการบริการข้อมูล
4-8 มี.ค. 64
ประชาสัมพันธ์แก่หัวหน้าฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและบุคลากร ผู้อำนวยการและผู้จัดการ
4.3 สรุปผลแผนงานประชาสัมพันธ์เพื่อนำมา 15-17 มี.ค. 64
วางแผนเพื่อปรับปรุงและพัฒนาในการดำเนิน
งานต่อไป
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ฝ่ายปฐมวัย
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ลำดับที่ 1 หน่วยงาน งานบริหารฝ่ายปฐมวัย
ฝ่าย ปฐมวัย
ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน : พันธกิจข้อที่...3...ยุทธศาสตร์ข้อที่ - เป้าหมายข้อที่
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบสี่: มาตรฐานที่ 1,2,3 ประเด็นที่ 1.1-1.4,2.1-2.6,3.1-3.4
ตอบสนองมาตรฐานของโรงเรียน : มาตรฐานที่ 1-4
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1-4.4
ระยะเวลา
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน
ดำเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)
วัตถุประสงค์
1.ขั้นวางแผน (P : PLAN)
1. เพื่อวางแผนร่วมกับหัวหน้า
1.1 ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายบริหารปฐมวัยในการกำหนด ระดับปฐมวัยเพื่อ
แผนงานบริหารฝ่ายปฐมวัย
1.1.1 เตรียมวางแผนร่วมกับหัวหน้า
9 เมษายน 2564
2. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนใน
ฝ่ายบริหารปฐมวัยในการกำหนดแผนงาน
การพัฒนาบุคลากรในฝ่ายให้มี
บริหารฝ่ายปฐมวัย
ประสิทธิภาพ
1.1.2 เตรียมส่งเสริม สนับสนุนใน
21 เมษายน 2564
3. เพื่อรวบรวมและสรุป
การพัฒนาบุคลากรในฝ่ายให้มี
รายงาน การดำเนินงานให้ฝ่าย ประสิทธิภาพ
บริหารงานทั่วไป ทุกสัปดาห์/ทุก
1.1.3 เตรียมรวบรวมและสรุป
17 พ.ค. 64 – ก.ย. 64
เดือน/ภาคเรียน/ปีการศึกษา
รายงาน การดำเนินงานให้ฝ่ายบริหารงาน
(เทอม 1)
ทั่วไป ทุกสัปดาห์/ทุกเดือน/ภาคเรียน/ปี
พ.ย.64-ก.ย.65
เป้าหมายเชิงปริมาณ
การศึกษา
(เทอม 2)
- บุคลากรปฐมวัยทุกคน
2. ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ/ภาระ
งานร่วม/โครงการ)(D : DO)
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
2.1 จัดทำวางแผนร่วมกับหัวหน้าฝ่าย
27 เมษายน 2564
1. มีการวางแผนร่วมกับหัวหน้า บริหารปฐมวัยในการกำหนดแผนงาน
ฝ่ายบริหารปฐมวัยในการกำหนด บริหารฝ่ายปฐมวัย
แผนงานบริหารฝ่ายปฐมวัย
2.2 จัดทำส่งเสริม สนับสนุนในการ
พัฒนาบุคลากรในฝ่ายให้มีประสิทธิภาพ
17 พ.ค.64- มี.ค.64
2.2.1 งานบริหารฝ่ายปฐมวัย
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กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน

2. มีการส่งเสริม สนับสนุนในการ
2.2.2 งานพัฒนาหลักสูตร
พัฒนาบุคลากรในฝ่ายให้มี
2.2.3 งานจัดประสบการณ์เรียนรู้
ประสิทธิภาพ
2.2.4 งานนิเทศการจัด
3. มีการรวบรวมและสรุปรายงาน ประสบการณ์เรียนรู้
การดำเนินงานให้ฝ่ายบริหารงาน
2.2.5 งานประเมินพัฒนาการเด็ก
ทั่วไป ทุกสัปดาห์/ทุกเดือน/ภาค ปฐมวัย
เรียน/ปีการศึกษา
2.2.6 งานวิจัยในชั้นเรียน
2.2.7 งานพัฒนาสื่อและนวัตกรรม
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
2.2.8 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1.ครูปฐมวัยร้อยละ 100 วางแผน
2.2.9 งานส่งเสริมพัฒนาเด็กปฐมวัย
ร่วมหัวหน้าฝ่ายบริหารปฐมวัยใน
2.3 จัดทำรวบรวมและสรุปรายงาน
การกำหนดแผนงานบริหาร
การดำเนินงานให้ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ปฐมวัย
ทุกสัปดาห์/ทุกเดือน/ภาคเรียน/ปี
2. ครูปฐมวัยร้อยละ 100
การศึกษา
ได้รับการส่งเสริม สนับสนุนใน
2.3.1 งานบริหารฝ่ายปฐมวัย
การพัฒนาบุคลากรในฝ่ายให้มี
2.3.2 งานพัฒนาหลักสูตร
ประสิทธิภาพ
2.3.3 งานจัดประสบการณ์เรียนรู้
3. สามารถรวบรวมและสรุป
2.3.4 งานนิเทศการจัด
รายงาน การดำเนินงานให้ฝ่าย ประสบการณ์เรียนรู้
บริหารงานทั่วไป ทุกสัปดาห์/ทุก
2.3.5 งานประเมินพัฒนาการเด็ก
เดือน/ภาคเรียน/ปีการศึกษา
ปฐมวัย
2.3.6 งานวิจัยในชั้นเรียน
เครื่องมือการติดตาม/
2.3.7 งานพัฒนาสื่อและนวัตกรรม
ประเมินผล
2.3.8 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1.แบบสรุปรายงานการ
2.3.9 งานส่งเสริมพัฒนาเด็กปฐมวัย
ดำเนินงานในฝ่ายปฐมวัย
3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล
(C : CHECK)
3.1 รวบรวมข้อมูลความต้องการพัฒนา
อบรมในฝ่ายปฐมวัยประสานส่งต่อให้กับ

ระยะเวลา
ดำเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)

ทุกเดือนของภาคเรียนที่ 1
(พ.ค.64-ก.ย.64)
ภาคเรียนที่ 2
(พ.ย.64-ก.พ.65)
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ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร
ในการจัดอบรม/ประชุม/สัมมนา
4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา
( A : ACT)
4.1 สรุปการดำเนินงานของแต่ละงาน
ในฝ่ายปฐมวัย นำเสนอหัวหน้าฝ่ายปฐมวัย
ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต ผู้อำนวยการและ
ผู้จัดการทุกสัปดาห์ (ไม่เกินวันพุธของ
สัปดาห์ต่อไป)
4.2 ส่งสรุปรายงานผลการดำเนินงานของ
ฝ่ายปฐมวัย ให้กับงานวิจัย นโยบายและ
แผน ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
บุคลากรเพื่อสรุปเปรียบเทียบกับ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน

ระยะเวลา
ดำเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)

ทุกเดือนของภาคเรียนที่ 1
(พ.ค.64-ก.ย.64)
ภาคเรียนที่ 2
(พ.ย.64-ก.พ.65)
26 พ.ค.63-มี.ค.64
ทุกเดือนของภาคเรียนที่ 1
(พ.ค.64-ก.ย.64)
ทุกเดือนของภาคเรียนที่ 2
(พ.ย.64-ก.ย.65)
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ลำดับที.่ ......2...หน่วยงาน งานพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร...........ฝ่าย....... ปฐมวัย..........................
ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน : พันธกิจข้อที.่ .2.ยุทธศาสตร์ข้อที่ .....3, 4......เป้าหมายข้อที่....1...
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบสี่: มาตรฐานที่.2.3..ประเด็นที่ 2.1-2.4,2.6,3.1-33............
ตอบสนองมาตรฐานของโรงเรียน : มาตรฐานที่ .2,3,4.ตัวบ่งชี้ที่.2.1-2.4,2.6,3.1-3.3,4.1-4.4.........
ระยะเวลา
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน
ดำเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)
วัตถุประสงค์
1. ขั้นวางแผน (P:PLAN)
1. เพื่อจัดทำหลักสูตร
1.1 ประชุมคณะกรรมการงาน
พฤศภาคม 2564
โรงเรียนตามหลักสูตรปฐมวัย
พัฒนาหลักสูตร
พ.ศ.2560 ในแต่ละปีการศึกษา
1.1.1 เตรียมแต่งตั้งคณะกรรมการ
มิถุนายน 2564
2. เพื่อประสานกับงานจัด จัดทำหลักสูตรโรงเรียน
ประสบการณ์การเรียนรู้ในการนำ 1.1.2 เตรียมประชุมคณะกรรมการ
มิถุนายน 2564
หลักสูตรปฐมวัย พ.ศ.2560 ไปสู่ ดำเนินการพัฒนาหลักสูตร
การจัดการเรียนรู้ให้ครบทุกด้านใน 1.1.3 จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ
แต่ละระดับชั้น แต่ละปีการศึกษา หลักสูตรโรงเรียนตามหลักสูตร ปฐมวัย
3.เพื่อประเมินหลักสูตร พ.ศ.2560
โรงเรียนตามหลักสูตรปฐมวัย
พ.ศ.2560
เป้าหมายเชิงปริมาณ
2. ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ/
มิถุนายน 2564
-ครูผู้สอนระดับปฐมวัย
ภาระงานร่วม/โครงการ)(D:DO)
2.1 จัดทำหลักสูตรโรงเรียนตาม
หลักสูตรปฐมวัย พ.ศ.2560 ในแต่ละปี
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
การศึกษา
มิถุนายน 2564
1.เพื่อจัดทำหลักสูตรโรงเรียน 2.1.1 จัดประชุมสัมมนาดำเนินการ
ตามหลักสูตรปฐมวัย พ.ศ.2560 ใน พัฒนาหลักสูตรของโรงเรียนแต่ละปี
แต่ละปีการศึกษา
การศึกษา
2.เพื่อประสานกับงานการจัด 2.1.2 ประชุมปรับปรุงหลักสูตรปฐมวัย
ประสบการณ์การเรียนรู้ในการนำ พ.ศ.2560 ปีการศึกษา 2564
หลักสูตรปฐมวัย พ.ศ.2560
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3. เพื่อประเมินหลักสูตร
2.1.3 ดำเนินการให้ครูปฐมวัย ได้
โรงเรียนตามหลักสูตรปฐมวัย พ.ศ. ทบทวนเวลาเรียนกำหนดหน่วยการ
2560
เรียนรูข้ องแต่ละระดับชั้น
2.1.4 รวบรวมข้อมูลและจัดทำเป็น
รูปเล่มให้หัวหน้าฝ่ายปฐมวัยเสนอต่อ
ผู้แทนรับใบอนุญาต ผู้อำนวยการและ
ผู้จัดการ
2.1.5 นำเสนอขออนุมัติการใช้หลักสูตร
2.2 จัดประสานกับงานจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ในการนำ
หลักสูตรปฐมวัย พ.ศ.2560 ไปสู่การ
จัดการเรียนรู้ให้ครบทุกด้านในแต่ละ
ระดับชั้น แต่ละปีการศึกษา
2.2.1 ประสานงานจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตร
ตามหลักสูตรปฐมวัย พ.ศ.2560
ปีการศึกษา 2564
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
2.2.2 ประสานงาน งานนิเทศการจัด
1. ครูร้อยละ 100 จัดทำ
ประสบการณ์เรียนรู้ ในการนำผลการ
หลักสูตรโรงเรียนตามหลักสูตร
นิเทศมาสะท้อนในการนำหลักสูตร
ปฐมวัย
โรงเรียนไปสู่การจัดประสบการณ์การ
พ.ศ.2560 ในแต่ละปีการศึกษา
เรียนรู้
2. ครูร้อยละ 100 ประสาน 2.2.3 ประสานงานกับการจัด
กับงานจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ประสบการณ์ในแต่ละระดับชั้น เพื่อ
ในการนำหลักสูตรปฐมวัย พ.ศ.
ติดตามการนำหลักสูตรไปใช้ในการจัด
2560 ไปสู่การจัดการเรียนรู้ให้ครบ ประสบการณ์ทุกสัปดาห์
ทุกด้านในแต่ละระดับชั้น แต่ละปี
2.3.เพื่อประเมินหลักสูตรโรงเรียน
การศึกษา
ตามหลักสูตรปฐมวัย พ.ศ.2560
ไปสู่การปฏิบัติ
2.3.1 จัดทำแบบประเมินหลักสูตร
โรงเรียนให้ครอบคลุมใน 3 กลุ่ม ดังนี้
ครู

ระยะเวลา
ดำเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)
มิถุนายน 2564

มิถุนายน 2564

มิถุนายน 2564

กรกฏาคม 2564

กรกฏาคม 2564

กรกฏาคม 2564

สิงหาคม 2564
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3. ครูร้อยละ 100 ประเมิน
หลักสูตรโรงเรียนตามหลักสูตร
ปฐมวัย
พ.ศ.2560
4.ครูร้อยละ 100 สอนเทคนิค
การสอบแบบ stem and streams

ผู้ปกครอง
2.3.2 แจกแบบประเมินการใช้
หลักสูตร
2.3.1.1 ผู้ปกครอง 30% ของ
ผู้ปกครองระดับปฐมวัย
2.3.1.2 ครู 100 % ของครูระดับ
ปฐมวัย
2.3.3 รวบรวมและวิเคราะห์แบบ
ประเมินการใช้หลักสูตร

เครื่องมือการติดตาม/ประเมินผล
1.แบบประเมินการใช้
หลักสูตร สำหรับผู้ปกครอง
2. แบบประเมินการใช้
หลักสูตรสำหรับครู

3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล
(C:CHECK)
3.1 ตรวจสอบ ติดตาม การดำเนินงาน
ตามแผน
3.2 ปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานตาม
แผนงานที่ยังไม่สมบูรณ์
3.3 ทบทวน แก้ไข ปรับปรุงเครื่องมือ
3.4 วิเคราะห์ สังเคราะห์ หลักสูตร
ปฐมวัย พ.ศ.2560
4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา
(A:ACT)
4.1 สรุปผล รายงานผลการใช้
หลักสูตรต่อหัวหน้าวิชาการแทนผู้รับ
ใบอนุญาต
4.2 นำผลการใช้หลักสูตรไป
ปรับปรุงและนำไปใช้ในปีการศึกษา
ต่อไป

ระยะเวลา
ดำเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)
สิงหาคม 2564
สิงหาคม 2564

กันยายน 2564

กันยายน 2564
กันยายน 2564
กันยายน 2564

พฤศจิกายน 2564
พฤศจิกายน 2564
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ลำดับที่ 3 หน่วยงาน งานจัดประสบการณ์เรียนรู้ ฝ่าย ปฐมวัย
ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน : พันธกิจข้อที่ 3 ยุทธศาสตร์ข้อที่ 4,5 เป้าหมายข้อที่ 2
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบสี่: มาตรฐานที่ 1,2,3 ประเด็นที่ 1.1-1.4,2.1-2.6,3.1-3.4
ตอบสนองมาตรฐานของโรงเรียน : มาตรฐานที่ 1,2,3,4 ตัวบ่งชี้ 1.1-1.4,2.1-2.6,3.1-3.4,4.4-4.4
ระยะเวลา
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน
ดำเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)
วัตถุประสงค์
1.ขั้นวางแผน(P : PLAN)
1 พ.ค. 2564
1.เพื่อจัดระบบการจัด
1.1 ประชุมคณะกรรมการแผนการ
ประสบการณ์เรียนรู้ให้มี
จัดประสบการณ์
1 พ.ค. 2564
ประสิทธิภาพ
1.1.1 เตรียมจัดระบบการจัด
2.เพื่อจัดครูเข้าสอนตาม
ประสบการณ์เรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ
1 พ.ค. 2564
ระดับชั้น
1.1.2 เตรียมครูเข้าสอนตาม
3.เพื่อกำกับ ติดตามการเขียน ระดับชั้น
1 พ.ค. 2564
แผนการจัดประสบการณ์เรียนรู้
1.1.3 เตรียมจัดตารางสอน
1 พ.ค. 2564
และประเมินแผนการจัด
1.1.4 เตรียมติดตามการเขียน
ประสบการณ์เรียนรู้
แผนการจัดประสบการณ์เรียนรู้และ
4.เพื่อกำกับ ติดตามการจัด
ประเมินผลการจัดประสบการณ์
1 พ.ค. 2564
ประสบการณ์เรียนรู้ของครู
เรียนรู้ของครู
1.1.5 เตรียมครูผู้สอนเข้าสอน
1 พ.ค. 2564
แทน
1.1.6 เตรียมกำกับ ติดตาม
มิถุนายน 2564
การจัดประสบการณ์เรียนรู้ของครู
1.1.7 เตรียมกิจกรรมส่งเสริม
รักการอ่าน
ธันวาคม 2564
1.1.8 เตรียมจัดโครงการวัน
วิชาการ Open House
เป้าหมายเชิงปริมาณ
2.ขั้นดำเนินการ ( ภาระงานประจำ/
ครูผู้สอนระดับปฐมวัย
ภาระงานร่วม/ภาระงานโครงการ) (D
: DO)
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เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1.มีการจัดระบบการจัด
ประสบการณ์เรียนรู้ให้มี
ประสิทธิภาพ
2.มีการจัดครูเข้าสอนตาม
ระดับชั้น
3.มีการติดตามการเขียน
แผนการจัดประสบการณ์เรียนรู้
และประเมินแผนการจัด
ประสบการณ์เรียนรู้
4.มีการกำกับ ติดตามการจัด
ประสบการณ์เรียนรู้ของครู

2.1 จัดระบบงานการจัด
ประสบการณ์เรียนรู้ให้มี
ประสิทธิภาพ
2.1.1 ประชุมและประสานงาน
การแต่งตั้งครูผู้สอนในระดับชั้น
2.1.2 ประชุมหัวหน้าสายเพื่อ
จัดครูเข้าสอนตามระดับชั้น
2.1.3 แต่งตั้งครูผู้สอน
2.2 จัดครูเข้าสอนตามระดับชั้น
2.2.1 ประชุมหัวหน้าระดับชั้น
และครูผู้สอน
2.2.2 จัดครูเข้าสอนตาม
ระดับชั้นแต่ละชั้น
2.2.3 นำเสนอต่อผู้อำนวยการ
และผู้จัดการอนุมัติ
2.2.4 ประกาศและชี้แจงให้
ครูผู้สอนในระดับชั้นรับทราบ
2.3 จัดตารางการจัด
ประสบการณ์เรียนรู้
2.3.1 ดำเนินการจัดตารางการ
จัดประสบการณ์เรียนรู้ตามระดับชั้น
2.3.2 นำเสนอตารางการจัด
ประสบการณ์เรียนรู้ของครูผู้สอนให้
ผู้อำนวยการและผู้จัดการอนุมัติ
2.3.3 นำตารางการจัด
ประสบการณ์เรียนรู้ให้ครูผู้สอนใช้จัด
ประสบการณ์เรียนรู้
2.4 ติดตามการเขียนแผนการจัด
ประสบการณ์เรียนรู้และประเมินการ
จัดประสบการณ์เรียนรู้ของครู

ระยะเวลา
ดำเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)

5 พ.ค. 2564
5 พ.ค. 2564
5 พ.ค. 2564
6 พ.ค. 2564
6 พ.ค. 2564
6 พ.ค. 2564

10 พ.ค. 2564

10 พ.ค. 2564

10 พ.ค. 2564

12 พ.ค. 2564
13 พ.ค. 2564
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วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน
2.4.1 ประสานกับหัวหน้าสาย
ชั้นในการกำกับ ติดตาม การจัด
ประสบการณ์เรียนรู้ให้สอดคล้องกับ
หลักสูตรให้ครบถ้วน
2.4.2 ประสานงานกับหัวหน้า
สายชั้นในการประเมินแผนการจัด
ประสบการณ์เรียนรู้ของครูผู้สอนภาค
เรียนละ 1 ครั้ง
2.5 จัดครูผู้สอนเข้าจัด
ประสบการณ์เรียนรู้แทน
2.5.1 ประสานงานระดับชั้น
ฝ่ายกิจการนักเรียน เพื่อสำรวจการลา
ครูในแต่ละวัน
2.5.2 จัดครูเข้าจัด
ประสบการณ์เรียนรู้แทนตามระดับ
ชั้นในและวัน
2.6 กำกับ ติดตาม การจัด
ประสบการณ์เรียนรู้ของครู
2.6.1 ประสานกับงาน
ระดับชั้นฝ่ายกิจการนักเรียน เพื่อ
ติดตามการเข้าสอนของครู เช่น การ
เข้า –ออก ในชั่วโมงสอน
2.6.2 ประสานกับงานนิเทศ
การจัดประสบการณ์เรียนรู้ ในการใช้
แผนการจัดประสบการณ์ของ
ครูผู้สอน
2.7 กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน
2.7.1 ประชุมคณะกรรมการ
กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน

ระยะเวลา
ดำเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)
- 5 มี.ค. 65

8 มิ.ย. 2564

15 มิ.ย. 2564

1 มิ.ย. 2564

1 มิ.ย. 2564
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วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน
2.7.2 แต่งตั้งคณะกรรมการผู้
กำกับประจำแต่ละฐาน
2.7.3 ดำเนินกิจกรรมให้มี
ประสิทธิภาพ
2.7.4 เก็บรวบรวมข้อมูล
วิเคราะห์ประเมินผลการดำเนิน
กิจกรรม
2.8 จัดทำโครงการวันวิชาการ
Open House
2.8.1 ประชุมคณะกรรมการ
วางแผนการดำเนินงานประชุมแต่งตั้ง
คณะกรรมการรับผิดชอบโครงการ
2.8.2 จัดกิจกรรมการจัด
ประสบการณ์ที่สอดแทรกพัฒนาการ
ครบทั้ง 4 ด้าน
2.8.3 จัดกิจกรรมโชว์ผลงาน
เด็ก
2.8.4 เก็บรวบรวมข้อมูล
วิเคราะห์ประเมินผลการดำเนิน
กิจกรรม ตามโครงการ

ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1.ครูร้อยละ 100 จัดทำ
แผนการจัดประสบการณ์เรียนรู้
ตามหลักสูตรปฐมวัย พ.ศ. 2560
2.ครูร้อยละ 100 มีการจัด
ประสบการณ์เรียนรู้ ตาม
แผนการจัดประสบการณ์

3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/
ประเมินผล(C : CHECK)
3.1 ตรวจสอบ ติดตามการดำเนิน
งานตามแผนการจัดประสบการณ์
เรียนรู้
3.2 ปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงาน
ตามแผนงานการจัดประสบการณ์
เรียนรู้

ระยะเวลา
ดำเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)
15 มิ.ย. 2564

ธ.ค. 2564

ธ.ค. 2564

ธ.ค. 2564

12 มี.ค.2565
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วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน

เครื่องมือการติดตาม/
ประเมินผล
1. แบบประเมินแผนการจัด
ประสบการณ์เรียนรู้
2. รายงานแบบประเมินการส่ง
แผนการจัดประสบการณ์เรียนรู้

4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/
พัฒนา (A : ACT)
4.1 สรุปผลการจัดประสบการณ์
รายบุคคลและภาพรวม
4.2 สรุปรายงานการจัดครูเข้าสอน
แทน
4.3 สรุปการจัดตารางสอน
4.4 สรุปรายงานติดตาม การเขียน
แผนการจัดประสบการณ์เรียนรู้
4.5สรุปการกำกับ ติดตามการจัด
ประสบการณ์เรียนรู้ของครู
4.6 สรุปกิจกรรมส่งเสริมรักการ
อ่าน
4.7 สรุปการจัดทำโครงการวัน
วิชาการ Open House

ระยะเวลา
ดำเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)
9 มี.ค.2565
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ลำดับที่
3
ปีการศึกษา 2564
ชื่อโครงการ/ กิจกรรมโครงการวันวิชาการ Open House
หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานจัดประสบการณ์เรียนรู้
ฝ่าย ปฐมวัย
ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน: พันธกิจข้อที่ 1,2 ยุทธศาสตร์ข้อที่ 1,2 เป้าหมายข้อที่ 2
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบ 4: มาตรฐานที่ 1,2,3 ประเด็นที่ 1.1-1.4,2.1-2.6,
3.1-3.4,4.1-4.4
ลักษณะโครงการ
 ใหม่
 ต่อเนื่อง
1.หลักการและเหตุผล
เป้าหมายสำคัญของการจัดการศึกษา คือการจัดการศึกษาตลอดชีวิตและการสร้างสังคม ชุมชน
ให้เป็นสังคม ชุมชนแห่งการเรียนรู้ โดยการให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ให้ตรงตามคาม
ต้องการของผู้เรียน โดยการศึกษาเป็น กระบวนการพัฒนาชีวิตและสังคม เป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนา
ประเทศอย่างยั่งยืน ดังนั้นสถานศึกษาจึงแสวงหาการมีส่วนร่วมมือกันระหว่างบ้าน ชุมชน องค์กรต่างๆ
ทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาวิถีการเรียนรู้ของผู้เรียนชุมชน มีการจัดกิจกรรมหลากหลายรูปแบบเพื่อ
เป็นสื่อในการออกแบบการเรียนรู้และประสานความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครอง ชุมชน ศิษย์เก่า และ
องค์กรต่างๆอย่างทั่วถึง ในขณะเดียวกันก็เป็นโอกาสอันดีของโรงเรียนที่จะได้ประชาสัมพันธ์ผลงาน
ชื่อเสียงและความพร้อมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนในทุกด้าน พร้อมกับการให้ข้อมูลโดยตรงกับ
ผู้ป กครองเพื่ อประกอบการตั ดสิ น ใจในการเลื อ กสถานศึ กษาให้ กั บบุ ตรหลานซึ ่ง จะเป็น การสร้ า ง
ความสัมพันธ์อันดี และก่อให้เกิดทัศนคติที่ดีในอนาคต จึงเป็นเหตุผลให้มีโครงการ Open House ขึ้น
ดังนั้น ฝ่ายวิชาการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาการ
จัดประสบการณ์เรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพโดยมุ่งส่ งเสริมทุกด้าน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้
สูงขึ้นและเป็นสื่อกลางให้โรงเรียนและผู้ปกครองได้มีโอกาสร่วมกันพัฒนาคุณภาพของนักเรียน
2.วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อเป็นการประสานความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรอื่นๆ อย่างเหมาะสม
และทั่วถึงในการพัฒนาการศึกษา
2.2 เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความรู้ความสามารถผ่านกิจกรรมการจัดนิทรรศการต่างๆ
3. เป้าหมาย
3.1เชิงปริมาณ
1. ผู้ปกครอง องค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมกิจกรรม อย่างน้อยระดับชั้น
ละ 100 คน
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2. การประชาสัมพันธ์งานการศึกษาอย่างทั่วถึง ผู้เข้าชมมีความพึงพอใจต่อการจัด
นิทรรศการ ร้อยละ 80
3.2 เชิงคุณภาพ
1. การประสานความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครอง ชุมชน ศิษย์เก่า องค์กรอื่นๆ อย่าง
เหมาะสมและทั่วถึงในการพัฒนาการศึกษา
2. ครูและเด็กมีส่วนร่วมในการจัดแสดงผลงานทางการศึกษาของตนเองอย่างภาคภูมิใจ
3.3 ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1. ผู้ปกครองร้อยละ 80 สนใจการประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาภายในโรงเรียน
2. ผู้เรียนร้อยละ 80 ได้แสดงความรู้ความสามารถต่างๆ
4.แผนการดำเนินงาน/กิจกรรมที่จะ/ปฏิทินการดำเนินงาน
กิจกรรม
ระยะเวลา งบประมาณ
1. ขั้นเตรียมการ
1.1 ประชุมคณะกรรมการ
ธันวาคม
60,000
1.2 วางแผนการดำเนินงานประชุม
2564
1.3 แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ
โครงการ
2. ขั้นดำเนินการ/กิจกรรมที่จัด
2.1 จัดกิจกรรมการสอนที่สอดแทรกทักษะ
ผู้เรียนทุกกลุ่มสาระฯ/ทุกสายชั้น
ธันวาคม
2.2 จัดกิจกรรมประกวดผลงานนักเรียนทุก 2564
กลุ่มสาระฯ/ทุกสายชั้น
2.2 จัดกิจกรรม Open House
3. ขั้นติดตามและประเมินผล
มีนาคม
3.1 เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์
2564
ประเมินผลการดำเนินกิจกรรม ตามโครงการ
5. งบประมาณ
5.1 งบโรงเรียน - บาท
รวม 60,000 บาท
6. สถานที่ดำเนินการ
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
7. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

5.2 งบเรียนฟรี

60,000 บาท

ผู้รับผิดชอบ

นางธัญลักษณ์ แก้วอำไพ
นางสาวสุพรรษา คงมี
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7.1 แบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดโครงการวันวิชาการ Open House
7.2 รายงานผลการจัดโครงการวันวิชาการ Open House
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 เกิดการประสานความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรอื่นๆ อย่างเหมาะสมและ
ทั่วถึงในการพัฒนาการศึกษา
8.2 ได้ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานการจัดการศึกษาของครู นักเรียน โรงเรียน ชุมชน
องค์กรหน่วยงานและสถาบันอื่นๆ

แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่าย
โครงการ/กิจกรรม โครงการงานวันวิชาการ Open House
ฝ่าย วิชาการ
ลำดับ
1
2
3
4
5

รายการ

งบโรงเรียน

งบเรียนฟรี

งบจัดหา

จำนวนเงิน

30,000

-

บาท
-

9,000
10,500
10,500
60,000
รวมประมาณการค่าใช้จ่าย (ห้าหมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน)

-

-

งบประมาณดำเนินการ
งาน Open House
ระดับชั้นเตรียมอนุบาล
ระดับชั้นอนุบาล 1
ระดับชั้นอนุบาล 2
ระดับชั้นอนุบาล 3

สรุปประเภทงบประมาณ
 งบโรงเรียน - บาท

-

งบเรียนฟรี 60,000

60,000

บาท

สต.
-
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ลำดับที่ 4 หน่วยงาน
งานนิเทศการจัดประสบการณ์
ฝ่าย ปฐมวัย
ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน : พันธกิจข้อที่ 2.4 ยุทธศาสตร์ข้อที่ 1,3,6 เป้าหมายข้อที่ 1
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบสี่: มาตรฐานที่ 3 ประเด็นที…
่ ..3.1-3.3
ตอบสนองมาตรฐานของโรงเรียน : มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 3.1-3.3
ระยะเวลา
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน
ดำเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)
วัตถุประสงค์
1. ขั้นวางแผน
1.เพื่อจัดระบบการนิเทศการ 1.1 เตรียมแต่งตั้งกรรมการนิเทศ
14 มิ.ย.2564
จัดประสบการณ์เรียนรู้ภายใน
ภายใน
โรงเรียน
1.2 เตรียมประชุมคณะกรรมการ
14 มิ.ย.2564
2.เพื่อจัดทำเครื่องมือนิเทศ
นิเทศภายใน
ร่วมกับงานจัดประสบการณ์เรียนรู้ 1.3 เตรียมจัดทำตารางปฏิบัติงาน
14 มิ.ย.2564
3.เพื่อดำเนินการนิเทศตาม
นิเทศ
รูปแบบต่างๆ
1.4 เตรียมจัดทำเอกสารที่
14 มิ.ย.2564
4.เพื่อสรุปรายงานผลการนิเทศ เกี่ยวข้องกับการนิเทศ ได้แก่
ในแต่ละภาคเรียน
แบบฟอร์มการนิเทศ ปฏิทิน การ
เป้าหมายเชิงปริมาณ
นิเทศ ฯลฯ
- ครูผู้สอนระดับปฐมวัย
2. ขั้นดำเนินการ (ภาระงาน
ประจำ/ภาระงานร่วม/โครงการ)
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
2.1 จัดทำคำสั่งการนิเทศและ
18 มิ.ย.2564
1. มีการวางแผนการนิเทศ กำกับ นำเสนอให้ผู้อำนวยการลงนาม
ติ ด ตาม ตรวจสอบและนำผลไป อนุมัติการแต่งตั้ง
สะท้อนให้ครูร ะดับ ปฐมวัย นำไป
2.2 ประชุมคณะกรรมการการ
1 ก.ค.2564
ปรับ ปรุงการเรีย นการสอนอย่าง นิเทศภายในเพื่อชี้แจงรายละเอียด
สม่ำเสมอ
แผนงานนิเทศปีการศึกษา 2564
2. มีการจัดทำเครื่องมือนิเทศ
2.3 จัดทำเอกสารเครื่องมือการ
5-9 ก.ค.2564
3. มีการดำเนินการนิเทศ
นิเทศและที่เกี่ยวข้อง
4. มี ก ารสรุ ป รายงานผลการ 2.4 จัดทำตารางและปฏิทินการ 5-9 ก.ค.2564
นิเทศในการเรียนการสอนครูระดับ นิเทศ
12 ก.ค.2564
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วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
ปฐมวัยครอบคลุมสะท้อนคุณภาพ
ครู
5. มี ก ารจั ด ทำสรุ ป ผลรายงาน
การดำเนินการนิเทศในแต่ละภาค
เรียน
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1. ครูร้อยละ 80 ออกแบบและ
จัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความ
แตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนา
ทางด้านสติปัญญา
2. ครูร้อยละ 95 สร้างสรรค์
ห้องเรียน/แหล่งเรียนรู้หลากหลาย
3. ครูร้อยละ 80 มีการวัดและ
ประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนา
การเรียนรู้ของผู้เรียนเป็น
รายบุคคล
4. ครูร้อยละ 100 ได้ให้
คำแนะนำ คำปรึกษาและแก้ไข
ปัญหา นำผลไปปรับปรุงการเรียน
การสอนอย่างสม่ำเสมออย่างมี
คุณภาพ

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน

ระยะเวลา
ดำเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)

2.5 จัดอบรมครูที่เป็น
คณะกรรมการการนิเทศ
14 มิ.ย. – ก.ย. 64
2.6 ประสานงานกับงานการ
เรียนการสอนเพื่อแจ้งปฏิทินการ
นิเทศครูผู้สอนผู้สอนระดับปฐมวัย ส.ค. 64 – ก.พ.65
2.7 ดำเนินการนิเทศตามปฏิทิน
การนิเทศของภาคเรียนที่ 1 และ
2 ปีการศึกษา 2563
3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/
ประเมินผล
ทุกเดือน
3.1 ตรวจสอบติดตามการ
ดำเนินงานตามแผน
ทุกเดือน
3.2 ปรับปรุงแก้ไขการ
สรุปผลรายภาค
ดำเนินงานตามแผนงานนิเทศที่ยัง เรียนและรายปี
ไม่สมบูรณ์
การศึกษา
3.3 ทบทวน/แก้ไขปรับปรุง
เครื่องมือนิเทศ
รายเดือน/รายภาค
3.4 วิเคราะห์ สังเคราะห์ผล
เรียนและรายปี
การนิเทศของครูผู้สอนระดับ
การศึกษา
ปฐมวัย
4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/
พัฒนา
4.1 สรุปผลการนิเทศ
รายบุคคลและภาพรวม
เครื่องมือการติดตาม/ประเมินผล
4.2 นำผลการประเมินมา
- แบบประเมินการนิเทศการจัด
วางแผนเพื่อปรับปรุงและพัฒนาใน เมษายน 2565
ประสบการณ์
ปีการศึกษาต่อไป
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ลำดับที่ 5หน่วยงาน
งานประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย
ฝ่าย ปฐมวัย
ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน : พันธกิจข้อที่ 2. ยุทธศาสตร์ข้อที่ 2,4 เป้าหมายข้อที่ 2
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบสี่: มาตรฐานที่1 ,2ประเด็นที1่ .1-1.4,3,4
ตอบสนองมาตรฐานของโรงเรียน : มาตรฐานที่ 1,3,4 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1-1.4,3,4,4.1-4,4
ระยะเวลา
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน
ดำเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)
1. ขั้นวางแผน ( P: PLAN )
วัตถุประสงค์
1. เพื ่ อ จั ด ทำคู ่ ม ื อ แบบประเมิ น
1 เตรียมจัดคู่มือการวัดผลและ
พัฒนาการเด็กตามหลักสูตรปฐมวัย ประเมิน
พ.ศ. 2560
พัฒนาการตามหลักสูตรปฐมวัย
2. เพื่อจัดทำแบบฟอร์มรวบรวม พุทธศักราช 2560
เมษายน 2564
ผลการประเมิน พัฒ นาการของเด็ ก
1.1 ประชุ ม ครู ผ ู ้ ส อนระดั บ ชั้ น
จากครู ผ ู ้ ส อนในแต่ ล ะระดั บ ชั้ น
บริ บ าล-ปฐมวั ย ปี ท ี ่ 3 เกี ่ ย วกั บ การ
บริบาล-ปฐมวัยปีที่ 3 ของแต่ละภาค
วัดผลและประเมินผลพัฒนาการเด็ก
เรียน
1.2 ทำคู่มือการวัดผลประเมิ นผล
3. เพื่อสรุปรายงานสรุปพัฒนาการ
ข อ ง เ ด ็ ก แ ล ะ เ ป ร ี ย บ เ ท ี ย บ ผ ล เด็กตามหลักสูตรปฐมวัยพุทธศักราช พฤษภาคม 2564
พัฒ นาการของเด็ กแต่ล ะระดั บ ชั้ น 2560
2 . ขั ้ น ดำเนิ น (ภาระงานประจำ/
และแต่ละปีการศึกษา
พฤษภาคม 2564
ภาระงานร่วม/โครงงาน) ( D : DO )
เป้าหมายเชิงปริมาณ
2.จัดทำแบบฟอร์มรวบรวมผลการ
-. ผู้เรียนระดับปฐมวัยปีที่ 1 – 3
ประเมิ น พั ฒ นาการของเด็ ก จาก
ครูผ ู้ส อนในแต่ล ะระดับชั้นบริบาล –
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
พฤษภาคม 2564
ปฐมวั
ย
ปี
ท
่
ี
3
ของแต่
ล
ะภาคเรี
ย
น
1. มีการจัดทำคู่มือวัดผลประเมิน
2.1 ครู ท ำแบบฟอร์ ม การวั ด ผล
พัฒนาการเด็กตามหลักสูตรปฐมวัย
และประเมินผลตามหลักสูตรปฐมวั ย
พ.ศ. 2560
2. มีการจัดทำแบบฟอร์มรวบรวม พุ ท ธศั ก ราช 2560 ให้ ค รบด้ า นตาม
ผลการประเมิน พัฒ นาการของเด็ ก สาระการเรียนรู้ 2 สาระ
กันยายน 2564
จากครู ผ ู ้ ส อนในแต่ ล ะระดั บ ชั้ น
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วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน

บริบาล-ปฐมวัยปีที่ 3 ของแต่ละภาค
เรียน
3. มีสรุปรายงานสรุปพัฒนาการ
ของเด็กและเปรียบเทียบผล
พัฒ นาการของเด็ กแต่ล ะระดั บ ชั้ น
และแต่ละปีการศึกษา
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1. ครู ร ้ อ ยละ 100 จั ด ทำคู ่ มื อ
ประเมิ น พั ฒ นาการตามหลั ก สู ต ร
ปฐมวัย พ.ศ. 2560
2. ครูร้อยละ 90 สรุปรายงานสรุป
พัฒนาการของเด็กและเปรียบเทียบ
ผลพัฒนาการของเด็กแต่ละระดับชั้น
และแต่ละปีการศึกษา
เครื่องมือการติดตาม/ประเมินผล
- รายงานสรุปพัฒนาการของเด็ก
ปฐมวัย

2.2 ประชุ ม ชี ้ แ จงการใช้ แ บบฟอร์ม
การบันทึกประเมินพัฒนาการเด็ก
2.3 กำกับติดตามแบบฟอร์ม การ
บันทึกผลเพื่อประสานงานนิเทศการจัด
ประสบการณ์เรียนรู้
2.4 รวบรวมบันทึกผลการประเมิน
พัฒนาการเด็กทั้ง 4 ด้าน
3.ขั้นการตรวจสอบ ติดตามประเมิน
( C :CHECK )
3.1 รวบรวมการสรุ ป พั ฒ นาการ
ของเด็กทุกระดับชั้นจากครูผู้สอน
3.2 จัดทำรายงานสรุปพัฒนาการ
ของเด็กและเปรียบเทียบผลพัฒนาการ
ของเด็ ก แต่ ล ะระดั บ ชั ้ น และแต่ ล ะปี
การศึกษา
4 ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา
(A:ACT )
- ส่งรายงานสรุปพัฒนาการของ
เด็กและเปรียบเทียบผลพัฒนาการของ
เด็ ก แต่ ล ะระดั บ ชั ้ น ให้ ห ั ว หน้ า ฝ่ า ย
ปฐมวัย เพื่อนำเสนอต่อให้ผู้แทนผู้รับ
ใบอนุญาต ผู้อำนวยการและผู้จัดการ
โรงเรียน

ระยะเวลา
ดำเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)

กุมภาพันธ์ 2564

มีนาคม 2564
มีนาคม 2564
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แบบแสดงประมาณค่าใช้จ่าย
หน่วยงาน งานประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย
ฝ่าย ปฐมวัย
ลำดับที่

รายการ

ข้อกำหนด
มาตรฐาน/
คุณลักษณะ
เฉพาะ/
คุณภาพ

1

ราคาต่อหน่วย

กระดาษ A4 (70แกรม) จัดทำ
95
แบบบบันทึกพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย
2 กระดาษ A4 (70แกรม)จัดทำ
95
แบบประเมินพัฒนาการ
(ข้อสอบ)
3 กระดาษหน้าปก (สีฟ้า) 150
125 แกรม
4 กระดาษหน้าปก
125 (สีชมพู) 150 แกรม
5 กระดาษหน้าปก
125 (สีเหลือง) 150 แกรม
6 กระดาษไข
2500 7 หมึกโล
1070 8 หมึกปริ้น Canon mp287
1000 รวมประมาณค่าใช้จ่าย
(หนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยเจ็ดสิบบาท)

จำนวน
หน่วย

จำนวนเงิน

20

1,900

-

50

4,750

-

2

250

-

2

250

-

2

250

-

1
1
1

2500
1070
1000
11,970

-

สรุปประเภทงบประมาณ
 งบประมาณโรงเรียน 11,970 บาท

หมาย
เหตุ

 งบจัดหา……………………………..บาท
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ลำดับที่ 6 หน่วยงาน งานวิจัยในชั้นเรียน
ฝ่าย……………ปฐมวัย………………
ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน : พันธกิจข้อที่...2...ยุทธศาสตร์ข้อที่ ....3,4.....เป้าหมายข้อที่...2....
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบสี่: มาตรฐานที่....3,4.....ประเด็นที่....3.1-3.2,4.1-4.4......
ตอบสนองมาตรฐานของโรงเรียน : มาตรฐานที่ .....3,4................ ตัวบ่งชี.้ .... 3.1-3.2,4.1-4.4......
ระยะเวลา
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน
ดำเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)
วัตถุประสงค์
1.ขั้นวางแผน (P : PLAN)
1. เพื่อประสานงานจัด
1.1 เพื่อประสานงานการเรียนการสอน
ประสบการณ์เรียนรู้ในการ ฝ่ายปฐมวัยในการส่งเสริมครูทำวิจัยในชั้น
ส่งเสริมครูทำวิจัยในชั้นเรียน เรียน
พ.ค. 2564
เป้าหมายเชิงปริมาณ
1.1.1 เตรียมประชุม/ อบรม การทำวิจัย
- ครูระดับปฐมวัยทุกคน
ในชั้นเรียน
มิ.ย. 2564
1.1.2 เตรียมรวบรวมดำเนินการวิจัยใน
ชั้นเรียนตามรูปแบบต่างๆที่กำหนด
2. ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ/ภาระ
งานร่วม/โครงการ) (D : DO)
พ.ค. 2564
2.1 ประชุม/อบรม การทำวิจัยในชั้นเรียน
ก.ค- ส.ค. 2564
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
2.2 จัดทำเอกสารรวบรวมข้อมูล
1. ครูระดับปฐมวัยทุกคน ดำเนินการวิจัยในชั้นเรียนตามรูปแบบต่างๆที่ ส.ค. – ต.ค. 2564
ร่วมกับฝ่ายวิชาการในการ
กำหนด
ส่งเสริมครูทำวิจัยในชั้นเรียน
2.3 ดำเนินการวิจัยตามหัวข้อที่กำหนด
พฤษภาคม 2564
2. มีสรุปรายงานการส่ง
ของ ปีการศึกษา 2564
งานวิจัยในชั้นเรียน
2.4 โครงการวิจัยในชั้นเรียน
2.4.1 ประชุมคณะกรรมการ
2.4.2 วางแผนการดำเนินงานประชุม
2.4.3 แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ
โครงการ

523
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1. ครูทุกคน มีการศึกษา
วิจัยและพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ
และใช้ผลในการปรับการจัด
ประสบการณ์สอน
2. ครูร้อยละ 90 มีการ
จัดทำวิจัยในชั้นเรียน

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน

3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล
(C : CHECK)
3.1 กำกับ ติดตาม การทำวิจัยในชั้นเรียน
ของครูระดับปฐมวัยทุกคน
3.2 กำกับ ติดตาม การวิจัยไปใช้ในการ
พัฒนาผู้เรียน/งานที่ปฏิบัติ
3.3 วิเคราะห์ สังเคราะห์ผลงานจัดทำวิจัย
ของครูระดับปฐมวัยทุกคน
4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา
เครื่องมือการติดตาม/
( A : ACT)
ประเมินผล
4.1 สรุปผลการจัดทำวิจัยในชั้นเรียนเป็น
1. แบบบันทึกการส่ง
รายบุคคล
งานวิจัยในชั้นเรียน
4.2 รายงานผลต่อหัวหน้าฝ่ายผู้แทนผู้รับ
2. แบบประเมินผล
ใบอนุญาต ผู้อำนวยการและผู้จัดการ
งานวิจัยในชั้นเรียนของครูใน
4.3 นำผลการประเมินมาวางแผนเพื่อ
แต่ละระดับชั้น
ปรับปรุงและพัฒนาในการศึกษาต่อไป

ระยะเวลา
ดำเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)
ส.ค. – ต.ค. 2564

พ.ย. –ธ.ค. 2564
ธ.ค.2564

ก.พ. 2565
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ลำดับที่ 7 หน่วยงาน งานพัฒนาสื่อและนวัตกรรม
ฝ่าย
ปฐมวัย
ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน : พันธกิจข้อที่ 2.3 ยุทธศาสตร์ข้อที่ 6 เป้าหมายข้อที่ 2
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบสี่: มาตรฐานที่ 2,3 ประเด็นที่ 2.5,3.3
ตอบสนองมาตรฐานของโรงเรียน : มาตรฐานที่ 2,3 ตัวบ่งชี้ที่ 2.5,3.3
ระยะเวลา
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน
ดำเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)
วัตถุประสงค์
1.ขั้นวางแผน (P : PLAN)
1. เพื่อประสานงานจัด
1.1 ประชุมคณะกรรมการงานพัฒนาสื่อ
18 พ.ค.2564
ประสบการณ์เรียนรู้ในการ
และนวัตกรรม
ส่งเสริมให้ครูผลิตสื่อ/นวัตกรรม
1.1.1 เตรียมแต่งตั้ง
18 พ.ค.2564
ตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาล คณะกรรมการงานพัฒนาสื่อ/นวัตกรรมการ
ปฐมวัยปีที่ 3
เรียนการสอน
18 พ.ค.2564
เป้าหมายเชิงปริมาณ
1.1.2 เตรียมสำรวจความ
- ครูระดับปฐมวัย
ต้องการผลิตสื่อ/นวัตกรรม
18 พ.ค.2564
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1.1.3 จัดทำปฏิทินติดตามงาน
18 พ.ค.2564
1. มีการประสานงานจัด
1.1.4 เตรียมจัดทำเอกสารที่
ประสบการณ์เรียนรู้ในการ
เกี่ยวข้อง ได้แก่ แบบสำรวจความต้องการ
ส่งเสริมให้ครูผลิตสื่อ/นวัตกรรม ผลิตสื่อ/นวัตกรรมแต่ละระดับชั้น แบบ
ตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาลบันทึกการส่งสื่อ/นวัตกรรม การยืมคืน
ปฐมวัยปีที่ 3
ปฏิทินการส่งสื่อ
25 พ.ค.2564
1.1.5 เตรียมจัดโครงการอบรม
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
โค้ดดิ้ง สู่สังคมดิจิทัล
1. ครูร้อยละ 100 มีการผลิต 2. ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ/ภาระ
สื่อ/นวัตกรรมการเรียนการสอน งานร่วม/โครงการ) (D : DO)
25 พ.ค.2564
2. ครูทุกคนมีการส่งสื่อ/
2.1 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการ
นวัตกรรมและนำไปจัดกิจกรรม พัฒนาสื่อ/นวัตกรรมนำเสนอให้
การเรียนการสอนอย่างสม่ำเสมอ ผู้อำนวยการลงนามอนุมัติการแต่งตั้ง
27 พ.ค.2564
อย่างมีคุณภาพร้อยละ 80
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วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน

ระยะเวลา
ดำเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)

2.2 ประชุมคณะกรรมการงานพัฒนาสื่อ
เครื่องมือการติดตาม/
และนวัตกรรมชี้แจงแผนงานพัฒนาสื่อและ
27 พ.ค.2564
ประเมินผล
นวัตกรรม
1. แบบบันทึกการส่งสื่อ/
2.3 สำรวจความต้องการ การผลิตสื่อ/
นวัตกรรม
นวัตกรรมในแต่ละระดับได้ดังนี้
2. แบบประเมินสื่อ/นวัตกรรม
- เตรียมอนุบาล จัดทำสื่อประสม
การเรียนการสอน
- อนุบาล 1 จัดทำสื่อประสม
- อนุบาล 2 จัดทำสือ่ ประสม
9 มิ.ย.2564
- อนุบาล 3 จัดทำสือ่ ประสม
2.4 ประสานงานกับครูผู้สอนให้ผลิต
สื่อ/นวัตกรรมตรงกับหน่วยการจัด
9 มิ.ย.2564
ประสบการณ์เรียนรู้
2.5 จัดทำเอกสารแบบบันทึกเครื่องมือ เทอมละ 1 ครั้ง
ในการประเมินสื่อ/นวัตกรรมการเรียนการ
วัตถุประสงค์
สอน
1.เพื่อให้เด็กๆมีความรู้ความ
2.6 ดำเนินการกำกับติดตามการผลิต
เข้าใจเรื่องโค้ดดิ้ง สู่สังคมดิจิทัล สื่อ/นวัตกรรมตามปฏิทินการพัฒนาสื่อ/
เดือนมิถุนายน
2.เด็กระดับปฐมวัยได้เข้าร่วม
นวัตกรรมของภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียน 2564-เดือนมีนาคม
โครงการอบรมโค้ดดิ้ง สู่สังคม
ที่ 2 ปีการศึกษา 2564
2565
ดิจิทัล
2.7 จัดทำโครงการอบรมโค้ดดิ้ง สู่
สังคมดิจิทัล
2.7.1 ประชุมคณะกรรมการ
วางแผนการดำเนินงานประชุมแต่งตั้ง
คณะกรรมการรับผิดชอบโครงการเสนองาน
ต่อผู้อำนวยการ
2.7.2 จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง
กับโครงการ
2.7.3 เก็บรวบรวมข้อมูล
วิเคราะห์ประเมินผลการดำเนินกิจกรรม
ตามโครงการ
3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล
ทุกเดือน
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วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน
(C : CHECK)
3.1 ตรวจสอบ ติดตามการดำเนินงาน
ตามแผน
3.2 ปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานตาม
แผนงานพัฒนาสื่อ/นวัตกรรมการเรียนการ
สอน
3.3 ทบทวน/แก้ไขปรับปรุงเครื่องมือการ
ประเมินสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอน
3.4 วิเคราะห์สังเคราะห์ผลการส่งสื่อทั้ง
4
ระดับชั้น
4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา
( A : ACT)
4.1 สรุปผลการส่งสื่อ/นวัตกรรม
รายบุคคลและภาพรวม
4.2 สรุปการจัดทำโครงการอบรมโค้ดดิ้ง
สู่สังคมดิจิทัล
4.3 นำผลการประเมินมาวางแผนเพื่อ
ปรับปรุงและพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป

ระยะเวลา
ดำเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)
ทุกเดือน

สรุปผลรายภาค
เรียนและรายปี
การศึกษา2564
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แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่าย
หน่วยงาน งานพัฒนาสื่อและนวัตกรรม
ฝ่าย ปฐมวัย
ขั้นกำหนด
ราคาต่อหน่วย
ลำดับ
มาตรฐาน/
รายการ
ที่
คุณลักษณะเฉพาะ บาท ส.ต.
คุณภาพ
1. เอกสารดำเนินการ
85
แบบประเมินการใช้
สื่อ/นวัตกรรม
2. หมึกเครื่องปริ้น
100
Connon G1010
- สีแดง
- สีเหลือง
- สีน้ำเงิน
- สีดำ
3. โครงการอบรมโค้ดดิ้ง
สู่สังคมดิจิทัล
รวมประมาณค่าใช้จ่าย (สามหมื่นสองพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

จำนวนเงิน
จำนวน
หน่วย

บาท

5

450

4

400

-

31,500
32,350

สรุปประเภทงบประมาณ
 งบโรงเรียน……850……….….



งบเรียนฟรี………31,500………………

สต.
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ลำดับที่
7
ปีการศึกษา
2564
ชื่อโครงการ/ กิจกรรม อบรมโค้ดดิ้งระดับปฐมวัย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ พัฒนาสื่อ / นวัตกรรม
ฝ่าย ปฐมวัย
ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน: พันธกิจข้อที่ 2,3 ยุทธศาสตร์ข้อที่ 6 เป้าหมายข้อที่ 2
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบ 4: มาตรฐานที่ 2,3 ประเด็นที่ 2,5,3,3
ลักษณะโครงการ
 ใหม่
 ต่อเนื่อง
1.หลักการและเหตุผล
กระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการทบทวนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช
2551 และได้บรรจุสาระวิทยาการคำนวณไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฉบับปรับปรุง
2560 ซึ่งมีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ และเป็นรากฐานสำคัญที่จะช่วยให้มนุษย์มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์คิดอย่างมีเหตุผลเป็นระบบ พัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้งสู่สังคมดิจิทัลในอนาคตเป็นการส่งเสริม
สนับสนุนและเพิ่มพูนความรู้ความสามารถและทักษะในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ สังคมในยุคนี้
เป็นสังคมยุคดิจิทัลที่สื่อและเทคโนโลยีมีอิทธิพลต่อการดำเนินชีวิตโลกถูกย่อให้ เล็กลงด้วยเทคโนโลยีการ
ติดต่อสื่อสารการสืบค้นข้อมูลต่างๆเป็นไปอย่างสะดวกและรวดเร็วนั้นส่งผลต่อวิธีคิดตั้งแต่วัยเด็กจนถึง
คนสูงวัยการอยู่อย่างคนร่วมสมัยในยุคดิจิทัลต้องมีการปรับตัวอย่างไร เพื่อให้มีประสิทธิภาพและเท่าทัน
เทคโนโลยีสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานั้นต้องพัฒนาความรู้มีการคิดวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารและ
การแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ ตลอดจนรูปแบบการศึกษาที่เปลี่ยนเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการ
สื่อสารที่มีประสิทธิภาพในสังคมเพื่อใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์อย่างคนร่วมสมัยในยุคดิจิทัล
ดังนั้นกลุ่มงานพัฒนาสื่อ / นวัตกรรม ฝ่ายปฐมวัยจึงได้จัดโครงการอบรมโค้ดดิ้ง ในกับนักเรียน
ระดับปฐมวัยเพื่อพัฒนาที่มีการบูรณาการกับวิชาอื่นอย่างสร้างสรรค์และเชื่อมโยงกับชีวิตจริงเพื่อให้
ผู้เรียนเกิดสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและเป็นทักษะของคนในศตวรรษ
ที่ 21 ที่จำเป็นต้องทำให้เกิดกับผู้เรียนทุกระดับตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.วัตถุประสงค์
2.1. เพื่อให้เด็กๆมีความรู้เข้าใจเรื่องโค้ดดิ้ง สู่สังคมดิจิทัล
2.2. เด็กระดับปฐมวัยได้เข้าร่วมโครงการอบรมโค้ดดิ้ง สู่สังคมดิจิทัล
3. เป้าหมาย
3.1เชิงปริมาณ
ร้อยละ 100 ของเด็กปฐมวัยโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ได้เข้าอบรม โค้ดดิ้ง สู่สังคมดิจิทัล
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3.2 เชิงคุณภาพ
เด็กปฐมวัยโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถใช้เทคโนโลยี โค้ด
ดิง้ สู่สังคมดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ

3.3 ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1. เด็กร้อยละ 80 สนใจโครงการอบรมโค้ดดิ้ง สู่สังคมดิจิทัล
2. ผู้เรียนร้อยละ 80 สามารถใช้เทคโนโลยี โค้ดดิ้ง สู่สังคมดิจิทัล
4.แผนการดำเนินงาน/กิจกรรมที่จะ/ปฏิทินการดำเนินงาน
กิจกรรม
ระยะเวลา งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
1. ขั้นเตรียมการ
1.1 ประชุมคณะกรรมการ
13 พ.ค 64
14 พ.ค 64 31,500
1.2 วางแผนการดำเนินงานประชุม
1.3 เตรียมจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการ 17 พ.ค 64
จัดโครงการ
2. ขั้นดำเนินการ
นางธัญลักษณ์ แก้วอำไพ
2.1 ประชุมคณะกรรมการเสนองานต่อ
นางสาวภัณฑิรา บัญดิษรัมย์
ผู้อำนวยการ
21 พ.ค 64
2.2 จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
24 พ.ค 64
2.3 ดำเนินงานตามแผนงาน
1 มิ.ย 64
3. ขั้นติดตามและประเมินผล
3.1 เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ประเมินผล 1 มิ.ย 64
การดำเนินกิจกรรม ตามโครงการ
5. งบประมาณ
5.1 งบโรงเรียน บาท
5.2 งบเรียนฟรี 31,500 บาท
รวม 31,500 บาท
6. สถานที่ดำเนินการ
ห้องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
7. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล
7.1 แบบบันทึกการเข้าอบรม
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
เด็กระดับปฐมวัย มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถใช้เทคโนโลยี โค้ดดิ้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่าย
หน่วยงาน งานพัฒนาสื่อและนวัตกรรม
ฝ่าย ปฐมวัย
ขั้นกำหนดมาตรฐาน/ ราคาต่อหน่วย
ลำดับที่

รายการ

คุณลักษณะเฉพาะ
คุณภาพ

บาท

ส.ต.

จำนวน
หน่วย

บาท

50
10

6,000
7,500

5

17,000
1,000
31,500

1.
2.

กระดาษ A4
70 แกรม double A
120
หมึกเครื่องปริ้น
Bk,col
750
Connon G1010
3. ค่าวิทยากร
วิทยากร
3,400
4. ค่าดำเนินการ
รวมประมาณค่าใช้จ่าย (สามหมื่นสองพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
สรุปประเภทงบประมาณ

 งบโรงเรียน…………….….



จำนวนเงิน

งบเรียนฟรี………31,500……………

ผู้เสนอ

ผู้พิจารณา

...............................................
(นางสาวภัณฑิรา บัญดิษรัมย์)
ผู้รับผิดชอบโครงการ

...............................................
(นางธัญญลักษณ์ แก้วอำไพ)
หัวหน้าฝ่ายปฐมวัย

ผู้เห็นชอบ

ผู้อนุมัติ

.............................................
( ซิสเตอร์จำนันท์ ไพรงาม )
ผู้อำนวยการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์

.............................................
(บาดหลวงสุรชัย เจริญพงศ์)
ผู้จัดการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์

สต.
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ลำดับที่ 8 หน่วยงาน งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ฝ่าย ปฐมวัย
ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน : พันธกิจข้อที่...2...ยุทธศาสตร์ข้อที่ ....3,4.....เป้าหมายข้อที่...1....
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ.มาตรฐานที่ ....3....ประเด็นที่...... 3.1-3.2.............................
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบสี่: มาตรฐานที่....1.....ประเด็นที่...3.1-3.2…………………...
ตอบสนองมาตรฐานของโรงเรียน : มาตรฐานที่ .....10................ ตัวบ่งชี้ที่........10.1....................
ระยะเวลา
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน
ดำเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)
วัตถุประสงค์
1.ขั้นวางแผน (P : PLAN)
1. เพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมที่
1.1 ประชุมคณะกรรมการฝ่าย
ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตร กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อ
การศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช
1.1.1 เตรียมดำเนินการจัด
2560ได้แก่
กิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนตาม
20 พฤษภาคม 2564
- โครงการหนูน้อยวิทยาศาสตร์ หลักสูตรหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
และเข้าค่ายศิลปะ
พุทธศักราช 2560
2. เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนา
1.1.2 เตรียมจัดจัดกิจกรรม
เพิ่มเติมนอกเหนือจากหลักสูตร ส่งเสริมพัฒนาเพิ่มเติมนอกเหนือจาก
-โครงการทัศนศึกษา
หลักสูตร
เป้าหมายเชิงปริมาณ
2. ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ/
- นักเรียนร้อยละ 96 เข้าร่วม ภาระงานร่วม/โครงการ)(D : DO)
โครงการหนูน้อยวิทยาศาสตร์และ 2.1 ดำเนินการจัดกิจกรรมที่
2 สิงหาคม 2564
เข้าค่ายศิลปะ
ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตร
ระยะเวลา
- นักเรียนร้อยละ 96 เข้าร่วม การศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560
ดำเนินงาน
โครงการทัศนศึกษา
(วัน/เดือน/ปี)
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
โครงการหนูน้อยวิทยาศาสตร์
1. โรงเรียนได้จัดกิจกรรมพัฒนา และเข้าค่ายศิลปะ
ผู้เรียน ส่งผลดีต่อคุณภาพของเด็ก
2.1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการ

2 สิงหาคม 2564
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2.เด็กได้รับความรู้และทักษะ
จากกิจกรรมที่มีประโยชน์
3. เด็กได้ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ
อย่างสร้างสรรค์
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

2.1.2 ประชุมคณะกรรมการ
โครงการหนูน้อยวิทยาศาสตร์และเข้า
ค่ายศิลปะ
2.1.3 ประชุมชี้แจง ครูที่เกี่ยว
กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน

4.เด็กได้รับประสบการณ์ตรง
จากแหล่งเรียนรู้ที่อยู่ภายนอก
โรงเรียน

ข้องกับโครงการหนูน้อยวิทยาศาสตร์
และเข้าค่ายศิลปะ เพื่อแบ่งฐานของ
การจัดโครงการ
2.1.4 ดำเนินการจัดกิจกรรมให้
มีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
2.1.5 กำกับติดตามและ
1. นักเรียนร้อยละ 96 เข้าร่วม ประเมินผลการจัดโครงการ เพื่อนำผล
โครงการหนูน้อยวิทยาศาสตร์และ การจัดโครงการมาพัฒนาและปรับปรุง
เข้าค่ายศิลปะ
แก้ไขในครั้งต่อไป
2.นักเรียนร้อยละ 96 เข้าร่วม
2.1.6 สรุปรายงานผล ให้งาน
โครงการทัศนศึกษา
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนฝ่ายวิชาการ
เครื่องมือการติดตาม/ประเมินผล ระดับปฐมวัย
1.แบบประเมินผลการเข้าร่วม
2.2 จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนา
โครงการ
เพิ่มเติมนอกเหนือจากหลักสูตร
โครงการทัศนศึกษา
2.2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการ
2.2.2 ประชุมคณะกรรมการ
โครงการทัศนศึกษา
2.2.3 จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง
กับโครงการทัศนศึกษา

2.2.4 ดำเนินการทัศนศึกษา
2.2.5 กำกับติดตามผลการ
ดำเนินโครงการทัศนศึกษา

2 สิงหาคม 2564
ระยะเวลา
ดำเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)
20 สิงหาคม 2564

27 สิงหาคม 2564

4 มิถุนายน 2564

4 มิถุนายน 2564

16-17 ธันวาคม 2564
24 ธันวาคม 2564
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วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

2.2.6 สรุปรายงานผลให้ งาน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนฝ่ายวิชาการ
ระดับปฐมวัย
3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/
ประเมินผล(C : CHECK)
3.1 ตรวจสอบ ติดตามการ
ดำเนินงานตามแผน
กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน
3.2 ปรับปรุงแก้ไข การดำเนินงาน
ตามแผนงาน
4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา
( A : ACT)
4.1 สรุปแบบประเมินการจัด
โครงการหนูน้อยวิทยาศาสตร์และเข้า
ค่ายศิลปะ
4.2 สรุปแบบประเมินการจัดโครง
การทัศนศึกษาชั้นอนุบาลปีที่ 1–3

7 มกราคม 2565

25 มีนาคม 2565
ระยะเวลา
ดำเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)
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แบบแสดงประมาณการใช้จ่าย
หน่วยงาน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ฝ่าย ปฐมวัย
ขั้นกำหนด
ลำดับ
รายการ
มาตรฐาน/
ราคาต่อ
คุณลักษณะ
หน่วย
เฉพาะ
บาท สต.
คุณภาพ
1. กระดาษ A4 จัดทำเอกสาร
“Duble A”
100 ดำเนินการ
2. โครงการหนูน้อยวิทยาศาสตร์
และเข้าค่ายศิลปะ
3.

โครงการทัศนศึกษา
อนุบาล 1-3

จำนวน
หน่วย

2

บาท

สต.

200

-

61,500
90,000

รวมประมาณการค่าใช้จ่าย (หนึ่งแสนห้าหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน )
สรุปประเภทงบประมาณ
งบโรงเรียน...........200............... บาท

จำนวนเงิน

151,700

งบเรียนฟรี......... 151,500............บาท

-
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ลำดับที่ 8
ปีการศึกษา
2564
ชื่อโครงการ/ กิจกรรม โครงการหนูน้อยวิทยาศาสตร์และเข้าค่ายศิลปะ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ฝ่าย ปฐมวัย
ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน : พันธกิจข้อที่ 2 ยุทธศาสตร์ข้อที่ 3,4 เป้าหมายข้อที่ 1
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ. มาตรฐานที่ 1,2,3,4 ประเด็นที่ 1.1-4,2.1-4,3.1-4,4.1-5
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาสมศ.รอบสี่: มาตรฐานที่ 1,2,3,4 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1-4,2.1-4,3.1-4,4.1-5
ลักษณะโครงการ
 ใหม่
 ต่อเนื่อง
1. หลักการและเหตุผล
เด็กวัยอนุบาลในช่วงอายุ 3-6 ปี เป็นช่วงที่มีความสำคัญมาก เพราะมีความสามารถในการเรียนรู้และการ
จดจำสิ่งต่างๆได้ดี จึงเป็นช่วงที่จะต้องวางรากฐานให้ดี การส่งเสริมกิจกรรมวิทยาศาสตร์และศิลปะจึงมี
ความจำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อจะช่วยพัฒนาความคิดให้เป็นคนที่มีเหตุผล มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มี
จินตนาการและรู้จักการคิดวิเคราะห์และสามารถแก้ปัญหาต่างๆได้อย่างเหมาะสมกับวัย
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อส่งเสริมทักการสังเกต จำแนก เปรียบเทียบ และการเข้าร่วมกิจกรรมหนูน้อย
วิทยาศาสตร์ในระดับปฐมวัย
2.2 เพื่อส่งเสริมสุนทรียะ ครบทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา และการ
เข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่ายศิลปะในระดับปฐมวัย
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 ครู บุคลากรและเด็กระดับชั้นอนุบาล 1-3 นักเรียนจำนวน ………..คน ครู จำนวน 55
คน
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 เด็กร้อยละ 96 สามารถการสังเกต จำแนก เปรียบเทียบ และการเข้าร่วมโครงการหนูน้อย
วิทยาศาสตร์ในระดับปฐมวัย
3.2.2 เด็กร้อยระ 96 มีสุนทรียะ ครบทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา
และการเข้าร่วมโครงการเข้าค่ายศิลปะในระดับปฐมวัย
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3.3 ตัวชี้วัดความสำเร็จ
2.1 เพื่อส่งเสริมทักการสังเกต จำแนก เปรียบเทียบ และการเข้าร่วมโครงการหนูน้อย
วิทยาศาสตร์ในระดับปฐมวัย
2.2 เพื่อส่งเสริมสุนทรียะ ครบทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา และ
การเข้าร่วมโครงการเข้าค่ายศิลปะในระดับปฐมวัย
4. ขั้นตอนและวิธีการดำเนินการ
กิจกรรม

ระยะเวลา งบประมาณ

1. ขั้นเตรียมการ
1.1 ประชุมคณะกรรมการฝ่ายพัฒนาผู้เรียน เพื่อ มิถุนายน
1.1.1 เตรียมดำเนินการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริม 2564
พั ฒ นาผู ้ เ รี ย นตามหลั ก สู ต รการศึ ก ษาปฐมวั ย
พุทธศักราช 2560
2. ขั้นดำเนินการ
2.1 ประชุ ม คณะกรรมการฝ่ า ยพั ฒ นาผู ้เรียน
และครูระดับชั้นอนุบาล 1-3 เรื่องโครงการหนูน้อย กรกฎาคม
วิทยาศาสตร์และเข้าค่ายศิลปะ
2564
2.2 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งกรรมการกิจกรรมหนูน้อย
วิทยาศาสตร์และเข้าค่ายศิลปะ
2.3 ดำเนินการจัดกิจกรรมตามที่กำหนดดังนี้
2.3.1 ฐานวิทยาศาสตร์
กรกฎาคม
- ฐานกักน้ำไว้ได้
2564
- ฐานสีเต้นระบำ
- ฐานเครื่องกรองน้ำ
สิงหาคม
2.3.2 ฐานศิลปะ
2564
- ฐานไม้ไผ่กับเพลง
- ฐานสีสันบันเทิง
- ฐานเคลื่อนไหวและจังหวะ
กันยายน
3. ขั้นติดตามและประเมินผล
2564
3.1 ตรวจสอบ ติดตาม ดำเนินงานตามแผน
3.2 ปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานตามแผนงาน
โครงการ

61,500

ผู้รับผิดชอบ

นางสาวชุติกาญจน์ แทนไธสง
นางสาวนิตยา พุทโธ
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5. สถานที่ดำเนินงาน
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
6.1 เพื่อส่งเสริมทักการสังเกต จำแนก เปรียบเทียบ และการเข้าร่วมกิจกรรมหนูน้อย
วิทยาศาสตร์ในระดับปฐมวัย
6.2 เพื่อส่งเสริมสุนทรียะ ครบทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา และการ
เข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่ายศิลปะในระดับปฐมวัย
แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่าย
โครงการ / กิจกรรม โครงการหนูน้อยวิทยาศาสตร์และเข้าค่ายศิลปะ
ฝ่าย ปฐมวัย
ขั้นกำหนด
ราคาต่อ
จำนวนเงิน
มาตรฐาน/
หน่วย
ลำดับ
รายการ
คุณลักษณะ
จำนวน
หมายเหตุ
เฉพาะ บาท สต. หน่วย บาท สต.
คุณภาพ
1 ค่าอุปกรณ์ตกแต่ง
1,500
1
1,500
เวที
2 ค่าวัสดุอุปกรณ์
60,000
1
60,000
กิจกรรมฐาน
งบเรียนฟรี
วิทยาศาสตร์และ
ศิลปะ
รวมประมาณการค่าใช้จ่าย ( หกหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน )
61,500 สรุปประเภทงบประมาณ
✓ งบเรี
61,500
✓ ยนฟรี
ผู้เสนอโครงการ

บาท

งบจัดหา

ผู้เห็นชอบโครงการ

บาท
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ลำดับที่
8
ปีการศึกษา 2564
ชื่อโครงการ/ กิจกรรม โครงการทัศนศึกษา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ฝ่าย ปฐมวัย
ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน: พันธกิจข้อที่ 2,3 ยุทธศาสตร์ข้อที่ 2 เป้าหมายข้อที่ 1
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ. มาตรฐานที่ 1,3 ประเด็นที่ 1.1 – 1.3, 3.1 – 3.3
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบ 4: มาตรฐานที่ 4,5 ประเด็นที่ 4.1-4.4,5.1-5.4
ตอบสนองมาตรฐานของโรงเรียน : มาตรฐานที่ 1,2,4 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1-1.4-3.2-4.1-4.4
ลักษณะโครงการ
 ใหม่
 ต่อเนื่อง
1. หลักการและเหตุผล
การจัดการศึกษาในปัจจุบันได้มุ่งเน้นให้เด็กได้เรียนรู้เรื่องราวต่างๆ ตามสภาพแวดล้อมที่เป็นจริง
จากประสบการณ์ของตนเอง มุ่งเน้นในเรื่องของความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการ
ความรู้ต่างๆตามความเหมาะสม รวมทั้งจัดกิจกรรมให้ผ ู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบกา รณ์จริงโดย
ผสมผสานสาระความรู้ในด้านต่างๆ อย่างได้สัดส่วนและสมดุลกัน
การศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่จึงเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่สำคัญอย่างมากอยากหนึ่ง
ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ด้วยตนเองทำให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจในเรื่องที่ศึกษาอย่างแท้จริง
ทั้งยังเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนอย่างสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น เพราะการพา
ผู้เรียนไป ทัศนศึกษาถือว่าเป็นวิธีการที่ทำให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้และสามารถ
พัฒนาผู้เรียนในด้านร่างกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์และสังคม อีกทั้งเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ
ตลอดจนได้รับการศึกษาทั้ง 8 สาระแบบบูรณาการ จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อเป็นเพิ่มพูนและส่งเสริม
สมรรถภาพของผู้เรียนให้ดียิ่งขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง
2.2 เพื่อให้เด็กรู้ถึงถึงความสำคัญของแหล่งเรียนรู้
2.3 เพื่อให้เด็กรู้จักการนำความรู้มาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
2.4 เพื่อให้เด็กเกิดความสนุกสนาน
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
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3.1.1 ครู บุคลากรและเด็กระดับชั้นอนุบาล 1-3 นักเรียนจำนวน……….คน ครู จำนวน 55
คน
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 เด็กเกิดความสนใจที่จะแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้และเพื่อให้เด็กรู้จักการ
นำความรู้จากแหล่งเรียนรู้มาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์และแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน
3.3 ตัวชี้วัดความสำเร็จ
3.3.1 เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง
3.3.2 เพื่อให้เด็กรู้ถึงถึงความสำคัญของแหล่งเรียนรู้
3.3.3 เพื่อให้เด็กรู้จักการนำความรู้มาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
3.3.4 เพื่อให้เด็กเกิดความสนุกสนาน
4. ขั้นตอนและวิธีการดำเนินการ
กิจกรรม
1. ขั้นเตรียมการ
1.1 ประชุมคณะกรรมการ / ดำเนินการ
1.2. ประชุมคณะกรรมการและผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องประชุมวางแผนในการเลือกสถานที่
และพิจารณาถึงประโยชน์ที่เด็กจะได้รับ
2. ขั้นดำเนินการ/กิจกรรมที่จัด
2.1 แบ่งแยกเป็นสายชั้น
2.1.1 ชั้นอนุบาล 1- 3 ห้องปกติ
2.1.2 ชั้นอนุบาล 1-3 ห้อง icep
3. ขั้นติดตามและประเมินผล
3.1 เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ประเมินผล
การ ดำเนินกิจกรรม ตามโครงการ

ระยะเวลา

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

90,000

นางธัญญลักษณ์ แก้วอำไพ
นางสาวเสาวลักษณ์ ชัยรัมย์

มิถุนายน
2564

ธันวาคม
2564
มกราคม
2565

5. สถานที่ดำเนินงาน
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
6.1 เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง
6.2 เพื่อให้เด็กรู้ถึงถึงความสำคัญของแหล่งเรียนรู้
6.3 เพื่อให้เด็กรู้จักการนำความรู้มาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
6.4 เพื่อให้เด็กเกิดความสนุกสนาน

543
แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่าย
โครงการ / กิจกรรม โครงการทัศนศึกษา
ฝ่าย ปฐมวัย
ราคาต่อ
ข้อกำหนด
หน่วย
มาตรฐาน / บาท ส.ต. จำนวน
ลำดับ
รายการ
ที่
คุณลักษณะ
เฉพาะ/
หน่วย
คุณภาพ
1 ชั้นอนุบาลปีที่ 1-3 ห้องธรรมดา
2 ชั้นอนุบาลปีที่ 1-3 ห้อง ICEP
รวม
เก้าหมื่นบาทถ้วน
สรุปประเภทงบประมาณ
✓ งบเรี
90,000
บาท
งบจัดหา
✓ ยนฟรี

จำนวนเงิน
บาท ส.ต.

45,000
45,000
90,000
บาท
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ลำดับที่ 9 หน่วยงาน งานส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
ฝ่าย
ปฐมวัย
ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน : พันธกิจข้อที่ .3 ยุทธศาสตร์ข้อที่4,5 เป้าหมายข้อที่ 2
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบสี่: มาตรฐานที่1,3 ประเด็นที่ 1.1-1.4.1-3.1-3.2
ตอบสนองมาตรฐานของโรงเรียน : มาตรฐานที่ 1,3 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1-1.4.1-3.1-3.2
ระยะเวลา
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน
ดำเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)
วัตถุประสงค์
1. ขั้นเตรียมการ (P)
1.เพื่อให้ปฐมวัยได้รับการ
1.ขั้นวางแผน(P : PLAN)
ส่งเสริมพัฒนาการที่เหมาะสม
1.1 ประชุมคณะกรรมการฝ่ายงาน 5 มิถุนายน 2563
ตามวัย ร่าเริง แจ่มใส ใน
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
ผลงานของตนเองและผู้อื่น
1.1.1 เตรียมจัดระบบงานการ
10 มิถุนายน 2563
2.เพื่อให้นักเรียนระดับปฐมวัยมี ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
ความมั่นใจในตนเองและกล้า
1.1.2 เตรียมจัดครูฝึกซ้อมตาม
12 มิถุนายน 2563
แสดงออกอย่างเหมาะสม
กิจกรรม
1.1.3 เตรียมจัดกิจกรรมการ
12 มิถุนายน 2563
เป้าหมายเชิงปริมาณ
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
- เด็กปฐมวัยระดับชั้นอนุบาล 3 2.ขั้นดำเนินการ ( ภาระงานประจำ/
ร้อยละ 50 ได้รับการส่งเสริม ภาระงานร่วม/ภาระงานโครงการ) (D :
พัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย DO)
ตุลาคม - ธันวาคม 2563
- บุคลากรระดับปฐมวัยร้อยละ 2.1 จัดกิจกรรมการส่งเด็กแข่งขันงาน
100 ได้รับการพัฒนาการด้าน ศิลปะหัตกรรมนักเรียน ( ครั้งที่ 71 )
การส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
2.1.1 การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน
ปฐมวัย
2.1.2 การแข่งขันการสร้างภาพ
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
ด้วยการฉีก ตัด ปะ
ตุลาคม - ธันวาคม
1.เด็ปฐมวัยระดับชั้นอนุบาล 3 2.2 จัดกิจกรรมการส่งเด็กแข่งขันทักษะ 2563
ได้รับการส่งเสริมพัฒนาการที่ วิชาการเอกชน ( ครั้งที่ 6)
เหมาะสมตามวัยแสดงออกถึง
2.2.1 การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน
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วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน

การยอมรับและชื่นชมในผลงาน
2.2.2 การแข่งขันการสร้างภาพ
ของตนเองและผู้อื่น
ด้วยการฉีก ตัด ปะ
2.บุคลากรระดับปฐมวัยมี
2.2.3 การแข่งขันการเล่นนิทาน
ความรู้ความสามารถเพื่อ
ประกอบสื่อ
นำไปใช้ในการจัดประสบการณ์
2.2.4 การแข่งขันวาดภาพ
เพื่อส่งเสริมพัฒนาการที่
ระบายสีด้วยสีเทียน
เหมาะสมตามวัย
2.2.5 การแข่งขันภาษาอังกฤษ
หลักสูตรธรรมดา
2.2.6 การแข่งขันภาษาอังกฤษ
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
หลักสูตรพิเศษ
-เด็กปฐมวัย ร้อยละ 80 ได้รับ
2.3 กิจกรรมเข้าค่ายภาษาอังกฤษ
การส่งเสริมพัฒนาการที่
2.3.1 ประชุมคณะกรรมการ
เหมาะสมตามวัยมีความมั่นใจ กิจกรรมเข้าค่ายภาษาอังกฤษ
ในตนเองและกล้าแสดงออก
2.3.2 แต่งตั้งคณะกรรมการ
อย่างเหมาะสมตามวัย
กิจกรรมเข้าค่ายภาษาอังกฤษ
2.3.3 ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการจัด
กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ
2.3.4 แต่งตั้งครูผู้รับผิดชอบฐานของ
การจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ
เครื่องมือการติดตาม/
2.3.5 ดำเนินการจัดกิจกรรมให้มี
ประเมินผล
ประสิทธิภาพ
- รายงานผลการจัดการแข่งขัน
2.3.6 กำกับ ติดตามและ
ทักษะวิชาการ
ประเมินผลการจัดกิจกรรม เพื่อนำผล
- รายงานผลการจัดกิจกรรมเข้า การจัดกิจกรรมมาพัฒนาและปรับปรุง
ค่ายภาษาอังกฤษ
แก้ไขในครั้งต่อไป
2.3.7 สรุปรายงานผล ให้งานฝ่าย
ส่งเสริมพัฒนาการระดับปฐมวัย
3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล(C
: CHECK)
3.1 กำกับดูแลและติดตามการดำเนิน
กิจกรรม

ระยะเวลา
ดำเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)

3 สิงหาคม 2564
5 สิงหาคม 2564
6 สิงหาคม 2564
9 สิงหาคม 2564
21 สิงหาคม 2564
26 สิงหาคม 2564

28 สิงหาคม 2564
เดือนมีนาคม 2564
เดือนเมษายน 2565
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วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน
3.2 ประเมินผลและสรุปผลการ
ดำเนินงาน
3.3 รายงานผลการดำเนินงาน
4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา
(A : ACT)
4.1 สรุปการจัดทำแผนงานการ
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
4.2 นำข้อเสนอแนะ มาปรับปรุงแก้ไข
และพัฒนาต่อไป

ระยะเวลา
ดำเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)
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แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่าย
หน่วยงาน งานส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ฝ่าย ปฐมวัย

ลำดับ

รายการ

ข้อกำหนด
ราคาต่อ
มาตรฐาน/
หน่วย
คุณลักษณะ
เฉพาะคุณภาพ บาท สต.

1

จัดกิจกรรมการส่ง
สำรอง
นักเรียนแข่งขันงานหัต
ดำเนินการ
กรรมนักเรียน
( ครั้งที่ 71 )
2
จัดกิจกรรมการส่ง
สำรอง
นักเรียนแข่งขันทักษะ
ดำเนินการ
วิชาการเอกชน
(ครั้งที่ 6)
3
จัดกิจกรรมเข้าค่าย
สำรอง
ภาษาอังกฤษ
ดำเนินการ
รวมประมาณการค่าใช้จ่าย (สี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน )
สรุปประเภทงบประมาณ
 งบโรงเรียน
48,000

บาท

จำนวน
หน่วย

จำนวนเงิน
บาท

สต.

-

-

20,000 -

-

-

20,000 -

-

-

8,000

-

48,000

 งบจัดหา(เรียนฟรี) -

บาท

หมาย
เหตุ
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แผนงานกิจการนักเรียนฝ่ายปฐมวัย

550

ลำดับที่ 1 หน่วยงาน บริหารฝ่ายกิจการนักเรียน
ฝ่ายกิจการนักเรียนระดับปฐมวัย
ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน : พันธกิจข้อที่1ยุทธศาสตร์ข้อที่1-2เป้าหมายข้อที่ 1
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบสี่: มาตรฐานที่2,3,4ตัวบ่งชี้ที่2.1-2.2,3.1-3.2,4.2-4.3
ตอบสนองมาตรฐานของโรงเรียน : มาตรฐานที่ 2,3,4 ตัวบ่งชี้ที่ 2.1-2.2
ระยะเวลา
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน
ดำเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)
กิจการนักเรียน
1. ขั้นวางแผน (P :PLAN)
16 เมษายน 2564
1. มีการส่งเสริม สนับสนุน 1.1 ประชุ ม คณะกรรมการฝ่ า ยกิ จ การ
ในการพั ฒ นาบุ ค ลากรใน นักเรียน เพื่อเตรียมการดังนี้
24 เมษายน 2564
ฝ่ายให้มีประสิทธิภาพ
1.1.1 เตรียมวางแผนร่วมกับหัวหน้าฝ่าย
2. มีการรวบรวมและสรุป กิจการนักเรียนในการกำหนดแผนงานบริหาร 15 พ.ค. 64 – ก.ย. 2564
รายงานการดำเนินงานให้ ฝ่ายกิจการนักเรียนระดับปฐมวัย
(เทอม 1)
ฝ่ายกิจการนักเรียนทุก
1.1.2 เตรียมส่งเสริม สนับสนุนในการ พ.ย.2564-ก.ย.2565
สัปดาห์/ทุกเดือน/ภาค
พัฒนาเด็กนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ
(เทอม 2)
เรียน/ปีการศึกษา
1.1.3 เตรียมรวบรวมและสรุปรายงาน
การดำเนิ น งานให้ ฝ ่ า ยกิ จ การนั ก เรี ย น ทุ ก
สัปดาห์/ทุกเดือน/ภาคเรียน/ปีการศึกษา
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1. เพื ่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ เ ด็ ก มี
สุ ข ภาพกายที ่ ด ี สุ ข ภาพ
แข็งแรง รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย
2. เพื ่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ เ ด็ ก มี
ศักยภาพที่ดี
3. เพื ่ อ ส่ ง เสริ ม ระเบี ย บ
วินัยของเด็กระดับปฐมวัย

2. ขั้น ดำเนิน การ (ภาระงานประจำ/ภาระ
งานร่วม/โครงการ)(D : DO)
2.1 จั ด ทำวางแผนร่ ว มกั บ หั ว หน้ า ฝ่ า ย
กิจการนักเรียนในการกำหนดแผนงานบริหาร
ฝ่ายกิจการนักเรียน
2.2 จัดทำส่งเสริม สนับสนุนในการพัฒนา
บุคลากรในฝ่ายให้มีประสิทธิภาพ
2.2.1 งานกีฬา
2.2.2 งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
2.2.3 งานสัมพันธ์ชุมชน

28 เมษายน 2564
22 พ.ค.64 - มี.ค.64
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
28 เมษายน 2564
22 พ.ค.64 - มี.ค.64
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
2 ก.ค. 64 - 20
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วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน
2.3 จัดทำรวบรวมและสรุปรายงาน การ
ดำเนินงานให้ฝ่ายกิจการนักเรียนทุกสัปดาห์/
ทุกเดือน/ภาคเรียน/ปีการศึกษา
2.3.1 งานกีฬา
2.3.2 งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
2.3.3 งานสัมพันธ์ชุมชน

ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1. ครูฝ่ายกิจการนักเรียน
ร้อยละ 100 วางแผนร่ว ม
หัวหน้าฝ่ายบริหารกิจ การ
นั ก เรี ย นในการกำหนด
แผนงานบริ ห ารกิ จ การ
นักเรียน
2. ครูฝ่ายกิจการนักเรียน
ร้ อ ยละ 100 ได้ ร ั บ การ
ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ในการ
พัฒนาบุคลากรในฝ่ายให้มี
ประสิทธิภาพ
3. สามารถรวบรวมและ
สรุปรายงาน การ
ดำเนินงานให้ฝ่ายกิจการ
นักเรียน ทุก สัปดาห์/ทุก
เดือน/ภาคเรียน/ปี
การศึกษา

. 3ขั้น ตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมิน ผล(C :
CHECK)
3.1 รวบรวมข้ อ มู ล ความต้ อ งการพั ฒ นา
อบรมในฝ่ายกิจการนักเรียน ประสานส่งต่อ
ให้ ก ั บ งานทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ฝ่ า ยพั ฒ นา
คุณภาพการศึกษาและบุคลากรในการจัด
อบรม/ประชุม/สัมมนา
3.2 รวบรวมข้อมูลผลการอบรม/ประชุม/
สั ม มนาของบุ ค ลากรในแต่ ล ะงานในฝ่ า ย
กิจการนักเรียน ส่งต่อให้หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
และงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ ฝ่ายพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและบุคลากร

ระยะเวลา
ดำเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)
ม.ค. 64
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
21 ธ.ค. 64 –7 ม.ค. 65

26 พ.ค.64 –
ทุกเดือนของภาคเรียนที่ 1
(พ.ค.64-ก.ย.64)
ภาคเรียนที่ 2
(พ.ย.64-ก.พ.65)
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ลำดับที่ 2 หน่วยงาน กีฬา ฝ่าย กิจการนักเรียนระดับปฐมวัย
ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน : พันธกิจข้อที่1ยุทธศาสตร์ข้อที่1-2เป้าหมายข้อที่ 1
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบสี่: มาตรฐานที่2,3,4ตัวบ่งชี้ที่2.1-2.2,3.1-3.2,4.2-4.3
ตอบสนองมาตรฐานของโรงเรียน : มาตรฐานที่ 2,3,4 ตัวบ่งชี้ที่ 2.1-2.2
ระยะเวลา
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน
ดำเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)
1.ขั้นวางแผน(P :PLAN)
วัตถุประสงค์
16 เมษายน 2564
1. เพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียน 1.1 ประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการ
มี ส ุ ข ภาพกายที ่ ด ี สุ ข ภาพ นักเรียน เพื่อเตรียมการดังนี้
แข็งแรง รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย
24 เมษายน 2564
1.1.1 เตรียมวางแผนร่วมกับหัวหน้าฝ่าย
2. เพื ่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ เ ด็ ก
กิจการนักเรียนในการกำหนดแผนงานบริหาร 15 พ.ค. 64 – ก.ย.
นักเรียนมีศักยภาพที่ดี
3. เพื่อส่งเสริมระเบีย บวินัย ฝ่ายกิจการนักเรียนระดับปฐมวัย
2564 (เทอม 1)
1.1.2 เตรียมส่งเสริม สนับสนุนในการ
ของเด็กนักเรียนระดับปฐมวัย
พ.ย.2564-ก.ย.2565
พั
ฒ
นาเด็
ก
นั
ก
เรี
ย
นให้
ม
ป
ี
ระสิ
ท
ธิ
ภ
าพ
เป้าหมายเชิงปริมาณ
(เทอม 2)
1.1.3
เตรี
ย
มรวบรวมและสรุ
ป
รายงาน
เด็กนักเรียนระดับปฐมวัย ปีที่
การดำเนิ น งานให้ ฝ ่ า ยกิ จ การนั ก เรี ย น ทุ ก
1-3 จำนาน……….. คน
สัปดาห์/ทุกเดือน/ภาคเรียน/ปีการศึกษา
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
2. ขั้น ดำเนิน การ (ภาระงานประจำ/ภาระ มิถุนายน/มกราคม
.1เพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียนมี งานร่วม/โครงการ)(D : DO)/
ตลอดปีการศึกษา
(Mrs.Josefina O
สุขภาพกายที่ดี สุขภาพแข็งแรง 2.1 .กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพยามเช้า
Amante )
รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย
2.1.1ประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการ
.2เพื่อส่งเสริม ให้เด็กนักเรียนมี นักเรียนระดับปฐมวัย เรื่องกิจกรรมส่งเสริม (Mr.Erwin E. Saballa )
ศักยภาพที่ดี
สุขภาพ
. 3 เพื่อส่งเสริมระเบีย บวินัย
2.1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรม
ของเด็กนักเรียนระดับปฐมวัย ส่งเสริมสุ ขภาพระดั บปฐมวัย เพื่อนำเสนอ
อนุมัติจากผู้อำนวยการโรงเรียน
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วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน

ระยะเวลา
ดำเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)

2.1.3ประชุ ม คณะกรรมการเพื่ อ วาง
แผนการจั ด กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพและ
กำหนดผู้รับผิดชอบ
2.1.4 ดำเนินการจัดกิจกรรรมกิจกรรม
ส่งเสริมสุขภาพ ดังนี้
- เด็กนักเรียนออกกำลังกาย
บริหารทุกวันศุกร์
24-28 สิงหาคม
2564

2..2โครงการกีฬาสีอนุบาลลูกรัก
2.2.1ประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการ (ทานตะวัน การงาน)
นักเรียนระดับปฐมวัย เรื่องโครงการกีฬาสี
อนุบาลลูกรัก
2.2.2 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดโครงการ
กีฬาสีอนุบาลลูกรักระดับปฐมวัย เพื่อนำเสนอ
อนุมัติจากผู้อำนวยการโรงเรียน
2.2.3ประชุมคณะกรรมการเพื่อวาง
แผนการจัดโครงการกีฬาสีอนุบาลลูกรักและ
กำหนดผู้รับผิดชอบ
2.2.4 ดำเนินการจัดโครงการกีฬาสี
อนุบาลลูกรักดังนี้
- กีฬาชักกะเย่อ
- กีฬาฟุตซอล
- กีฬาวิ่งตรง 30 เมตร
-กีฬาเก็บลูกบอลใส่ตะกร้า
- ขบวนพาเหรด
-เชียร์ลีดเดอร์
กีฬาครูผู้ปกครอง
-กีฬาชักกะเย่อ
-กีฬาลอดห่วง
ตลอดปีการศึกษา
2.3 กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกาย
2.3.1 ประชุมฝ่ายกิจการนักเรียน
(อนงค์ ทะเรืองรัมย์)
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วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน
ระดับปฐมวัย
2.3.2 แต่งตั้งคณะกรรมการนำเสนอ
เพื่อขออนุมัติจากผู้อำนวยการ

2.3.3 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ
จัดการทดสอบสมรรถภาพทางกายระดับ
ปฐมวัย
2.3.4 กำหนดตารางการทดสอบ
สมรรถภาพทางกายระดับปฐมวัย
2.3.5 ดำเนินการจัดการทดสอบ
สมรรถภาพทางกายระดับปฐมวัย
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
3. ขั้น ตรวจสอบ/ติ ดตาม/ประเมิ น ผล(C :
- เด็ ก นั ก เรี ย นร้ อ ยละ 90 มี CHECK)
สุขภาพกายที่ดี สุขภาพแข็งแรง 3.1 ตรวจสอบ ติดตาม ดำเนินงานตามแผน
รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย
3.2 ปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขการดำเนิ น งานตาม
- เด็ ก นั ก เรี ย นร้ อ ยละ 90 มี แผนงาน
ศักยภาพที่ดี
- เด็กนักเรียนร้อยละ 90 มี
ระเบียบวินัย
เครื่องมือการติดตาม/
ประเมินผล
- แบบสรุปรายงานการ
ดำเนินงานในฝ่ายบริหารงาน
กิจการนักเรียนระดับปฐมวัย

4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา
4.1 สรุปแบบประเมินผลการจัดกิจกรรม
งานส่งเสริมสุขภาพ
4.2 สรุปแบบประเมินผลการจัด
โครงการกีฬาสีอนุบาลลูกรัก
4.3 สรุปกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพ
ทางกาย

ระยะเวลา
ดำเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)
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ลำดับที่ 2
ปีการศึกษา
2564
ชื่อโครงการ กิจกรรม /โครงการกีฬาสีอนุบาลลูกรัก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายกิจการนักเรียนระดับปฐมวัย
ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน : พันธกิจข้อที1่ ยุทธศาสตร์ข้อที่1 -2 เป้าหมายข้อที่ 1
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศรอบสี.่ : มาตรฐานที่2 ,3,4 ตัวบ่งชี้ท2ี่ .1-2.2 ,3.1-3.2,4.2-4.3
ตอบสนองมาตรฐานของโรงเรียน : มาตรฐานที2่ ,3,4 ตัวบ่งชี้ที่2.1-2.2
ลักษณะโครงการ
 ใหม่
 ต่อเนื่อง
1. หลักการและเหตุผล
เพื่อให้เด็กนักเรียนพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และสังคม โดยให้เด็กนักเรียนได้มี
โอกาส ได้แสดงออกถึงความสามารถด้านกีฬา และทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะสี ในฐานะที่โรงเรียนเป็น
ส่วนหนึ่งของสังคมที่ให้ความรู้ และวิธีจะทำให้ผู้เรียนที่เป็นกำลังของชาติในอนาคตได้ออกกำลังกาย ใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
2. วัตถุประสงค์
2.1เพื่อให้เด็กนักเรียนมีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรงและเห็นความสำคัญของการเล่นกีฬา
2.2 เพื่อฝึกการเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดีมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย
2.3 เพื่อให้เด็กรู้จักเข้าใจในการทำงานเป็นหมู่คณะมากยิ่งขึ้น
2.4 เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในหมู่คณะ
2.5 เพื่อให้เด็กแสดงศักยภาพแห่งตนในด้านสุนทรียภาพและกีฬาต่าง ๆ
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 เด็กระดับเตรียมอนุบาลชั้นปีที่สาม จำนวน ………… คน
3.1.2 ครู จำนวน 55 คน
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 เพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียนมีสุขภาพกายที่ดี สุขภาพแข็งแรง รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย
3.2.2 เพื่อส่งเสริม ให้เด็กนักเรียนมีศักยภาพที่ดี
3.2.3 เพื่อส่งเสริมระเบียบวินัยของเด็กนักเรียนระดับปฐมวัย
3.3ตัวชี้วัดความสำเร็จ
3.3.1เด็กนักเรียนร้อยละ 90 มีสุขภาพกายที่ดี สุขภาพแข็งแรง รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย
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3.3.2 เด็กนักเรียนร้อยละ 90 มีศักยภาพที่ดี
3.3.3 เด็กนักเรียนร้อยละ 90 มีระเบียบวินัย
4. ขั้นตอนและวิธีการดำเนินการ
กิจกรรม
1. ขั้นเตรียมการ
1.1 ประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิ จ การ
นักเรียน เพื่อเตรียมการดังนี้
1.1.1 เตรี ย มวางแผนร่ ว มกั บ
หั ว หน้ า ฝ่ า ยกิ จ การนั ก เรี ย นในการ
กำหนดแผนงานบริ ห ารฝ่ า ยกิ จ การ
นักเรียนระดับปฐมวัย
1.1.2 เตรียมส่งเสริม สนับสนุนใน
การพัฒนาเด็กนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ
1.1.3 เตรียมรวบรวมและสรุป
รายงาน การดำเนินงานให้ฝ่ายกิจการ
นักเรียน ทุกสัปดาห์/ทุกเดือน/ภาค
เรียน/ปีการศึกษา
2. ขั้นดำเนินการ/กิจกรรมที่จัด
2.1 ประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจ การ
นั ก เรี ย น ระดั บ ชั ้ น อนุ บ าล 1-3 เรื ่ อ ง
กิจกรรมกีฬาสีอนุบาลลูกรัก
2.2 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งกรรมการจัด
กิจกรรมกีฬาสีอนุบาลลูกรัก
2.3 ดำเนิ น การจั ด กิ จ กรรมตามที่
กำเนิดดังนี้
- จั ด แบ่ ง กี ฬ าสี ต ามที ่ ก ำหนดตาม
ความเหมาะสม
-ดำเนินการแข่งขัน ดังนี้
1. กีฬาชักกะเย่อ
2. กีฬาฟุตซอล
3. กีฬาวิ่งตรง 30 เมตร
4. กีฬาเก็บลูกบอลใส่ตะกร้า
5. ขบวนพาเหรด

ระยะเวลา

งบประมาณ

14
พฤษภาคม
2564

18
พฤษภาคม
2564
37,400
3 สิงหาคม
2564
24-28
สิงหาคม
2564

18
กันยายน
2564

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวทานตะวัน การนา
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กิจกรรม
ระยะเวลา
6. เชียร์หลีดเดอร์
กีฬาครูผู้ปกครอง
1.กีฬาชักกะเย่อ
2. กีฬาลอดห่วง
3. ขั้นติดตามและประเมินผล
3.1 ตรวจสอบ ติดตาม ดำเนินงานตาม
แผน
3.2 ปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานตาม
แผนงาน

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

.5สถานที่ดำเนินงาน
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
.ผลที่คาดว่าจะได้รับ
6.1เด็กนักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง
6.2 เด็กนักเรียนทุกคนมีความกล้าแสดงออกในการเล่นกีฬา และมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
6.3 เด็กนักเรียนมีความรักและความสามัคคีรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย

560

แบบประมาณการค่าใช้จ่าย
แผนงานหน่วยงานโครงการกีฬาสีอนุบาลลูกรัก
ลำดับ

รายการ

ขั้นกำหนด
ราคาต่อ
มาตรฐาน/
หน่วย
คุณลักษณะ
เฉพาะคุณภาพ บาท สต.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

คณะสีฟ้า
5,000
คณะสีชมพู
5,000
คณะสีแดง
5,000
คณะเขียว
5,000
คณะสีม่วง
5,000
คณะสีเหลือง
5,000
กรรมการกลาง
2,000
ดำเนินโครงการ
700
ป้ายโรงเรียน
700
ป้ายผ้าแพร
1,000
ค่าเหรียญรางวัลเด็ก
2,000
งบสนับสนุนวง
500
ดุริยางค์
13 แฟ้มสรุปงาน
500
รวมประมาณการค่าใช้จ่าย ( สามหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยบาทถ้วน )

ฝ่าย กิจการนักเรียนระดับปฐมวัย
จำนวนเงิน
จำนวน
หน่วย

หมายเหตุ
บาท

สต.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
6
1

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

-

1

500
37,400

ร่วมกับ
ระดับขั้น
พื้นฐาน

-

สรุปงบประมาณ
 งบโรงเรียน 37,400 บาท งบเรียนฟรี…......…บาท

 งบจัดหา

บาท
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ลำดับที่ 3 หน่วยงานกิจกรรมวันสำคัญ
ฝ่าย กิจการนักเรียนระดับปฐมวัย
ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน : พันธกิจข้อที่ 1 ยุทธศาสตร์ข้อที่1-2 เป้าหมายข้อที่ 1
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบสี่: มาตรฐานที่2,3,4ตัวบ่งชี้ที่2.1-2.2,3.1-3.2,4.2-4.
ตอบสนองมาตรฐานของโรงเรียน : มาตรฐานที่2,3,4
ตัวบ่งชี้ที่2.1-2.2
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน

วัตถุประสงค์
-เพื่อจัดกิจกรรมวันสำคัญ
ให้เด็กมีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับวันสำคัญต่างๆ

1. ขั้นวางแผน (P:PLAN)
1. ประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการ
นักเรียน เพื่อเตรียมดำเนินการดังนี้
1.1 เตรียมดำเนินการมอบหมายให้ครูประจำ
ชั้นดูแลพฤติกรรมนักเรียนและรายงานผล
พฤติกรรมเด็กนักเรียน
1.2 เตรียมจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม
2. ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ/ภาระ)
2.1 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ
พระบรมราชินี
2.1.1 ประชุมฝ่ายกิจการและ
คณะกรรมการกิจกรรมวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าสุทิดา พัชรสุธา
พิมลลักษณพระบรมราชินี
2.2.2แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรม
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ
เจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรม
ราชินีเพื่อวางแผนจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าสุทิดา พัชรสุธา
พิมลลักษณพระบรมราชินีนำเสนออนุมัติจาก
ผู้อำนวยการโรงเรียน

เป้าหมายเชิงปริมาณ
ร้อยละ90 ของเด็กนักเรียน
ระดับปฐมวัย ร่วมกิจกรรม
วันสำคัญ

เป้าหมายเชิงคุณภาพ
-นักเรียนร่วมกิจกรรมวัน
สำคัญต่างๆ
ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ระยะเวลา/ดำเนินงาน/(วัน/
เดือน/ปี)
16 เมษายน 2564

29 พฤษภาคม 2564
(นันทิตา ยอดน้ำคำ)
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วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
1. นักเรียนร้อยละ 90 ร่วม
กิจกรรมกิจกรรมวันสำคัญ
ตามที่กำหนด
2. นักเรียนร้อยละ 90 มี
คุณธรรมตามอัตลักษณ์ของ
โรงเรียน

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน

2.2.3 ประชุมคณะกรรมการกิจกรรมวัน
เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าสุทิดา
พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินีเพื่อ
วางแผนจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ
พระบรมราชินี
2.2.4 ดำเนินการจัดกิจกรรมวันเฉลิม
เครื่องมือการติดตามและ พระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าสุทิดา พัชร
ประเมินผล
สุธาพิมลลักษณพระบรมราชินีร่วมกิจกรรม
1. แบบประเมินการร่วม
ดำเนินการจัดกิจกรรมช่วงเช้า
กิจกรรมวันสำคัญนักเรียน 2.2 กิจกรรมวันไหว้ครู
ชั้นปฐมวัย
2.2.1. ประชุมครูฝ่ายกิจการและ
2. แบบประเมินคุณธรรม
คณะกรรมการกิจกรรมวันไหว้ครู เพื่อ
จริยธรรมตามอัตลักษณ์ของ วางแผนจัดกิจกรรมวันไหว้ครู
โรงเรียน
2.2.2 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรม
วันไหว้ครู นำเสนออนุมัติจากผู้อำนวยการ
โรงเรียน
2.2.3 ประชุมคณะกรรมการกิจกรรมวัน
ไหว้ครู
2.2.4 ดำเนินการจัดกิจกรรมวันไหว้ครู
ดังนี้
- จัดให้มีการฝึกซ้อมตัวแทนถือพานไหว้ครูที่
ถูกต้อง/พิธีการ- ดำเนินการจัดกิจกรรมวัน
ไหว้ครู
2.3กิจกรรมวันสุนทรภู่
2.3.1ประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการ
นักเรียนระดับปฐมวัยเรื่องกิจกรรมวันสุนทรภู่
2.3.2แต่งตั้งกรรมการจัดกิจกรรมวัน
สุนทรภู่ระดับปฐมวัย
2.3.3 จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อวาง
แผนการจัดกิจกรรมและกำหนดผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลา/ดำเนินงาน/(วัน/
เดือน/ปี)

2 มิถุนายน 2564

18 มิถุนายน 2564
(ปริชมน ชุบรัมย์)

26 มิถุนายน 2564
(นิตยา พุทโธ)
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วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน

ระยะเวลา/ดำเนินงาน/(วัน/
เดือน/ปี)

2.3.4 ดำเนินการจัดกิจกรรรมวันสุนทรภู่
ดังนี้
-ประกวดระบายสี ระดับชั้น อนุบาลปีที่ 1
-ประกวดปะติดรูปภาพ ระดับชั้น อนุบาล
ปีที่ 2
-ประกวดคัดไทย ระดับชั้น อนุบาลปีที่ 3
-การแสดงละครวันสุนทรภู่ โดยคณะ
คุณครู ระดับปฐมวัย
2.4 กิจกรรมวันเข้าพรรษา
2.4.1 ประชุมครูฝ่ายกิจการและ
3 กรกฎาคม 2564
คณะกรรมการจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา
(อรวรรณ ทองพา)
2.4.2 ประชุมคณะกรรมการกิจกรรมวัน
เข้าพรรษา
2.4.3 ดำเนินการจัดกิจกรรมวัน
เข้าพรรษา ดังนี้
- บอกความสำคัญของวันเข้าพรรษา
- จัดเตรียมตัวแทน ถวายเทียนที่วัด
- คณะครูร่วมกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษ
2.5 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา
รัชกาลที่ 10
27 กรกฎาคม 2564
2.5.1 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา
(ปริชมน ชุบรัมย์)
รัชกาลที1่ 0
2.5.2 ประชุมฝ่ายกิจการและ
คณะกรรมการกิจกรรมวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษารัชกาลที่10 เพื่อวางแผนจัด
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่10
2.5.3 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรม
วันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่10
นำเสนออนุมัติจากผู้อำนวยการโรงเรียน
2.5.4 ประชุมคณะกรรมการกิจกรรมวัน
เฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่10
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วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน

ระยะเวลา/ดำเนินงาน/(วัน/
เดือน/ปี)

2.5.5 ดำเนินการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษารัชกาลที่ 10
2.6 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
2.6.1ประชุมครูฝ่ายกิจการและ
11 สิงหาคม 2564
คณะกรรมการจัดกิจกรรม เพื่อวางแผนจัด (นันทิตา ยอดน้ำคำ)
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
2.6.2แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวัน
แม่แห่งชาติ นำเสนออนุมัติจากผู้อำนวยการ
โรงเรียน
2.6.3 ประชุมคณะกรรมการกิจกรรม
วันแม่แห่งชาติ
2.6.4 ดำเนินการจัดกิจกรรมวันแม่
แห่งชาติ ดังนี้
-ชี้แจงรายละเอียดต่อคณะครูในโรงเรียน
-จัดทำหนังสือเชิญผู้ปกครองที่จะเข้าร่วม
กิจกรรม และทำ หนังสือเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องร่วม
กิจกรรม
2.7 กิจกรรมวันลอยกระทง
2.4.1 ประชุมครูฝ่ายกิจการและ
คณะกรรมการจัดกิจกรรมวันลอยกระทง
2.4.2 ประชุมคณะกรรมการกิจกรรมวัน
ลอยกระทง
2.4.3 ดำเนินการจัดกิจกรรมวันลอย
กระทง ดังนี้
- จัดกิจกรรมวันลอยกระทง

20 พฤศจิกายน 2564
(อรวรรณ ทองพา)
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วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน
2.8 กิจกรรมวันวันคล้ายวันพระราชสมภพ
ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร/
วันดินโลก
2.8.1ประชุมครูฝ่ายกิจการและ
คณะกรรมการจัดกิจกรรม เพื่อวางแผนจัด
กิจกรรมวันวันคล้ายวันพระราชสมภพของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร/วันดิน
โลก
2.8.2 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรม
วันวันคล้ายวันพระราชสมภพของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร/วันดิน
โลกนำเสนออนุมัติจากผู้อำนวยการโรงเรียน
2.8.3 ประชุมคณะกรรมการจัด
กิจกรรมวันวันคล้ายวันพระราชสมภพของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรฯลฯ/วัน
ดินโลก
2.8.4 ดำเนินการจัดกิจกรรมวันวันคล้ายวัน
พระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศรฯลฯ/วันดินโลกดังนี้
-ชี้แจงรายละเอียดต่อคณะครูในโรงเรียน
- ประกวดระบายสี
- มอบรางวัลการประกวดวาดภาพ
2.9 กิจกรรมวันคริสต์มาส
2.9.1 ประชุมครูฝ่ายกิจการและ
คณะกรรมการจัดกิจกรรมวันคริสต์มาส
2.9.2 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรม
วันคริสต์มาสนำเสนออนุมัติจากผู้อำนวยการ
โรงเรียน
2.9.3 ประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรม
วันคริสต์มาส
2.9.4 ดำเนินการจัดกิจกรรมวัน
คริสต์มาสดังนี้

ระยะเวลา/ดำเนินงาน/(วัน/
เดือน/ปี)

3 ธันวาคม 2564
(วนิดา ถนัดหมอ)

23 ธันวาคม 2564
(อาภากร สุวรรณพันธ์)
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วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน

ระยะเวลา/ดำเนินงาน/(วัน/
เดือน/ปี)

- จัดการแสดงเต้นเพลงคริสต์มาส
- เด็กจับฉลากของรางวัล
2.10 กิจกรรมวันเด็ก
2.10.1 ประชุมครูฝ่ายกิจการและ
7 มกราคม 2565
คณะกรรมการกิจกรรมวันเด็กเพื่อวางแผนจัด
(ณัชญาภรณ์ แก่นดี)
กิจกรรมวันเด็ก
2.10.2 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรม
วันเด็ก นำเสนออนุมัติจากผู้อำนวยการ
โรงเรียน
2.10.3 ประชุมคณะกรรมการกิจกรรม
วันเด็ก
2.10.4 ดำเนินการจัดกิจกรรมวันเด็ก
ดังนี้
-คณะกรรมการดำเนินการจัดประชุมผู้ที
เกี่ยวข้องร่วมชี้แจงรายละเอียดกิจกรรม
- ดำเนินงานจัดกิจกรรมยามเช้า
- จัดหารางวัลให้นักเรียนที่ร่วมกิจกรรม
- ดำเนินการจัดกิจกรรมวันเด็ก
2.11โครงการบัณฑิตน้อย
2.11.1จัดประชุมคณะกรรมการฝ่าย
วิชาการระดับปฐมวัย 1-3 วางแผนการ
ดำเนินการกิจกรรมบัณฑิตน้อย
3 มีนาคม 2565
2.11.2จัดคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
(นางสุรีย์รักษ์ ปลื้มกมล)
จัดทำกิจกรรมบัณฑิตน้อย
(นางสาวพิสมัย อินทร์รายรัมย์)
2.11.3จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อ
วางแผนการจัดกิจกรรมบัณฑิตน้อยและ
4 มีนาคม 2565
กำหนดผู้รับผิดชอบกำหนดวัน/เดือน/ปีที่จัด
7 มีนาคม 2565
2.11.4ดำเนินตามแผนการจัดกิจกรรม
บัณฑิตน้อย
8-11 มีนาคม 2565
-จัดซุ้มดอกไม้ 3 ซุม้
-พิมพ์วุฒิบัตร
-จัดทำช่อดอกไม้และดอกไม้ติดอก

568
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน
-จัดอาหารว่าง
-ตกแต่งสถานที่
-จัดทำป้ายไวนิลงานบัณฑิตน้อย
2.11.5 สรุปรายงานผลการดำเนินการจัด
กิจกรรมเพื่อนำไปปรับปรุงพัฒนาแก้ไขในครั้ง
ต่อไป
3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล(C :

CHECK)
3.1 ตรวจสอบ ติดตาม ดำเนินงานตาม
แผน
3.2 ปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานตาม
แผนงาน
4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา
4.1 สรุปแบบประเมินผลการจัดกิจกรรมวัน
เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าสุทิดา
พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี
4.2 สรุปแบบประเมินผลการจัดกิจกรรมวัน
ไหว้ครู
4.3 สรุปแบบประเมินผลการจัดกิจกรรม
วันสุนทรภู่
4.4 สรุปแบบประเมินผลการจัดกิจกรรมวัน
เข้าพรรษา
4.5 สรุปแบบประเมินผลการจัดกิจกรรมวัน
เฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่ 10
4.6 สรุปแบบประเมินผลการจัดกิจกรรมวัน
แม่แห่งชาติ
4.7 สรุปแบบประเมินผลการจัดกิจกรรมลอย
กระทง
4.8 สรุปแบบประเมินผลการจัดกิจกรรมวัน
คล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศรฯลฯ/วันดินโลก

ระยะเวลา/ดำเนินงาน/(วัน/
เดือน/ปี)
16 มีนาคม 2565

569
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน
4.9 สรุปแบบประเมินผลการจัดกิจกรรมวัน
คริสต์มาส
4.10 สรุปแบบประเมินผลการจัดกิจกรรมวัน
เด็ก
4.11 สรุปแบบประเมินผลการจัดโครงการ
บัณฑิตน้อย
4.12สรุปรวบรวมข้อมูลและรายงานผลการ
ดำเนินงานต่อผู้อำนวยการและผู้จัดการ

ระยะเวลา/ดำเนินงาน/(วัน/
เดือน/ปี)

570
แบบประมาณการค่าใช้จ่าย
แผนงานหน่วยงาน กิจกรรมวันสำคัญ
ฝ่าย กิจการนักเรียนฝ่ายปฐมวัย
ขั้นกำหนดมาตรฐาน/
จำนวนเงิน
ลำดับ
รายการ
ณลักษณะเฉพาะคุ
ราคาต่อ
จำนวน
คุณภาพ
หน่วย
หน่วย
บาท สต.
บาท สต
1

2

3

4

5

6

กิจกรรมวันเฉลิม
พระชนมพรรษา
สมเด็จพระเจ้า
สุทิดา พัชรสุธา
พิมลลักษณพระ
บรมราชินี
กิจกรรมวันไหว้
ครู

-กระดาษ A 4
-กระดาษสี
-ป้ายไวนิลตีโครงไม้
-สมุดลงนาม

กระดาษ A 4
-ป้ายไวนิล-กระดาษ A
4
-ป้ายไวนิล
กิจกรรมวันสุนทร -กระดาษ A 4
ภู่
-ค่าเช่าชุดนักแสดง
-กระดาษสี
-ค่าเกียรติบัตร
กิจกรรมวัน
-กระดาษ A 4
เข้าพรรษา
-ค่าวิทยากร
-ค่าป้ายไวนิล
-ค่าอาหารว่าง
กิจกรรมวันเฉลิม -กระดาษ A 4
พระชนมพรรษา -ป้ายไวนิลตีโครงไม้
รัชกาลที่ 10 -สมุดลงนาม
-กระดาษสี
กิจกรรมวันแม่ -กระดาษ A 4
-ค่าน้ำ ขนม
-ปากกา
-ป้ายไวนิลตีโครงไม้
-กระดาษสี

80
12
1000
50

2
10
1
50

160
120
1000
50

-

80
500

2
1

160
500

-

80
200
12
1000
80
3,000
500
500
80
1000
50
12
80
500
150
1000
120

2
10
10
1
2
1
1
1
2
1
1
10
2
23
1
1
10

160
2,000
120
1000
160
3,000
500
500
160
1000
50
120
160
11,500
150
1000
120

-

หมาย
เหตุ

-

-

-

ร่วมกับ
ระดับขั้น
พื้นฐาน

571
7

กิจกรรมวันลอย -กระดาษ A 4
กระทง
-ค่าเช่าชุดนักแสดง
-ค่ารางวัลให้เด็ก
-ค่าสระจำลอง
-กระดาษสี
กิจกรรมงานวัน --กระดาษ A 4
คล้ายวันพระราช -ค่าเกียรติบัตร
สมภพของ
-กระดาษสี
พระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิ
เบศร/วันดินโลก
กิจกรรม
-กระดาษสี
คริสต์มาส
-ป้ายไวนิล

80
500
500
2,500
12
80
1,000
12

2
10
6
2
10
2
1
10

160
5,000
3,000
2,500
120
160
1,000
120

-

80
500

2
1

160
500

-

10

กิจกรรมวันเด็ก

80
10,000
500

2
1
3

-

11

โครงการบัณฑิต
น้อย
รวมประมาณการค่าใช้จ่าย(สี่หมื่นแปดพันสามสิบบาทถ้วน)

160
10,000
500
57,750
104,820

-

8

9

-กระดาษ A 4
-ค่าขนมให้เด็ก
-ป้ายไวนิล

สรุปงบประมาณ
 งบโรงเรียน …104,820…….บาท

งบเรียนฟรี

บาท

-

ร่วมกับ
ระดับขั้น
พื้นฐาน

572

573

ลำดับที่ 3
ปีการศึกษา 2564
แผนงาน/โครงการบัณฑิตน้อย
หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ นางสุรีย์รักษ์ ปลื้มกมล ฝ่าย กิจการนักเรียนระดับปฐมวัย
ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน : พันธกิจข้อที่ 1 ยุทธศาสตร์ข้อที่1-2 เป้าหมายข้อที่ 1
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบสี่: มาตรฐานที่2,3,4ตัวบ่งชี้ที่2.1-2.2,3.1-3.2,4.2-4.3
ตอบสนองมาตรฐานของโรงเรียน : มาตรฐานที่2,3,4
ตัวบ่งชี้ที่2.1-2.2
ลักษณะโครงการ
ใหม่
 ต่อเนื่อง
หลักการและเหตุผล
การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยเป็นการเตรียมความพร้อมทางด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์
และสังคมเพื่อเข้าเรียนในระดับประถมศึกษา ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญที่จะช่วยให้เด็กมีพัฒนาการเต็มตาม
ศักยภาพและศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545
โรงเรียนได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่เด็กที่จบชั้นอนุบาล 3 เป็นชั้นสูงสุดในการศึกษาตาม
หลักสูตรปฐมวัย ได้รับความสนใจจากเด็กและผู้ปกครองของเด็กอย่างดียิ่ง จึงมีความจำเป็นที่จะต้อง
ดำเนินการเพื่อยกย่องและสร้างความรู้สึกที่ดีแก่เด็กและผู้ปกครองที่ได้มี โอกาสเข้ามาศึกษาในโรงเรียน
ส่งเสริม สนับสนุน ให้แก่เด็กได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นอย่างเต็มกำลังความสามารถต่อไป ด้วยเหตุผล
ดังกล่าวจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้ผู้ปกครองรับทราบนโยบายและดำเนินงานของโรงเรียน
2.2 เพื่อให้เด็กมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ และรักการเรียนรู้
2.3 เพื่อให้เด็กมีเจตคติที่ดีต่อการศึกษาและมีความภูมิใจในความสำเร็จของตน
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 เด็กที่ผ่านเกณฑ์การตัดสินชั้นอนุบาล 3 ทุกคนเข้ารับประกาศนียบัตรที่โรงเรียนจัดขึ้น
3.1.2 เด็กร้อยละ 90 มีเจตคติที่ดีต่อการศึกษา
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 เด็กมีความภูมิใจในตนเอง รวมทั้งผู้ปกครองเด็กเห็นความสำคัญของการศึกษา
3.2.2 เด็กมีประสบการณ์ตรง และมีความกระตือรือร้นในการศึกษาต่อ
3.2.3 ผู้ปกครองและชุมชนมีความสัมพันธ์ดีต่อกันมากขึ้น
3.3 ตัวชี้วัดความสำเร็จ
3.3.1 จำนวนเด็กที่เข้าร่วมกิจกรรม
3.3.2 เด็กมีความภูมิใจที่จบหลักสูตรการศึกษาระดับปฐมวัย
3.3.3 ผู้ปกครองให้ความร่วมมือและมีความสัมพันธ์ที่ดีกับโรงเรียน
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4.ขั้นตอนวิธีดำเนินการ
กิจกรรม
1. ขั้นเตรียมการ
1.1 ประชุมชี้แจงโครงการ
1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการ
2.ขั้นดำเนินการ/กิจกรรมที่จัด
2.1 สั่งปกประกาศนียบัตร
2.2 จัดทำประกาศนียบัตร
2.3 ฝึกซ้อมการรับประกาศนียบัตร
2.4 ฝึกซ้อมการแสดง
- อนุบาล 1
- อนุบาล 2
3.ขั้นติดตามและประเมินผล
4.ขั้นสรุปและรายงาน

ระยะเวลา

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

พฤษภาคม
มิถุนายน
นางสุรีย์รักษ์ ปลื้มกมล

มกราคม
57,750
กุมภาพันธ์

มีนาคม
มีนาคม

5.สถานที่ดำเนินการ
หอประชุมเมรี่โดมโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
6. เครื่องมือการติดตามและการประเมินผล
แบบประเมินความพึงพอใจการจัดกิจกรรมโครงการบัณฑิตน้อย
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1. ผู้ปกครองและคณะครูมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน และช่วยสนับสนุนโรงเรียนมากยิ่งขึ้น
7.2. เด็กมีความกระตือรือร้นและมีความสุขในการเรียนรู้
7.3. เด็กมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้และภูมิใจในตนเอง
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ลำดับที่ 4 หน่วยงานงานสัมพันธ์ชุมชน ฝ่าย กิจการฝ่ายปฐมวัย
ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน : พันธกิจข้อที่ 1 ยุทธศาสตร์ข้อที่1-2 เป้าหมายข้อที่ 1
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบสี่: มาตรฐานที่2,3,4ตัวบ่งชี้ที่2.1-2.2,3.1-3.2,4.2-4.3
ตอบสนองมาตรฐานของโรงเรียน : มาตรฐานที่2,3,4
ตัวบ่งชี้ที่2.1-2.2
ระยะเวลา
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน
ดำเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)
วัตถุประสงค์
1. ขั้นวางแผน(P: PLAN)
1. เพื่อติดต่อประสานความ
8 พฤษภาคม 2564
1.1 ประชุมฝ่าย
ร่วมมือกับ/หน่วยงาน/องค์กร
กิจการนักเรียนเพื่อชี้แจงการดำเนินงาน
ทั้งภายในและภายนอกในการ
1.2 เตรียมติดต่อประสานความร่วมมือกับ
จัดกิจกรรมต่างๆ ภายใน
บุคคล/หน่วยงาน/องค์กร ทั้งภายในและ
โรงเรียน
ภายนอกในระดับโรงเรียนในการจัดกิจกรรม
2. เพื่อจัดกิจกรรมที่ส่งเสริม
ความร่วมมือกับ/ หน่วยงาน/ ต่าง
1.3 จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมความร่วมมือกับ
องค์กร/ชุมชน ภายในและ
ภายนอก ทั้งภาครัฐและเอกชน บุคคล/หน่วยงาน/องค์กร/ชุมชน ภายในและ
(ตามโอกาสและความ
ภายนอก ทั้งภาครัฐและเอกชน (ตามโอกาส
เหมาะสม)
และความเหมาะสม
เป้าหมายเชิงปริมาณ
2. ขั้นดำเนินการ(ภาระงานประจำ/ภาระงานร่วม/
เด็กนักเรียนระดับอนุบาล 1-3 โครงการ)(D:DO)
จำนวน …………..คน
2.1 กิจกรรมวันเข้าพรรษา(แห่เทียน)
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
2.1.1 ประชุมครูฝ่ายกิจการและ
3 กรกฎาคม 64
1.เด็กนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม คณะกรรมการจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา
(ณัชญาภรณ์ แก่นดี)
2.1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวัน
ทั้งภายในและภายนอกในการ
เข้าพรรษานำเสนออนุมัตจิ ากผู้อำนวยการโรงเรียน
จัดกิจกรรมต่างๆ ร้อยละ 90
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วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน

ตัวชี้วัดความสำเร็จ
2.1.3ดำเนินการจัดกิจกรรมธารน้ำใจ
1. เด็กนักเรียนโรงเรียน
สู่ชีวิต ธารจิตสูช่ ุมชน
มารีย์อนุสรณ์ระดับปฐมวัย
-ตัวแทนเด็กนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
ร่วมกิจกรรมงานสัมพันธ์ชุมชน ธารน้ำใจสูช่ ีวิต ธารจิตสูช่ ุมชน
ทั้งภายในและภายนอก
2.2กิจกรรมวันลอยกระทง
โรงเรียน
2.2.1 ประชุมครูฝ่ายกิจการและ
คณะกรรมการจัดกิจกรรมวันลอยกระทง
2.2.2 แต่งตั้งคณะกรรมการจัด
กิจกรรมวันลอยกระทงนำเสนออนุมัติจาก
ผู้อำนวยการโรงเรียน
2.2.3 ประชุมคณะกรรมการกิจการ
เครื่องมือการติดตามและ
กิจกรรมวันลอยกระทง
ประเมินผล
2.2.4 ดำเนินการจัดกิจกรรมวันลอย
1. รายงานสรุปผลการจัด
กระทง ดังนี้
กิจกรรมตามแผนงานต่างๆ
- ครูและเด็กนักเรียนร่วมกิจกรรมวัน
ลอยกระทงกับชุมชน
2.3กิจกรรมธารน้ำใจสู่ชีวิต ธารจิตสู่
ชุมชน
2.3.1 ประชุมครูฝ่ายกิจการและ
คณะกรรมการกิจกรรมธารน้ำใจสู่ชีวิต ธาร
จิตสู่ชุมชนเพื่อวางแผนจัดกิจกรรมวันเด็ก
2.3.2 แต่งตั้งคณะกรรมการจัด
กิจกรรมธารน้ำใจสู่ชีวิต ธารจิตสู่ชุมชน
อนุมัติจากอำนวยการโรงเรียน
2.3.3 ประชุมคณะกรรมการกิจกรรม
ธารน้ำใจสู่ชีวิต ธารจิตสูช่ ุมชน
2.4 กิจกรรมคริสต์มาสสู่ชุมชน
2.4.1 ประชุมครูฝ่ายกิจการและ
คณะกรรมการกิจกรรมคริสต์มาสสู่ชุมชน
เพื่อวางแผนจัดกิจกรรม

ระยะเวลา
ดำเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)

23 ธันวาคม 2564
(นิตยา พุทโธ)

17 ธันวาคม 2564
(พรสวรรค์ พิมพ์จันทร์)

17 ธันวาคม 2565
(พรสวรรค์ พิมพ์จันทร์)
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2.4.2 แต่งตั้งคณะกรรมการจัด
กิจกรรมคริสต์มาสสู่ชุมชนนำเสนออนุมัติ
จากผู้อำนวยการโรงเรียน
2.4.3 ประชุมคณะกรรมการกิจกรรม
คริสต์มาสสู่ชุมชน
2.4.4 ดำเนินการจัดกิจกรรม
คริสต์มาสสู่ชุมชน
-ตัวแทนเด็กนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
7 มกราคม 2565
คริสต์มาสสู่ชุมชน
(ณัชญาภรณ์ แก่นดี)
2.5 กิจกรรมวันเด็ก
2.5.1 ประชุมครูฝ่ายกิจการและ
คณะกรรมการกิจกรรมวันเด็กเพื่อวางแผน
จัดกิจกรรมวันเด็ก
2.5.2แต่งตั้งคณะกรรมการจัด
กิจกรรมวันเด็ก นำเสนออนุมัติจาก
ผู้อำนวยการโรงเรียน
2.5.3 ประชุมคณะกรรมการกิจกรรม
วันเด็ก และดำเนินการจัดกิจกรรมวันเด็ก
2.6 เครือข่ายผู้ปกครอง
2.6.1ประชุมคณะกรรมการฝ่าย
(อรทัย สาทิพจันทร์)
กิจการนักเรียนระดับปฐมวัย เรื่อง
เครือข่ายผู้ปกครอง
2.6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการจัด
เครือข่ายผู้ปกครอง ระดับปฐมวัย
2.6.3ประชุมคณะกรรมการเพื่อวาง
แผนการจัดกิจกรรมเครือข่ายผู้ปกครอง
และกำหนดผู้รับผิดชอบ เพื่อนำเสนอ
อนุมัติจากผู้อำนวยการโรงเรียน
2.6.4 ดำเนินการจัดกิจกรรม
เครือข่ายผู้ปกครอง
.27กิจกรรมปฐมนิเทศ
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.271.จัดประชุมคณะกรรมการฝ่าย
วิชาการระดับปฐมวัย 1-3วางแผนการ
ดำเนินการกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครอง
.272.จัดคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
จัดทำกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครอง
2.7.3จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อ
วางแผนการจัดกิจกรรมการปฐมนิเทศ
ผู้ปกครองและกำหนดผู้รับผิดชอบกำหนด
วัน/เดือน/ปีที่จัด
2.7.4ดำเนินตามแผนการจัด
กิจกรรมการปฐมนิเทศผู้ปกครอง
2.7.5สรุปรายงานผลการดำเนินการ
จัดกิจกรรมเพื่อนำไปปรับปรุงพัฒนาแก้ไข
ในครั้งต่อไป
2.8กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด
2.8.1ประชุมคณะกรรมการฝ่าย
กิจการนักเรียนระดับปฐมวัย เรื่อง
กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด
2.8.2 แต่งตั้งคณะกรรมการจัด
กิจกรรมต่อต้านยาเสพติดระดับปฐมวัยเพื่อ
นำเสนออนุมัติจากผู้อำนวยการโรงเรียน
2.8.3ประชุมคณะกรรมการเพื่อวาง
แผนการจัดกิจกรรมต่อต้านยาเสพติดและ
กำหนดผู้รับผิดชอบ
2.8.4 ดำเนินการจัดกิจกรรรม
ต่อต้านยาเสพติดดังนี้
-เด็กเข้าร่วมเดินรณรงค์ต่อต้ายยาเสพติด
3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล(C :
CHECK)
3.1 ตรวจสอบ ติดตาม ดำเนินงานตาม
แผน
3.2 ปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานตาม
แผนงาน
4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา

1 มิถุนายน 2564
(อรทัย สาทิพจันทร์)

3 มิถุนายน 2564
4 มิถุนายน 2564

25 มิถุนายน 2563
(อาภากร สุวรรณพันธ์)
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4.1 สรุปแบบประเมินผลการจัดกิจแห่
เทียนพรรษา
4.2 สรุปแบบประเมินผลการจัดกิจกรรม
ลอยกระทง
4.3 สรุปแบบประเมินผลการจัดกิจกรรม
ธารน้ำใจสู่ชีวิต ธารจิตสูช่ ุมชน
4.4 สรุปแบบประเมินผลการจัดกิจกรรม
ธารน้ำใจสู่ชีวิต ธารจิตสูช่ ุมชน
4.5 สรุปแบบประเมินผลการจัดกิจกรรม
วันเด็ก
4.6 สรุปแบบประเมินผลการจัดกิจกรรม
เครือข่ายผู้ปกครอง
4.7 สรุปแบบประเมินผลการจัด
โครงการปฐมนิเทศ
4.68 สรุปแบบประเมินผลการจัด
กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด
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หน่วยงาน งานสัมพันธ์ชุมชน
ลำดับ

รายการ

แบบประมาณการค่าใช้จ่าย
ฝ่าย กิจการนักเรียนระดับปฐมวัย

ขั้นกำหนด
มาตรฐาน/
คุณลักษณะเฉพาะ
คุณภาพ

จำนวนเงิน
ราคาต่อหน่วย
บาท

จำนว
น
สต.
หน่วย

หมายเหตุ

บาท

สต.

1

กิจกรรมวันแห่เทียน -กระดาษ A 4

80

2

160

-

ร่วมกับระดับขั้น
พื้นฐาน

2

กิจกรรมลอยกระทง -กระดาษ A 4

80

2

160

-

ร่วมกับระดับขั้น
พื้นฐาน

3

กิจกรรมธารน้ำใจสู่
ชีวิต ธารจิตสู่ชุมชน

80
250
200

2
20
20

160
5,000
4,000

-

ร่วมกับระดับขั้น
พื้นฐาน

2,000
10,000

4
1

2,000
10,000

5,000
500
80

1
1
2

5,000
500
160

-

ร่วมกับระดับขั้น
พื้นฐาน

2
10
25

160
1,000
5,000

4

-กระดาษ A 4
-ค่าผ้าห่ม
-ค่ายาสามัญ
ประจำบ้าน
-ค่าเช่ารถตู้
-ค่าอาหาร
-อุปกรณ์กีฬา
-แฟ้มสรุปงาน

กิจกรรมคริสต์มาสสู่ -กระดาษ A 4
ชุมชน
5 กิจกรรมวันเด็ก
-กระดาษ A 4
80
-ค่าชุดนักแสดง
100
6 กิจกรรมเครือข่าย
-ป้ายฟิวเจอร์
200
ผู้ปกครอง
บอร์ด
7 โครงการปฐมนิเทศ
ผู้ปกครอง
8 กิจกรรมต่อต้านยา ค่าวิทยากร
1
เสพติด
-ค่าอาหารว่าง
1
-ของที่ระลึก
1
รวมประมาณการค่าใช้จ่าย (สองหมื่นแปดพันสามร้อยบาทถ้วน)

-

16,780
1
1
1

1,000
300
500
51,880

-

ร่วมกับระดับขั้น
พื้นฐาน
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ลำดับที่ 4 ปีการศึกษา 2564
แผนงาน/โครงงาน/กิจกรรม ปฐมนิเทศผู้ปกครองของนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา
หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ นางสาวอรทัย สาทิพจันทร์ ฝ่าย กิจการนักเรียนระดับปฐมวัย
ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน : พันธกิจข้อที่ 1 ยุทธศาสตร์ข้อที่1-2 เป้าหมายข้อที่ 1
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบสี่: มาตรฐานที่2,3,4 ตัวบ่งชี้ที่2.1-2.2,3.1-3.2,4.2-4.3
ตอบสนองมาตรฐานของโรงเรียน : มาตรฐานที่2,3,4
ตัวบ่งชี้ที่2.1-2.2
ลักษณะกิจกรรม
ใหม่
ต่อเนื่อง
1. หลักการและเหตุผล
เนื่องจากการศึกษาในระดับอนุบาลมีการวัดพัฒนาการของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง การจัด
ปฐมนิเทศผู้ปกครองจะช่วยให้นักเรียนมีความพร้อมในการศึกษา เข้าใจในการปฏิบัติตนและสร้างทัศนคติ
ที่ดี โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ จึงจัดโครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองของนักเรียนชั้นเตรียมอนุบาล–ชั้น
อนุบาลปีที่ 3 เพื่อเป็นการแนะนำแนวทางในการเรียน การปฏิบัติตนของนักเรียนในการปกครองของ
ผู้ปกครองที่ถูกต้องเหมาะสม และเพื่อให้ผู้ปกครองได้รับข้อมูลพื้นฐานในการดำเนินชีวิตของนักเรียนซึ่ง
เป็นบุตรหลานในโรงเรียน เป็นการช่วยให้นักเรียนมีความพร้อมอันเป็นรากฐานสำคัญที่จะเตรียมตัวเผชิญ
กับสถานการณ์ใหม่ ๆ ทั้งในด้านการเรียนและความเป็นอยู่ในโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้ผู้ปกครองได้รับทราบนโยบายหรือแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมตามวิถี
คริสต์ปีการศึกษา 2564
2.2 เพื่อให้ผู้ปกครองได้รับรู้นโยบายและการบริหารงานของโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
2.3 เพื่อให้ผู้ปกครองและโรงเรียนได้สร้างสัมพันธภาพอันดีต่อกัน อันจะนำไปสู่การสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือระหว่าง บ้าน วัด โรงเรียน
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
- ผู้ปกครองของนักเรียนชั้นเตรียมอนุบาล–ชั้นอนุบาลปีที่ 3
3.2 เชิงคุณภาพ
- มีการจัดกิจกรรมผู้ปกครองนักเรียน พบปะสอบถาม พูดคุยกับคุณครูประจำชั้น
3.3 ตัวชี้วัดความสำเร็จ
- ผู้ปกครองของนักเรียนชั้นเตรียมอนุบาล–ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ร้อยละ 80 เข้าร่วมกิจกรรมการปฐมนิเทศ
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กิจกรรม
1. ขั้นวางแผน
1.1 ประชุ ม ฝ่ า ยกิ จ การเรี ย นเพื ่อ ชี ้แ จงการ
ดำเนินงาน
1.2 แต่ ง ตั ้ ง บุ ค ลากรรั บ ผิ ด ชอบในการ
ดำเนิ น งานตามแผนงานดู แ ลพฤติ ก รรม
นักเรียน
1.3 นำเสนอผู้บริหารเพื่อขออนุมัติ
2.ขั้นดำเนินการ/กิจกรรมที่จัด
2.1 ประชุมหัวหน้าฝ่ายทุกฝ่ายเพื่อวางแผน
จัดเตรียมข้อมูลการปฐมนิเทศผู้ปกครองของ
นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1-3
2.2 แต่ ง ตั ้ ง บุ ค ลากรครู ผ ู ้ ร ั บ ผิ ด ชอบการ
ดำเนินการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศและนำเสนอ
ต่อผู้แทนผู้ร ับ ใบอนุญ าต ผู้อำนวยการและ
ผู้จัดการ
2.3 ประสานงานกับหัวหน้าระดับชั้ นอนุบาล
ปีที่ 1-3 เพื่อการจัดกิจกรรมการปฐมนิเทศ
2.4ดำเนินการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครอง
ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1-3 ดังนี้
- ระเบียบวินัย
- คุณธรรมจริยธรรม
- วิชาการ
- อาคารสถานที่
- แนะนำครูสายชั้นอนุบาล
2.5 รวบรวมข้อมูล แบบประเมิน และผลการ
ดำเนินกิจกรรม
3.ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล
3.1 เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ ประเมินผล
4.ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา
4.1 สรุ ป ผล รายงานผลการใช้ ห ลั ก สู ต รต่ อ
หัวหน้าวิชาการแทนผู้รับใบอนุญาต

ระยะเวลา

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

16,780

อรทัย สาทิพจันทร์

1 มิถุนายน 2564
3 มิถุนายน 2564

3 มิถุนายน 2564
1 มิถุนายน 2564

3 มิถุนายน 2564

อรทัย สาทิพจันทร์

4 มิถุนายน 2563

19 มิถุนายน
2564

22 มิถุนายน
2564

24 มิถุนายน
2564

อรทัย สาทิพจันทร์

1 กรกฎาคม
2564

อรทัย สาทิพจันทร์
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4. วันเวลาในการจัด : ระหว่างวันที่ 19 มิถุนายน 2564 เวลา 08.30 -12.00 น.
5. สถานที่ : ณ อาคารแมรี่โดม โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
6. งบประมาณ
ตั้งไว้ 16,780 บาท
วิธีการติดตาม/เครื่องมือการประเมินผลการปฏิบัติงาน
วิธีการติดตามปฐมนิเทศผู้ปกครองของนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา โดยการแจกแบบ
ประเมินความพึงพอใจการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครองของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1-3
7. แผนการดำเนินงาน/กิจกรรมที่จะ/ปฏิทินการดำเนินงาน
8. เครื่องมือการติดตามและการประเมินผล
แบบประเมินความพึงพอใจการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครองของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1-3
9 ผลที่คาดว่าจะได้รับ .
9 .1.ผู้ปกครองได้รับทราบนโยบายหรือแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมตามวิถีคริสต์ปี
การศึกษา2564
9 .2.ผู้ปกครองได้รับรู้นโยบาย และการบริหารงานของโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
9 .3.ผู้ปกครองและโรงเรียนได้สร้างสัมพันธภาพอันดีต่อกัน อันจะนำไปสู่การสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือระหว่าง บ้าน วัด โรงเรียน
แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่าย งานกิจกรรม/งานกิจกรรม/ การปฐมนิเทศผู้ปกครองของนักเรียน
ชั้นอนุบาลปีที่ 1-3
แผนงานตามมาตรฐานที่ 1 2  3
4
5

หน่วยงาน สัมพันธ์ชุมชน
ฝ่าย กิจการนักเรียนระดับปฐมวัย

586

587

แผนงานอภิบาลและแพร่ธรรมระดับปฐมวัย
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ลำดับที 1หน่วยงาน งานบริหารฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรมระดับปฐมวัย ฝ่าย ฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรมระดับปฐมวัย
ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน : พันธกิจข้อที่...1...ยุทธศาสตร์ข้อที่ - เป้าหมายข้อที่
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบสี่: มาตรฐานที่ 1,2,3 ประเด็นที่ 1.1-1.4,2.1-2.6,3.1-3.4
ตอบสนองมาตรฐานของโรงเรียน : มาตรฐานที่ 1
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2
ระยะเวลา
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน
ดำเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)
วัตถุประสงค์
1.ขั้นวางแผน (P : PLAN)
1. เพื่อวางแผนร่วมกับ
1.1 ประชุมคณะกรรมการฝ่ายอภิบาลและแพร่ 9 เมษายน 2564
หัวหน้าฝ่ายอภิบาลและแพร่ ธรรมระดับปฐมวัย
ธรรมระดับปฐมวัยในการ
1.1.1 เตรียมวางแผนร่วมกับหัวหน้าฝ่าย
กำหนดแผนงานบริหารฝ่าย
อภิบาลและแพร่ธรรมระดับปฐมวัยในการกำหนด 21 เมษายน 2564
2. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนใน แผนงานอภิบาลและแพร่ธรรมระดับปฐมวัย
การพัฒนาบุคลากรในฝ่ายให้มี
1.1.2 เตรียมส่งเสริม สนับสนุนในการพัฒนา
ประสิทธิภาพ
บุคลากรในฝ่ายให้มีประสิทธิภาพ
3. เพื่อรวบรวมและสรุป
1.1.3 เตรียมรวบรวมและสรุปรายงาน การ
รายงาน การดำเนินงานให้ฝ่าย ดำเนินงานให้ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ทุกสัปดาห์/ทุก
บริหารงานทั่วไป ทุกสัปดาห์/ เดือน/ภาคเรียน/ปีการศึกษา
ทุกเดือน/ภาคเรียน/ปี
2. ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ/ภาระงาน
การศึกษา
ร่วม/โครงการ)(D : DO)
2.1 จัดทำวางแผนร่วมกับหัวหน้าฝ่ายอภิบาล
ตลอดปีการศึกษา
เป้าหมายเชิงปริมาณ
และแพร่ธรรมระดับปฐมวัยในการกำหนดแผนงาน
- บุคลากรปฐมวัยทุกคน
บริหารฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรมระดับปฐมวัย
2.2 จัดทำส่งเสริม สนับสนุนในการพัฒนา
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
บุคลากรในฝ่ายให้มีประสิทธิภาพ
1. มีการวางแผนร่วมกับ
2.3 จัดทำรวบรวมและสรุปรายงาน การ
หัวหน้าฝ่ายอภิบาลและแพร่ ดำเนินงานให้ฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรมระดับ
ธรรมระดับปฐมวัยในการ
ปฐมวัย มีงานดังนี้
กำหนดแผนงานบริหารฝ่าย
2.3.1 งานบริหารฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรม
ระดับปฐมวัย
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วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน

อภิบาลและแพร่ธรรมระดับ
2.3.2 งานส่งเสริมคุณธรรมตามวิถีคริสต์
ปฐมวัย
2.3.3 งานอบรมคุณธรรมเด็กระดับปฐมวัย
2. มีการส่งเสริม สนับสนุนใน
2.3.4 งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
การพัฒนาบุคลากรในฝ่ายให้มี
2.3.5 งานโภชนาการ
ประสิทธิภาพ
2.3.6 งานอนามัยโรงเรียน
3. มีการรวบรวมและสรุป
รายงาน การดำเนินงานให้ฝ่าย
อภิบาลและแพร่ธรรมระดับ
3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล
ปฐมวัย ภาคเรียน/ปีการศึกษา (C : CHECK)
3.1 รวบรวมข้อมูลความต้องการพัฒนาในฝ่าย
อภิบาลและแพร่ธรรมระดับปฐมวัยประสานส่งต่อ
ให้กับ ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
ในการจัดอบรม/ประชุม/สัมมนา
1.ครูปฐมวัยร้อยละ 100
4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา
วางแผนร่วมหัวหน้าฝ่าย
( A : ACT)
อภิบาลและแพร่ธรรมระดับ
4.1 สรุปการดำเนินงานของแต่ละงานในฝ่าย
ปฐมวัยในการกำหนดแผนงาน อภิบาลและแพร่ธรรมระดับปฐมวัย นำเสนอ
ฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรม
ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต ผู้อำนวยการและผู้จัดการ
ระดับปฐมวัย
2. ครูปฐมวัยร้อยละ 100
4.2 ส่งสรุปรายงานผลการดำเนินงานของฝ่าย
ได้รับการส่งเสริม สนับสนุนใน อภิบาลและแพร่ธรรมระดับปฐมวัย ให้กับงานวิจัย
การพัฒนาบุคลากรในฝ่ายให้มี นโยบายและแผน ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ประสิทธิภาพ
และบุคลากรเพื่อสรุปเปรียบเทียบกับแผนพัฒนา
3. สามารถรวบรวมและสรุป คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
รายงาน การดำเนินงานให้ฝ่าย
บริหารงานทั่วไป ทุกสัปดาห์/
ทุกเดือน/ภาคเรียน/ปี
การศึกษา
เครื่องมือการติดตาม/
ประเมินผล

ระยะเวลา
ดำเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)

ตลอดปีการศึกษา

1 มี. ค 2565

5 มี. ค 2565
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วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
1.แบบสรุปรายงานการ
ดำเนินงานในฝ่ายอภิบาลและ
แพร่ธรรมระดับปฐมวัย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน

ระยะเวลา
ดำเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)
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แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่าย
หน่วยงาน งานบริหารฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรมระดับปฐมวัย
ลำดับ

1

รายการ

ขั้นกำหนดมาตรฐาน/
คุณลักษณะเฉพาะ
คุณภาพ

กระดาษ A4

80 แกรม
“Duble A”
2 หมึก canon G1010
canon G/2010
รวมประมาณการค่าใช้จ่าย ( ห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน )

ฝ่าย ปฐมวัย

ราคาต่อ
จำนวน
หน่วย
หน่วย
บาท
สต.
100 3
250

-

1

p

สรุปประเภทงบประมาณ
 งบโรงเรียน.. 550..........

 งบจัดหา...........................................

จำนวนเงิน
บาท
สต.
300 250
550

-
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ลำดับที่ 2 หน่วยงาน ส่งเสริมคุณธรรมตามวิถีคริสต์ ฝ่าย อภิบาลและแพร่ธรรม
ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน: พันธกิจข้อที่ 1 ยุทธศาสตร์ข้อที่ 2 เป้าหมายข้อที่2
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ. มาตรฐานที่ 2,14 ตัวบ่งชี้ที่ 2.2, 14.1, 14.2
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบ 4: มาตรฐานที่4ประเด็นที่ 4.1-4.4
ตอบสนองมาตรฐานของโรงเรียน : มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ ..1.2 (1) (6)
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมเด็กใน ด้าน
ความรัก เมตตา

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน

1. ขั้นวางแผน ( P:PLAN )
1.1 เตรียมแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
ส่งเสริมคุณธรรมตามวิถีคริสต์จากตัวแทนแต่ละ
ฝ่ายต่างๆระดับปฐมวัย
2. เพื่อส่งเสริมเด็กใน ด้าน
1. 2 เตรียมเขียนโครงการ/กิจกรรม/งาน/
ความซื่อสัตย์
คำสั่งแต่งตั้งนำเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ
3. เพื่อส่งเสริมเด็กใน ด้าน
1.3 เตรียมจัดทำแบบประเมินความพึงพอใจ
ความกตัญญู
ผู้ปกครอง
4.เพื่อส่งเสริมเด็กใน ด้านความ 2. ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ/ภาระงาน
พอเพียง
ร่วม/โครงการ) (D:DO)
2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานส่งเสริม
คุณธรรมตามวิถีคริสต์จากตัวแทนจากฝ่ายต่างๆ
เป้าหมายเชิงปริมาณ
ระดับปฐมวัย
- ครูและเด็กระดับปฐมวัยทุก
2.2 ประชุมคณะกรรมการ การดำเนินงานจัด
คนในโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
กิจกรรมชี้แจ้งรายละเอียดในการดำเนินงานตาม
โครงการโรงเรียนคุณธรรมตามวิถีคริสต์ โดยมี
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
การจัดกิจกรรมของงานส่งเสริมคุณธรรมตามวิถี
1.เด็กระดับปฐมวัยมีความรัก คริสต์ ดังนี้
เมตตา
1. .กิจกรรมส่งเสริมอัตลักษณ์ ด้านความรัก
2. เด็กระดับปฐมวัยมีความ เมตตา
ซื่อสัตย์
1.1 เรารักโรงเรียน

ระยะเวลา
ดำเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)
2-5 เม.ย. 2564

18 พ.ค. 2564

ตลอดปีการศึกษา
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วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน

3. เด็กระดับปฐมวัยมีความ
1.2 เรารักกัน
กตัญญู
1.3 ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
4. เด็กระดับปฐมวัยมีความ
1.4 บรรเทาใจญาติผู้ปกครองเด็ก และญาติ
พอเพียง
พี่น้องครูที่เสีชีวิต
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
2.กิจกรรมส่องคงเสริมอัตลักษณ์ ด้านความ
1. เด็กร้อยละ 80ปฏิบัติตน ซื่อสัตย์
ได้ตามอัตลักษณ์ ด้านรักเมตตา
2.1 ของหายได้คืน
2. เด็กร้อยละ 80ปฏิบัติตน
2.2 รับผิดชอบหน้าที่ และตรงต่อเวลา
ได้ตามอัตลักษณ์ ด้านความ
3.3 คนเข้าแถว รองเท้าเข้าที่
ซื่อสัตย์
3. กิจกรรมส่งเสริมอัตลักษณ์ ด้านความกตัญญู
3. เด็กร้อยละ 80 ปฏิบัติตน
3.1 กตัญญูต่อโรงเรียน และประเทศชาติ
ได้ตามอัตลักษณ์ ด้านความ
3.2 กตัญญูต่อบิดามารดา
กตัญญู
3.3 กตัญญูต่อคุณครู
4. กิจกรรมส่งเสริมอัตลักษณ์ ด้านความ
พอเพียง
เครื่องมือการติดตาม/
4.1 รับประทานอาหารให้หมดจาน
ประเมินผล
4.2 ดำรงชีวิตด้ายความพอเพียง
1. แบบประเมินความพึง
2.3 ประชาสัมพันธ์ให้คณะครู เด็กทราบทาง
พอใจจากผู้ปกครอง
ไลน์ ทางเสียงตามสายทางป้ายประกาศและ
Internet
2.4 จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจจาก
ผู้ปกครอง
3.ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล
(C:CHECK)
3.1 ตรวจสอบ ติดตาม การดำเนินงานตาม
แผน
3.2 ปรับปรุงแก้ไข้ การดำเนินงานตามแผน
การส่งเสริมคุณธรรมตามวิถีคริสต์ด้านต่างๆที่ยัง
ไม่สมบูรณ์

ระยะเวลา
ดำเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)

ตลอดปีการศึกษา

20-28 ก.พ.2564

1-3 มี.ค.2565
4-6 มี.ค.2565

7-8 มี.ค.2565

15 มี.ค.2565
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วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน
3.3 วิเคราะห์ สังเคราะห์ผลการดำเนินงาน
แผนงานการส่งเสริมคุณธรรมตามวิถีคริสต์

4. ขั้นสรุป / รายงาน / ปรับปรุง /พัฒนา
(A:ACT)
4.1 รวบรวมแบบสอบถามความพึงพอใจ
4.2 สรุปผลรายงานผลการดำเนินงานส่งเสริม
คุณธรรมตามวิถีคริสต์
4.3 นำผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม
ตามวิถีคริสต์ ไปปรับปรุงและนำไปใช้ในปี
การศึกษาต่อไป

ระยะเวลา
ดำเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)
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ลำดับที่ 3 หน่วยงาน อบรมคุณธรรมเด็กระดับปฐมวัย ฝ่าย อภิบาลและแพร่ธรรม
ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน: พันธกิจข้อที่ 1 ยุทธศาสตร์ข้อที่ 2 เป้าหมายข้อที่ 2
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ. มาตรฐานที่ 2,14 ตัวบ่งชี้ที่ 2.2, 14.1, 14.2
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบ 4: มาตรฐานที่4ประเด็นที่ 4.1-4.4
ตอบสนองมาตรฐานของโรงเรียน : มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.2
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน

ระยะเวลา
ดำเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)

วัตถุประสงค์
1.งานจัดอบรมคุณธรรมเด็กระดับปฐมวัย
1. เพื่อให้เด็กระดับปฐมวัยได้เข้าร่วมกิจ
1. ขั้นวางแผน ( P:PLAN )
กรรอบรมธรรม
1.1 เตรียมประชุมคณะครูในฝ่ายอภิบาลและ 2-5 เม.ย- 2564
2. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ แพร่ธรรม
มีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมและ
1.2 เตรียมประชุมชี้แจงหัวหน้าฝ่ายระดับ
6-12เมย-2564
นำเอาศาสนามาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยว
ปฐมวัย
จิตใจและนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
1.3 เตรียมทำแบบประเมินความพึงพอใจ
เป้าหมายเชิงปริมาณ
2. ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ/ภาระงาน
- เด็กระดับปฐมวัยโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ร่วม/โครงการ) (D:DO)
ทุกคน
2.1 ประชุมฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรมในการ
จัดกิจกรรม
2.2 ประชุมชี้แจงหัวหน้าฝ่ายระดับปฐมวัย
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
2.3 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
1. มีการจัดอบรมคุณธรรมเด็กระดับ
2.4 ประชาสัมพันธ์งานให้ทุกคนได้รับทราบ
ปฐมวัย
กิจกรรม
2.5 จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจ
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
2.6 ดำเนินการกิจกรรมดังนี้
1. เด็กร้อยละ 95 ได้เข้าร่วมกิจกรรม
2.6.1 จัดอบรมคุณธรรมเด็กระดับปฐมวัย
- โครงการคุณธรรม

2-4 พ.ค.2564
4 -พ.ค.2564
14- พ.ค.2564
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2. เด็กร้อยละ 85 นำหลักธรรมตามอัต
- กิจกรรม โครงงานคุณธรรมหนึ่ง
ลักษณ์ 4 ของโรงเรียนมาปฏิบัติตนใช้นี ห้องเรียนหนึ่งโครงงานคุณธรรม
วิตประจำวัน และเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
เครื่องมือการติดตาม/ประเมินผล
3.ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล
-แบบประเมินความพึงพอใจการเป็นลูก (C:CHECK)
ที่ดี
3.1 ตรวจสอบ ติดตาม การดำเนินงานของ
ฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรม
3.2 ปรับปรุงแก้ไข้ การดำเนินงานตามแผน
ด้านการอบรมคุณธรรม
4. ขั้นสรุป / รายงาน / ปรับปรุง /พัฒนา
(A:ACT)
4.1 รวบรวมแบบประเมินความพึงพอใจ
4.2 รายงานสรุปผลการดำเนินงานอบรม
คุณธรรมเด็กระดับปฐมวัย
4.3 นำผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมไป
ปรับปรุงและนำไปใช้ในปีการศึกษาต่อไป

ตลอดปี
การศึกษา

ระยะเวลา
ดำเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)

1-มี.ค.2565
28-มี.ค.2565
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ลำดับที่
3
ปีการศึกษา
2564
ชื่อโครงการ/ กิจกรรม โครงการเด็กยุกต์ใหม่ ใส่ใจธรรมะ
หน่วยงานที่รับผิดชอบอบรมคุณธรรมเด็กระดับปฐมวัย ฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรมระดับปฐมวัย
ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน : พันธกิจข้อที1่ ยุทธศาสตร์ข้อที่ 1-2 เป้าหมายข้อที่ 1
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบสี่: มาตรฐานที่ 2,3,4 ตัวบ่งชี้ที่ 2.1-2.2,3.1-3.2,4.2-4.3
ตอบสนองมาตรฐานของโรงเรียน : มาตรฐานที่ 2,3,4 ตัวบ่งชี้ที่ 2.1-2.2
ลักษณะโครงการ
 ใหม่
 ต่อเนื่อง
1. หลักการและเหตุผล
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของเด็กปฐมวัยเป็นแนวทางของสังคมใน
การเตรียมความพร้อมให้เด็กปฐมวัยอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับการพัฒนาเด็กอย่างเป็นองค์รวมทั้งการ
พัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา และในทางสังคมของเด็กอันจะนำไปสู่การสร้างวินัยและ
วัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สำคัญในการสร้างคุณธรรม
จริยธรรมและจิตใจที่ดีงาม เป็นการพัฒนามนุษย์ที่ยั่งยืนและป้องกันปัญหาสังคมในระยะยาว
2. วัตถุประสงค์
2.1เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ระดับโรงเรียนแก่เด็กนักเรียนระดับปฐมวัย โรงเรียนมารีย์
อนุสรณ์
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
เด็กร้อยละ 90 ของเด็กนักเรียนระดับปฐมวัย ร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
3.2 เชิงคุณภาพ
เด็กเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
3.3 ตัวชี้วัดความสำเร็จ
3.3.1เด็กร้อยละ 90 ร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามที่กำหนด
4. ขั้นตอนและวิธีการดำเนินการ
กิจกรรม
1. ขั้นเตรียมการ
1.1 ป ร ะ ช ุ ม ค ร ู ฝ ่ า ย ก ิ จ ก า ร แ ล ะ
คณะกรรมการจั ด กิ จ กรรมอบรม
คุณธรรม

ระยะเวลา

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

2 กันยายน
2564

28,000

นางสาวพรพิลาส อาสาสุข
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กิจกรรม
1.2 ประชุมคณะกรรมการกิจกรรมเข้า
ค่ายคุณธรรม
2. ขั้นดำเนินการกิจกรรมที่จัด/
ประชุมคณะกรรมการฝ่ายอภิบาล 2.1
และแพร่ธรรมเด็ก ระดับปฐมวัย
เรื่องกิจกรรมอบรมธรรมมะ
2.2 จั ด ทำคำสั ่ ง แต่ ง ตั ้ ง กรรมการจั ด
กิจกรรมอบรมธรรมมะ
2.3 ดำเนินการจัดกิจกรรมอบรมธรรม
มะดังนี้
จัดกิจกรรมเข้าอบรมธรรมมะ เด็กระดับปฐมวัย โดยมีวิทยากร มาให้
ความรู ้ ค วามเข้ า ใจเกี ่ ย วกั บ คุ ณ ธรรม
จริยธรรม
3. ขั้นติดตามและประเมินผล
ตรวจสอบ ติดตาม ดำเนินงานตาม 3.1
แผน
ปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานตาม 3.2
แผนงาน

ระยะเวลา

งบประมาณ

3 กันยายน
2564

10 กันยายน
2564

15 กันยายน
2564

5. สถานที่ดำเนินงาน
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ จังหวัดบุรีรัมย์
6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
6.1 เด็กได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม

ผู้รับผิดชอบ
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แบบประมาณการค่าใช้จ่าย
แผนงานหน่วยงาน อบรมคุณธรรมเด็กปฐมวัย (โครงการเด็กยุกต์ใหม่ ใส่ใจธรรมะ ฝ่ายอภิบาล และ
แพร่ธรรมระดับปฐมวัย

ลำดั
บ

ขั้นกำหนด
มาตรฐาน/
คุณลักษณะ
เฉพาะ
คุณภาพ

รายการ

1
2
3
4

ราคาต่อ
หน่วย
บาท

1,000
ค่าวิทยากร
ค่าอาหารว่างเด็ก
19,000
6,000
ค่ารางวัลเด็ก
ค่าอุปกรณ์ตกแต่งจัด
2,000
สถานที่
รวมประมาณการค่าใช้จ่าย ( สองหมื่นแปดพันบาทถ้วน )
สรุปงบประมาณ
 งบโรงเรียน

จำนวนเงิน

จำนวน
สต. หน่วย
1
1
1
1

หมายเหตุ
บาท

สต.

1,000
19,000
6,000
2,000

-

28,000

-

บาท  งบเรียนฟรี…28,000......…บาท งบจัดหา

งบเรียนฟรี

บาท

ผู้เสนอ

ผู้พิจารณา

...............................................
( นางสาวพรพิลาศ อาสาสุข )
ผู้รับผิดชอบโครงการ

...............................................
( นางนัยณา แก้วบ้านดู่ )
หัวหน้าฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรมะดับปฐมวัย

ผู้เห็นชอบ

ผู้อนุมัติ

.............................................
( ซิสเตอร์จำนันท์ ไพรงาม )
ผู้อำนวยการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์

.............................................
(บาทหลวงสุรชัย เจริญพงศ์)
ผู้จัดการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
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ลำดับที่ 4 หน่วยงาน ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ฝ่าย อภิบาลและแพร่ธรรม
ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน: พันธกิจข้อที่ 1 ยุทธศาสตร์ข้อที่ 1-2 เป้าหมายข้อที่ 1
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบ 4: มาตรฐานที่ 2,3,4 ตัวบ่งชี้ท2ี่ .1,2.2,3.1,3.2.
ตอบสนองมาตรฐานของโรงเรียน : มาตรฐานที่ 2,3,4 ตัวบ่งชี้ที่ 2.1,2.2
ระยะเวลา
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน
ดำเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)
วัตถุประสงค์
1. ขั้นวางแผน ( P:PLAN )
1. เพื่อส่งเสริมระเบียบวินัย
1.1 ประชุมฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรมเพื่อ
28- เม.ษ.64
ของเด็กระดับปฐมวัย
ชี้แจงการดำเนินงาน
2. เพื่อประสานความสัมพันธ์
1.2 เตรียมแต่งตั้งผู้รับผิดชอบงานระบบ
ระหว่างบ้านกับโรงเรียน และครู ช่วยเหลือเด็กนักเรียน เรื่องต่างๆดังนี้
กับผู้ปกครองในการพัฒนา
1.2.1 กิจกรรมระเบียบวินัย
คุณภาพชีวิตของเด็กระดับ
1.2.2 โครงการเยี่ยมบ้าน
ปฐมวัย
1.3 เตรียมเขียนแผนนำเสนอผู้บริหาร
พิจารณาอนุมัติ
เป้าหมายเชิงปริมาณ
1. เด็กระดับปฐมวัยของ
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ทั้งหมด

2. ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ/ภาระงาน
ร่วม/โครงการ) (D:DO)
2.1 กิจกรรมระเบียบวินัย
2.1.1 ประชุมฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรม
12 พ.ค.64
เพื่อชี้แจงการดำเนินงานระเบียบวินัย
2.1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการ และ
14 พ.ค.64
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
ผู้รับผิดชอบ กิจกรรมระเบียบวินัย
1. ส่งเสริมส่งเสริมระเบียบวินัย
2.1.3 ประชุมคณะกรรมการเพื่อวาง
ของเด็กปฐมวัย
แผนการจัดกิจกรรมระเบียบวินัย
2. ประสานความสัมพันธ์
2.1.4 ดำเนินการจัดกิจกรรมระเบียบวินัยดังนี้
ระหว่างบ้านกับโรงเรียน ครูกับ
- ระเบียบแถว
ตลอดปีการศึกษา
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วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน

ผู้ปกครองเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของเด็กระดับปฐมวัย

- การเดินขึ้น-ลงบันได
- การเข้าแถวยืนตรงเคารพธงชาติ
- การแต่งกายของนักเรียน
- ความรับผิดชอบ

ระยะเวลา
ดำเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)

ตัวชี้วัดความสำเร็จ
2.3 โครงการเยี่ยมบ้าน
1. เด็กร้อยละ 90 เข้าร่วม
2.3.1 เขียนโครงการโครงการเยี่ยมบ้าน
กิจกรรมส่งเสริมระเบียบวินัย
นำเสนอผู้บริหารอนุมัติ
ตลอดปีการศึกษา
2. ร้อยละ 85 ของครู ประสาน
2.32 จัดทำเอกสารการเยี่ยมบ้าน
ความสัมพันธ์ระหว่างบ้านกับ
2.3.3 ส่งเอกสารการเยี่ยมบ้านให้ผู้ปกครอง
โรงเรียน ครูกับผู้ปกครองเพื่อ
กรอกเอกสารส่งคืนครู
พัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กระดับ
2.3.4 ครูออกเยี่ยมบ้านเด็ก สานสัมพันธ์ครู
ปฐมวัย
กับผู้ปกครอง เด็กกับครู เพื่อร่วมกันพัฒนา
คุณภาพชีวิตของเด็ก
3.ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล
(C:CHECK)
3.1 กำกับติดตามการดำเนินของงานระบบ
28- มี.ค.65
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน
3.2 ปรับปรุงแก้ไข้ การดำเนินงานตามแผน
ดำเนินงานอนามัย
4. ขั้นสรุป / รายงาน / ปรับปรุง /พัฒนา
(A:ACT)
4.1 สรุปผลการดำเนินงานของงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน ระดับปฐมวัย
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ลำดับที่
4
ปีการศึกษา 2564
ชื่อโครงการ/ กิจกรรม โครงการเยี่ยมบ้าน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ฝ่าย อภิบาลและแพร่ธรรมระดับปฐมวัย
ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน : พันธกิจข้อที1่ ยุทธศาสตร์ข้อที่ 1-2 เป้าหมายข้อที่ 1
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบสี่: มาตรฐานที่ 2,3,4 ตัวบ่งชี้ที่ 2.1-2.2,3.1-3.2,4.2-4.3
ตอบสนองมาตรฐานของโรงเรียน : มาตรฐานที่ 2,3,4 ตัวบ่งชี้ที่ 2.1-2.2
ลักษณะโครงการ
 ใหม่
 ต่อเนื่อง
1. หลักการและเหตุผล
กิจกรรมการเยี่ยมบ้านเด็กระดับปฐมวัย เป็นกิจกรรมของการดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน ซึ่งทำให้ทางโรงเรียนรับทราบข้อมูล และสภาพปัญหาของนักเรียนอย่างแท้จริง ทำให้สามารถ
ช่วยเหลือเด็กได้ตรงตามความต้องการ และสามารถแก้ปัญหาของเด็กได้ตรงประเด็น ตลอดจนเป็นการส่งเสริม
ศักยภาพ และเป็นการสะท้อนการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กทั้งที่บ้าน และที่โรงเรียน การเยี่ยมบ้านเด็ก จะ
เริ่ม เดือนพฤษภาคม- เดือนมีนาคม ตามปฏิทินที่กำหนด เช่น ช่วงวันเสาร์ วันอาทิตย์ และช่วงเย็น
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็กทั้ง 4 ด้าน ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์-จิตใจ ด้านสังคม และด้าน
สติปัญญา ทั้งทางบ้านและทางโรงเรียน
2.2 เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครอง ครู และโรงเรียน
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1เด็กระดับปฐมวัยโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ จำนวน ..................คน
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน ครู นักเรียน และผู้ปกครองเกิดความร่วมมือในการ
ดำเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ
3.3 ตัวชี้วัดความสำเร็จ
3.3.1 ร้อยละ 85 มีความสัมพันธ์ระหว่างครูกับผู้ปกครองในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก
ระดับปฐมวัย
3.3.2 ครูร้อยละ 85 ได้เยี่ยมบ้านเด็กนักเรียนทุกคน
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4. ขั้นตอนและวิธีการดำเนินการ
กิจกรรม
ระยะเวลา
1. ประชุ ม ครู ฝ ่ า ยอภิ บ าลและแพร่ ธ รรม
แต่งตั้งคณะกรรมการ
ตลอดปี
2. กำหนดหน้าที่รับผิดชอบโครงการ และ การศึกษา
กำหนดปฏิทินการปฏิบัติงาน
3. ดำเนินการเยี่ยมบ้าน
4. ประเมินผลการเยี่ยมบ้าน
5. สรุปรายงานผลการเยี่ยมบ้าน
6. ประชุ ม ที ม งานเพื ่ อ รั บ ทราบผลการ
ดำเนินงานโครงการเยี่ยมบ้าน
7. ดำเนินการ และวางแผนการแก้ไข

5 สถานที่ดำเนินงาน
5.1 บ้านนักเรียน
6. เครื่องมือการติดตาม และประเมินผล
6.1 รายงานสรุปผลการเยี่ยมบ้าน
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 ครูได้รู้ข้อมูลเกี่ยวกับเด็ก ในการช่วยเหลือ
7.2 โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กได้ตามศักยภาพ
7.3 สานสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับบ้าน

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

70,000

นางธนู ชนะศึก
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ลำดับที่ 5 หน่วยงาน งานโภชนาการ
ฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรม
ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน: พันธกิจข้อที่ 6 ยุทธศาสตร์ข้อที่ 8,9 เป้าหมายข้อที่1,3
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบ 4: มาตรฐานที่4ประเด็นที่ 4.1
ตอบสนองมาตรฐานของโรงเรียน : มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.2
ระยะเวลา
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน
ดำเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)
วัตถุประสงค์
1.ขั้นวางแผน(P : PLAN)
1. เพื ่ อ จั ด อาหารและเครื ่ อ งดื ่ ม ที่
1.1 เตรียมแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
29-เม.ย.64
สะอาดถูกหลักอนามัยและปลอดภัย งานด้านโภชนาการ
แก่เด็กและบุคลากร
1.2 เตรียมสำรวจความ
2. เ พ ื ่ อ ส ่ ง เ ส ร ิ ม ใ ห้ เ ด ็ ก เ ล ื อ ก ต้องการอาหารของเด็ก
รั บ ประทานอาหารที ่ ส ะอาดเป็ น
1.3เตรียมจัดทำตารางอาหาร
ประโยชน์ต่อร่างกาย
กลางวัน
3.เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ทุกเด็กระดับมี
1.4
สุขนิสัยที่ดีในการรับประทานอาหาร
1.5 เตรียมเขียนแผนงาน
4. เพื่อพัฒนาสถานที่อุปกรณ์ที่ใช้ใน นำเสนอผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ
การประกอบอาหารแก่นักเรียนและ
บุคลากรจะได้ส ะอาดปลอดภัย จาก 2.ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ/
เชื้อโรค
ภาระงานร่วม/โครงการ)
เป้าหมายเชิงปริมาณ
(D : DO)
1. เด็กทุกระดับชั้นของโรงเรียนมารีย์
2.1ประชุมและวางแผน
1-3 พ.ค. 64
อนุสรณ์
2.2จัดทำหนังสือแต่งตั้ง
2.บุคลากรทุกคนในโรงเรียนมารีย์ ผู้รับผิดชอบงาน
อนุสรณ์
2.3 ผู้ประกอบอาหารและน้ำ
ดื่มมีความรู้ในการประกอบอาหารที่
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
สะอาดและมีคุณภาพ
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วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน

1. เด็กทุกคนได้รับประทานอาหารที่
สะอาดถูกสุขอนามัยและปลอดภัย
2. เด็กสามารถเลือกรับประทาน
อาหารที่สะอาดและมีประโยชน์ต่อ
ร่างกาย
3. นักเรียนมีจิตสำนึกและมีสุข
นิสัยที่ดีในการรับประทานอาหาร
4. มีสถานทีแ่ ละอุปกรณ์ประกอบ
อาหารที่สะอาด
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1.เด็กร้อยละ 90 ได้รับอาหารและ
น้ำดื่มที่สะอาดถูกหลักอนามัยและ
ปลอดภัย
2. เด็กร้อยละ 90มีสุขภาพดี
3.โรงเรียนได้รับการยอมรับจากการ
รับรองจากหน่วยงานส่งเสริมสุขภาพ
ด้านคุณภาพการจัดอาหารแก่เด็ก
เครื่องมือการติดตาม/ประเมินผล
1.แบบประเมินความพึงพอใจ
2.รายงานผลสรุปงานโภชนาการ
3. แบบสำรวจความต้องการอาหาร
ของเด็ก

2.4 การประกอบอาหารและ
จั ด หาน้ ำ ดื ่ ม ที ่ ส ะอาดให้ ก ั บ เด็ ก
ปฐมวัย
2.5ท ำ แ บ บ ส ำ ร ว จ ค ว า ม
ต้องการอาหารของเด็กระดับปฐมวัย
3.ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/
ประเมินผล(C : CHECK)
3.1 กำกับดูแลการดำเนินงาน
โภชนาการของเด็ก
3.2 ป ร ั บ ป ร ุ ง แ ก ้ ไ ข ้ ก า ร
ดำเนิ น งานตามแผนดำเนิ น งาน
โภชนาการ

ระยะเวลา
ดำเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)

18 - พ.ค. 64

ตลอดปีการศึกษา

4.ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/
พัฒนา( A : ACT)
4.1 สรุ ป ผลการดำเนิ น งาน
งานโภชนาการ
1 -มี.ค. 65
20 –มี.ค. 65
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ลำดับที่ 6 หน่วยงาน อนามัยในโรงเรียน
ฝ่าย อภิบาลและแพร่ธรรม
ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน: พันธกิจข้อที่ 6 ยุทธศาสตร์ข้อที่ 9 เป้าหมายข้อที่ 3
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ. มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ที่1.1,1.2,1.3,11.2
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบ 4: มาตรฐานที่4ประเด็นที่4.1
ตอบสนองมาตรฐานของโรงเรียน : มาตรฐานที่ 1ตัวบ่งชี้ที่ 4
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน

วัตถุประสงค์
1. ขั้นวางแผน ( P:PLAN )
1. เพื่อให้บริการเกี่ยวกับ
1.1 เตรียมแต่งตั้งผู้รับผิดชอบงานพยาบาล
การดูแลรักษาสุขภาพของเด็ก
1.2 เตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องในการดูแล
2. เพื่อจัดหาวัสดุ/ครุภัณฑ์/ รักษาสุขภาพของเด็ก
ยาเบื้องต้นในห้องพยาบาล
1.3 เตรียมกำหนดการตรวจสุขภาพของเด็ก
3. เพื่อจัดทำทะเบียนยา/ ปฐมวัย
ครุภัณฑ์/ตรวจสอบคุณภาพยา
1.4 เตรียมจัดหาวัสดุ/ยาเบื้องต้นในห้อง
พยาบาล
1.5 เตรียมจัดทำทะเบียนยา/ครุภัณฑ์/
ตรวจสอบคุณภาพยา
เป้าหมายเชิงปริมาณ
1. เด็กระดับปฐมวัยของ
2. ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ/ภาระงาน
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ทั้งหมด ร่วม/โครงการ) (D:DO)
2.1 ดำเนินการสำรวจความต้องการยาสามัญ
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
ประจำบ้านในตู้ยาที่ห้องพยาบาล
1. มีการตรวจสอบสุขภาพ
2.2 ดำเนินการจัดซื้อยาที่ต้องการเพิ่มเติม
เด็ก ชั่งน้ำหนัก -วัดส่วนสูง
2.3 จัดตู้ยาแยกประเภทยาใช้ภายในและยา
ประจำทุกเดือน และตรวจ
ใช้ภายนอก อุปกรณ์ต่างๆและเขียนชื่อกำกับให้
สุขภาพจากทางโรงพยาบาล เห็นชัดเจน
2.4 ดำเนินงานอนามัยโรงเรียนดังนี้

ระยะเวลา
ดำเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)
28- เม.ษ.64

12 พ.ค.64
14 พ.ค.64
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วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน

ระยะเวลา
ดำเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)
ตลอดปีการศึกษา

2. มีการจัดห้องพยาบาลและ
- งานปฐมพยาบาล
ยาประจำห้องพยาบาลอย่าง
- งานสร้างภูมิคุ้มกัน (ฉีดวัคซีน)
เพียงพอ
- งานตรวจสุขภาพเด็ก
3. ส่งนักเรียนเข้าพักรักษาต่อ
ที่โรงพยาบาลเมื่อเด็กเจ็บป่วย
2.5 ประงานงานกับโรงพยาบาลเพื่อตรวจ
หนัก
สุขภาพ และฉีดวัคซีน
4. จัดฉีดวัคซีนให้กับเด็ก
3.ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล
ระดับปฐมวัย
(C:CHECK)
3.1 กำกับติดตามการดำเนินของงานอนามัย ตลอดปีการศึกษา
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
ในโรงเรียน
1. เด็กร้อยละ 100 ได้ตรวจ
3.2 สำรวจยาที่ยังเหลืออยู่และแยกยาที่
สุขภาพ ชั่งน้ำหนัก-วัดส่วนสูง หมดอายุการใช้งานออกทำลาย
2. ร้อยละ 90 มีการจัด
3.3 ปรับปรุงแก้ไข้ การดำเนินงานตามแผน
บรรยากาศห้องพยาบาล
ดำเนินงานอนามัย
เวชภัณฑ์และยาสามัญประจำ
บ้าน
4. ขั้นสรุป / รายงาน / ปรับปรุง /พัฒนา
3. ร้อยละ 95 ของเด็กที่
(A:ACT)
เจ็บป่วยได้รับการดูแลรักษา
4.1 สรุปผลการดำเนินงานของงานอนามัย
28- มี.ค.65
และส่งโรงพยาบาลตาม
ระดับปฐมวัย
อาการ
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แบบประมาณการค่าใช้จ่าย
หน่วยงาน การจัดซื้อยาประจำห้องพยาบาล ฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรม
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8

9

10.

11.

ขั้นกำหนดมาตรฐาน/
คุณลักษณะเฉพาะ
คุณภาพ

ราคาต่อ
หน่วย
บาท สต.

ควอลิตี้A4 80 แกรม

120

ตรารถพยาบาล 100
สำลีก้อน
กรัม
พลาสเตอร์
พลาสเตอร์ปิดแผล
Tensoplastผ้า
หน้ากากอนามัย
หน้ากากอนามัย
NexcareEarloop
ยาธาตุน้ำขาวขนาด
ยาธาตุน้ำขาวตรา
120 ml
กระต่ายบิน
ยานวดคลายกล้ามเนื้อ ยานวดคลายกล้าม
กล้ามเนื้อDosanac
น้ำยาล้างตาขนาด
น้ำยาล้างตาออฟซ่าร์
120 ml.
ยาละลายเสมหะ
Flemex Kid ยา
บรรเทาอาการไอ
ละลายเสมหะ
สำหรับเด็ก 60 ml.
บรรเทาอาการไอ
ซาร่า ยาน้ำบรรเทา
ซาร่า ยาน้ำบรรเทา
ปวดลดไข้สำหรับ
ปวดลดไข้ 60 ml.
เด็ก
ยาแก้ไอน้ำดำตราเสือ ยาแก้ไอน้ำดำตรา
ดาว 120 ml.
เสื้อดาว

50

5 ห่อ

120
200
250

75

4 กล่อง

300

100

2 กล่อง

200

50

2 โหล

1,200

50

1 โหล

600

40

3 ขวด

120

55

6 ขวด

330

40

6 ขวด

240

30

12 ขวด

360

รายการ

กระดาษ A4
ค่าอัดภาพ

รวมประมาณการค่าใช้จ่าย( ห้าพันเก้าร้อยสิบบาทถ้วน )

สรุปประเภทงบประมาณ
 งบโรงเรียน 3,920 บาท
รวมเป็นเงิน 3,920 บาท

 งบจัดหา - บาท

จำนวน
หน่วย

1รีม

จำนวน
เงิน
หมายเหตุ
บาท สต.

3,920
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แบบประมาณการค่าใช้จ่าย
หน่วยงานงานพยาบาล( กิจกรรมฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันโรคนักเรียน)ฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรม

ลำดับ

รายการ

ขั้นกำหนด
มาตรฐาน/
คุณลักษณะเฉพาะ
คุณภาพ

ราคาต่อ
หน่วย
บาท

สต.

จำนวน
หน่วย

100

จำนวน
เงิน
บาท

สต.

100

1

กระดาษ A4

2

ค่าอัดภาพ

100

3

ค่าอาหาร

1,000

4

ค่าดำเนินการ

1,000

1,000
2,200

รวมประมาณการค่าใช้จ่าย( สองพันสองร้อยบาทถ้วน )

สรุปประเภทงบประมาณ
 งบโรงเรียน 2,200 บาท
รวมเป็นเงิน 2,200 บาท

หมาย
เหตุ

 งบจัดหา - บาท

แบบประมาณการค่าใช้จ่าย
หน่วยงาน งานอนามัยระดับปฐมวัย(งานตรวจสุขภาพเด็ก) ฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรม

ลำดับ

1

รายการ

ขั้นกำหนด
มาตรฐาน/
คุณลักษณะเฉพาะ
คุณภาพ

ราคาต่อ
หน่วย
บาท สต.

ค่าจัดทำเอกสารชั่ง
น้ำหนัก-วัดส่วนสูง
การดื่มนม -แปรง
ฟัน

บาท
1,000

รวมประมาณการค่าใช้จ่าย(หนี่งพันบาทถ้วน )

สรุปประเภทงบประมาณ
งบโรงเรียน 1,000 บาท
รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

จำนวน
หน่วย

จำนวน
เงิน

 งบจัดหา - บาท

1,000

สต.

หมาย
เหตุ
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โครงการประกวดโรงเรียนรางวัลพระราชทานฝ่ายปฐมวัย
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ลำดับที่
2
ปีการศึกษา 2564
ชื่อโครงการ/ กิจกรรม โครงการประกวดโรงเรียนรางวัลพระราชทาน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ฝ่าย ปฐมวัย
ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน: พันธกิจข้อที่ ยุทธศาสตร์ข้อที่ เป้าหมายข้อที่
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบ 4: มาตรฐานที่ 2
ประเด็นที่ 2.2
ลักษณะโครงการ
 ใหม่
 ต่อเนื่อง
1.หลักการและเหตุผล
รางวัลโรงเรียนพระราชทาน เป็นรางวัลอันทรงเกียรติแก่สถานศึกษา ซึ่งแสดงถึงความพร้อมทั้งด้าน
คุณภาพเด็ก การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ การบริหารการจัดการ ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับ
ผู้ปกครองและชุมชน บุคลากรและการบริหารงานบุคลากร และ ความดีเด่นของสถานศึกษา โดยการประกวด
โรงเรียนพระราชทานระดับก่อนประถมศึกษาต้องมีการดำเนินงานกำกับ ติดตาม ตามเกณฑ์การประเมินของ
การประกวดโรงเรียนพระราชทานระดับก่อนประถมศึกษา ฉะนั้นการสร้างความเข้าใจ ในการปฏิบัติหน้าที่
ให้แก่บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องให้บุคลากรดำเนินงานเป็นระบบและมีประสิ ทธิภาพ จะสามารถยกระดับการ
ดำเนินงานของระดับก่อนประถมศึกษาได้เป็นอย่างดี
เพื่อเป็นการส่งโรงเรียนประกวดโรงเรียนรางวัลพระราชทานอย่างต่อเนื่องในระดับก่อนประถมศึกษา
ขนาดใหญ่ ในปีการศึกษา 2564 ฝ่ายปฐมวัย จึงได้กำหนดให้การจัดทำโครงการส่งประกวดโรงเรียนรางวัล
พระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดใหญ่ขึ้น
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรดำเนินงานได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อรับการประเมินตามเกณฑ์การประเมินของการประกวดโรงเรียนรางวัลพระราชทานระดับก่อน
ประถมศึกษา
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
บุคลากรทุกระดับดำเนินงานอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
3.2 เชิงคุณภาพ
1. ระดับการศึกษาก่อนประถมศึกษาโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์มีการดำเนินงานตามเกณฑ์การ
ประเมินของการประกวดโรงเรียนรางวัลพระราชทานระดับก่อนประถมศึกษา
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3.3 ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1. บุคลากรระดับปฐมวัยรัอยละ 80 ดำเนินงานอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
4. แผนการดำเนินงาน/กิจกรรมที่จะ/ปฏิทินการดำเนินงาน
ลำดับ
1.

รายการ
ขั้นวางแผน (P : PLAN)
1. เตรียมประชุมคณะกรรมการที่
เกี่ยวข้อง
2. เตรียมประชุมคณะกรรมการ จัดทำ
โครงการ
3. เตรียมจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการ
ทำงาน
4. จัดทำโครงการนำเสนอผู้บริหาร
ระดับสูงอนุมัติงบประมาณ

2.

3.

ขั้นดำเนินการ (D : DO)
1. แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ
มาตรฐาน
2. ประชุมคณะกรรมการระดับ
ปฏิบัติการแต่ละมาตรฐาน
3. ดำเนินงานตามแผนงานที่ได้วางไว้
ด้วยความมีประสิทธิภาพ

ระยะเวลา
พ.ค. 64
พ.ค. 64
พ.ค. 64
พ.ค. 64

มิ.ย. 64

ตามปฏิทิน
ปฏิบัติงาน

ขั้นตรวจสอบติดตามประเมินผล
(C : CHECK)
1. กำกับ ติดตาม การประกันคุณภาพ ตามปฏิทินการ
ภายในสถานศึกษา
ประกันฯ
2. ประเมินผลโครงการและจัดทำ
มิ.ย. 64
รายงาน
3. จัดทำรายงานประจำปีการศึกษา มิ.ย.-ก.ค. 64
2564

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

1,000,000 น.ส.สุภารัตน์
นางพิสมัย
นางภริตพร
นายสมบัติ
นางปิยะนุช
นายจตุพล
นางธัญญลักษณ์
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4.

รายการ
ขั้น/รายงานปรับปรุงพัฒนา(A : ACT)
1. สรุปรายงานผลการดำเนินงาน
2. วิเคราะห์ผลการดำเนินงานเพื่อ
นำไปปรับปรุงและพัฒนาต่อไป

ระยะเวลา

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

เม.ย. 65
เม.ย. 65

5. งบประมาณ
5.1 งบโรงเรียน 1, 000,000
บาท
5.2 งบจัดหา
บาท
รวมทั้งสิ้น 1, 000,000
บาท
6. สถานที่ดำเนินการ
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
7. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล
7.1 แบบสอบถาม/การสังเกตจากสภาพจริง/เอกสารหรือคู่มือการปฏิบัติงานจากต้นสังกัด
7.2 เอกสาร/ปฏิทินการปฏิบัติงาน
7.3 เอกสารรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปี (SAR)
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 โรงเรียนมีการบริหารงานอย่างเป็นระบบครบวงจร มีการพัฒนาบุคลากรครู ผู้เรียน การจัดการ
เรียนรู้ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อคุณภาพผู้เรียนเป็นสำคัญ
8.2 บุคลากรในโรงเรียนมีความรู้และมีทักษะกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา
8.3 โรงเรียนมีความพร้อมในการรับการประเมินจากองค์กรภายนอก
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ตารางสรุปรายรับ-รายจ่ายตามแผนงานหน่วยงาน ปีการศึกษา 2564
ฝ่ายปฐมวัย
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ตารางสรุปรายรับ-รายจ่ายตามแผนงานหน่วยงาน
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ประจำปีการศึกษา 2564
ลำดับ

แผนงานหน่วยงาน

งบโรงเรียน

งบเรียนฟรี

งบจัดหา

สรุปรายจ่าย

1

ฝ่ายวิชาการ

976,287

857,240

151,000

1,984,527

2

ฝ่ายกิจการนักเรียน

477,100

4,500

384,500

866,100

3

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

2,308,586

-

-

2,308,586

4

ฝ่ายธุรการ-การเงิน

281,040

44,000,000

5

ฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรม

771,575

-

-

771,575

6

ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา

6,444,825

118,150

515,500

7,078,475

7

ฝ่ายปฐมวัย

80,670

243,000

-

323,670

8

ฝ่ายกิจการนักเรียน (ปฐมวัย)
ฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรม
(ปฐมวัย)
ประกวดโรงเรียนรางวัล
พระราชทาน
รวมทั้งสิ้น

204,268

-

-

204,268

113,580

28,000

9
10

1,000,000
12,657,931

1,000,000 45,281,040

141,580
1,000,000

45,250,890

2,051,000 59,959,821
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สรุปงบประมาณแยกตามโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
สรุปตามแผนงาน/กิจกรรม/โครงการ
ประจำปีการศึกษา 2564
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ตารางสรุปรายรับ-รายจ่ายตามแผนงานหน่วยงาน
ฝ่ายวิชาการ ปีการศึกษา 2564
ลำดับ

แผนงานหน่วยงาน

1

งานบริหารวิชาการ

1.1

กระดาษ A4

1.2

กระดาษโฟโต้

1.3

หมึกปริ้น

1.4

งบโรงเรียน

งบเรียนฟรี

งบจัดหา สรุปรายจ่าย

17,380

17,380

400

400

8,000

8,000

แฟ้ม

280

280

1.5

กระดาษสี

360

360

1.6

อุปกรณ์สำนักงาน
ค่าเข้าเล่มสันกาวเอกสารงาน
วิชาการ
รวม

3000

3,000

10,000

10,000

39,420

39,420

1.7

2

งานพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร

2.1

ค่าดำเนินการ

1,000

1,000

2.2

การปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ปีการศึกษา
2564

2,000

2,000

2.3

โครงการอบรมพัฒนาวิธีการสอน
และเทคนิคการสอน

27,000

27,000

30,000

30,000

รวม
3

งานการเรียนการสอน

3.1

จัดระบบการเรียนการสอน

2,000

2,000

3.2

ติดตามเขียนแผนการจัดการเรียนรู้
และประเมินแผนการจัดการเรียนรู้

4,000

4,000
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แผนงานหน่วยงาน

3.3

กำกับติดตามจัดการเรียนการสอน

3.4
3.5
3.6
4

โครงการวันวิชาการ Open House
ชั้นประถมศึกษา ป.1 - มัธยมศึกษา
ม.3
โครงการห้องพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์
โครงการสอนซ่อมเสริม
รวม

งบเรียนฟรี

งบจัดหา สรุปรายจ่าย

9,000

9,000
206,140

7,000
15,000

206,140

206,140
80,000

80,000

80,000

7,000
301,140

งานนิเทศการเรียนการสอน

4.2
4.3

กระดาษ A4 จัดทำเอกสารฝ่าย
วิชาการ
หมึกสี
ค่ากระดาษโฟโต้

4.4

แฟ้ม

4.1

งบโรงเรียน

รวม

600

600

1,000
200

1000
200

210

210

2,010

2,010

600

600

1,120

1120

5

งานพัฒนาสื่อและนวัตกรรม

5.1

จัดทำเอกสารดำเนินการ

5.2

หมึกสี

5.3

กระดาษโฟโต้

200

200

5.4

แฟ้ม

100

100

2,020

2,020

1,000

1,000

1,000

1,000

รวม
6

งานวิจัยในชั้นเรียน

6.1

เอกสารดำเนินจัดทำวิจัยในชั้นเรียน
รวม

7

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
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7.1

แผนงานหน่วยงาน
โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ –
เนตรนารี
ป.1 – ป.3

งบโรงเรียน

งบเรียนฟรี

งบจัดหา สรุปรายจ่าย

99,100

99,100

ป.4 – ป.5

68,200

68,200

ป.6

34,800

34,800

102,600

102,600

ม.1 – ม.3
7.3

วันสถาปนาลูกเสือ วันที่ 1
กรกฎาคม 2564

1,000

1,000

7.4

วันเฉลิมพระชนมพรรษา 28
กรกฎาคม 2564

1,000

1,000

1,000

1,000

5,000

5,000

7.5
7.6

วันมหาธีรราช วันที่ 25 พฤศจิกายน
2564
งบดำเนินการ โครงการทัศนศึกษา
โครงการทัศนศึกษา

7.7

ป.1

31,100

31,100

ป.2

34,100

34,100

ป.3

33,400

33,400

ป.4

33,900

33,900

ป.5

34,400

34,400

ป.6

34,800

34,800

ม.1

38,500

38,500

ม.2

37,100

37,100

ม.3

44,100

44,100

626,100

634,100

รวม
8

งานวัดผลประเมินผลและทะเบียน

8,000
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แผนงานหน่วยงาน

งบโรงเรียน

8.1

จัดทำเอกสารการดำเนินงาน

5,000

8.2

การจัดสอบกลางภาคและปลายภาค

8.3

จัดซื้อเอกสารการวัดผล ปพ. 1-3
ปพ. 5-6 และ ปพ. 8

100,000

8.4

จัดซื้อแบบทดสอบปลายภาค

300,000

8.5

การดำเนินการจัดสอบ O-NET
NT,RT,Las
รวม

9

งบเรียนฟรี

งบจัดหา สรุปรายจ่าย

50,000

30,000
485,000

485,000

งานห้องสมุด
จัดซื้อหนังสือใหม่
- หมวดหนังสือ 000 – 900
- หนังสือ

9.1

- สารานุกรม
- หนังสือคู่มือเตรียมสอบ

100,000

100,000

- หนังสือเยาวชน
- หนังสือนวนิยาย
- หนังสือเรื่องสั้น
จัดซื้ออุปกรณ์ในห้องสมุด

9.2

- เครื่องเย็บกระดาษ

1,899

1,899

- เครื่องเย็บกระดาษ

100

100

- ลูกแม็กใหญ่

350

350

- แลคซีนคละสี

950

950

- กาวลาเทค

130

130

- กาว 2 หน้าแบบบาง

120

120

- กาว 2 หน้าแบบหนา

1,800

1,800
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แผนงานหน่วยงาน

งบโรงเรียน

งบเรียนฟรี

งบจัดหา สรุปรายจ่าย

- สติ๊กเกอร์ใส

750

750

- แฟ้มเก็บงาน

1,100

1,100

- กระดาษ A 4

2,400

2,400

- สติ๊กเกอร์ ลาเบล

1,198

1,198

110

110

3,420

3,420

60

60

5,000

5,000

- กระดาษ A 4

120

120

- กระดาษ A 4 คละสี

420

420

- กระดาษโปสเตอร์สี

450

450

- ฟิวเจอร์บอร์ด

420

420

855

855

60

60

121,712

121,712

3,000

3,000

- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

8,250

8,250

- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

8,000

8,000

- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

8,750

8,750

- เทปใส
- หมึกเครื่องปริ้น
ยอดนักอ่าน
- เกียรติบัตร
สัปดาห์ห้องสมุด
- ของรางวัล

9.3

A4
- สีไม้
9.4

บรรณารักษ์น้อย
- เกียรติบัตร
รวม

10

ระดับชั้น

10.1

ดำเนินการปฐมนิเทศผู้ปกครอง

10.2

ปฐมนิเทศผู้ปกครอง
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แผนงานหน่วยงาน

10.3

งบจัดหา สรุปรายจ่าย

9,000

9,000

- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

9,250

9,250

- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

9,000

9,000

- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

3,500

3,500

- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

3,375

3,375

- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

3,000

3,000

10,000

10,000

ปัจฉิมนิเทศและพิธีมอบ
ประกาศนียบัตร ม.3
- ดำเนินการ

11
1

10,000

21,000

21,000

รวม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กิจกรรมวันสุนทรภู่/วันภาษาไทย

85,125

21,000

106,125

-

10,000

-รางวัลมอบให้นักเรียน

3

กิจกรรมชมรม
4

10,000

- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

กิจกรรมรักการอ่าน

2

การทดสอบการอ่านและการเขียน
ภาษาไทย
กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศ
ภาษาไทย
รวม

12

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

1

กิจกรรมชมรมคณิตศาสตร์
กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทาง
คณิตศาสตร์

2

งบเรียนฟรี

- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.1

10.4

5

งบโรงเรียน

10,000

-

10,000

-

2,000

-

30,000 15,000

10,000
-

-

2,000
30,000

-

67,000

15,000
67,000

2,000

-

-

2,000

15,000

-

-

15,000
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3

แผนงานหน่วยงาน
ค่ายคณิตศาสตร์ของห้องเรียนวิทย์คณิต
รวม

13

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

1

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์

2

งบโรงเรียน

งบเรียนฟรี

-

-

17,000

งบจัดหา สรุปรายจ่าย
20,000

20,000

20,000

37,000

-

25,000

-

25,000

กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทาง
วิทยาศาสตร์

15,000

-

-

15,000

3

กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ห้องเรียน
วิทย์-คณิต

-

-

20,000

20,000

4

กิจกรรมชมรม

1,000

-

-

1,000

รวม

16,000

25,000

20,000

61,000

-

-

-

-

14
1
2

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
ส่งเสริมนักเรียนที่มีความเป็นเลิศ
ทางสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม
กิจกรรมชมรม
รวม

15
1
2

16

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กิจกรรมส่งเสริมนักเรียนที่มีความ
เป็นเลิศทางศิลปะได้พัฒนา
ศักยภาพ
กิจกรรมชมรม
รวม
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ
พลศึกษา

15,000
1,000
16,000

15,000
1,000
16,000

15,000

-

-

15,000

2,000

-

-

2,000

17,000

17,000

630
ลำดับ

แผนงานหน่วยงาน

งบโรงเรียน

งบเรียนฟรี

10,000

-

-

10,000

-

-

2,000

1

ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา

2

กิจกรรมชมรม

2,000

รวม

12,000

17

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

1

กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศกลุ่ม
สาระการงานอาชีพ

2

กิจกรรมชมรม

18

รวม
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ

1

กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศของ
นักเรียนด้านภาษาอังกฤษ

2

งบจัดหา สรุปรายจ่าย

12,000

10,000

-

-

10,000

1,000

-

-

1,000

11,000

11,000

15,000

-

-

15,000

กิจกรรมพี่ช่วยน้อง

5,000

-

-

5,000

3

กิจกรรมชมรม

1,000

-

-

1,000

4

กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ
“English Camp”

10,000

-

10,000

20,000

รวม

31,000

10,000

41,000

รวมทั้งสิ้น

976,287

151,000

1,984,527

857,240
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ตารางสรุปรายรับ-รายจ่ายตามแผนงานหน่วยงาน ปีการศึกษา 2564
ฝ่ายกิจการนักเรียน
ลำดับ

แผนงานหน่วยงาน

1

แผนงานบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน

1.1

ค่าดำเนินการ

2,400

-

-

2,400

1.2

ค่าน้ำหมึกเครื่องปริ้นส์

2,400

-

-

2,400

1.3

ค่ากระดาษ A4

3,500

3,500

รวม

8,300

8,300

2

แผนงานกิจกรรมงานนักเรียน

2.1

กิจกรรมอุ่นไอรักในอ้อมกอด

2.2

กิจกรรมอบรมธรรมะนักเรียน ม.1

2.3

กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย

2.4

งานสภานักเรียน

2.5

กิจกรรม ป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดและโรคเอดส์

2.6
2.7

กิจกรรมงามอย่างไทย
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธา
พิมลลักษณ พระบรมราชินี

2.8

กิจกรรมวันไหว้ครู

2.9

กิจกรรมส่งเสริมภาวะผู้นำ

2.1

กิจกรรมวันเข้าพรรษา

งบโรงเรียน

2,300

งบเรียนฟรี

งบจัดหา

สรุปรายจ่าย

-

-

2,300

4,500

-

4,500

5,800

-

-

5,800

500

-

-

500

6,300

-

-

6,300

800

-

-

800

2,000

-

-

2,000

2,000

-

-

2,000

36,300

-

-

36,300

5,200

-

-

5,200
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ลำดับ

แผนงานหน่วยงาน

2.11

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

2.12

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

2.13

กิจกรรมวันลอยกระทง
กิจกรรมวันคล้ายวันพระบรมราช
สมภพพระบรมชนกา
ธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดช บรม
นาถบพิตรวันชาติและวันพ่อ
แห่งชาติ
กิจกรรมงานวันเด็ก

2.14

รวม

งบโรงเรียน

งบเรียนฟรี

งบจัดหา

สรุปรายจ่าย

2,000

-

-

2,000

20,000

-

-

20,000

1,800

1,800

3,300

-

-

3,300

10,000

-

-

-

98,300

4,500

0

102,800

3

แผนงานกีฬา

3.1

123,000

-

24,500

147,500

26,800

-

-

26,800

3.3

กิจกรรมกีฬาภายใน
กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทาง
กาย
กิจกรรมฟุตบอลไทยมิเตอร์

22,600

-

-

22,600

3.4

กิจกรรม Excersice for Month

5,500

-

-

5,500

3.5

กิจกรรม Marie Anusorn Swimming
Cup 2020 (MS.S.C) ครั้งที่ 2

300,000

300,000

3.6

กิจกรรมกีฬาสีมารีย์สัมพันธ์

44,800

-

-

44,800

3.7

กิจกรรมกีฬาวันครู

16,300

-

-

16,300

3.8

กิจกรรม แข่งขันว่ายน้ำ ปีการศึกษา
2564

60,000

-

-

60,000

3.9

กิจกรรม To Be Number One

12,000

-

-

12,000

311,000

0

324,500

635,500

3.2

รวม

633
ลำดับ
4
4.1

แผนงานหน่วยงาน

งบโรงเรียน

งบเรียนฟรี

งบจัดหา

สรุปรายจ่าย

แผนงานสัมพันธ์ชุมชน
กิจกรรมถวายเทียนพรรษา
-เทียนถวาย วัดสะแกโพรง

3,000 -

-

3,000

-

6,500

กิจกรรมแห่เทียนพรรษา
4.2

- จัดขบวนแห่

6,500

-

- ทำป้ายร่วมขบวน
4.3

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธา
พิมลลักษณ พระบรมราชินี

1,000

4.4

กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10

2,000

4.5

กิจกรรมวันปิยมหาราช

1,500

4.6

กิจกรรมวันลอยกระทง

2,800

4.7

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

1,000

1,000
-

-

2,000
1,500

-

-

2,800
1,000

กิจกรรมวันเด็ก
4.8

- รางวัลการแสดง

17,000

-

-

17,000

- การตกแต่งสถานที่
4.9

กิจกรรมคริสต์มาสสู่ชุมชน

6,700

-

60,000

66,700

4.1

กิจกรรมราตรีมารีย์สัมพันธ์

4,000

-

-

4,000

4.11

ประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง

14,000

-

-

14,000

รวม
รวมทั้งสิ้น

59,500
477,100

0
4,500

60,000
384,500

119,500
866,100

634

ลำดับ

ตารางสรุปรายรับ-รายจ่ายตามแผนงานหน่วยงาน
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ปีการศึกษา 2564
แผนงานหน่วยงาน
งบโรงเรียน งบอุดหนุน

งบจัดหา

สรุปรายจ่าย

1

งานบริหารฝ่ายบริหารงานทั่วไป

1.1

ค่าดำเนินการตามแผนงาน

14,410

รวม

14,410

14,410

21,440

21,440

101,320

101,320

20,000

20,000

-

-

14,410

2

งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม

2.1

กิจกรรมสุขาน่าใช้

2.2

กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ น่าอยู่
น่าเรียน

2.3

กิจกรรมขยะเป็นศูนย์

2.4
2.5
2.6

กิจกรรม Big Cleaning Day
กิจกรรมจัดบอร์ดเรียนรู้
กิจกรรมห้องเรียนสะอาด

20,000
100,000
30,000

20,000
100,000
30,000

2.7
2.8

กิจกรรมธนาคารขยะ
กิจกรรมประดับป้ายวันสำคัญ
รวม

10,440
30,440
333,640

-

-

10,440
30,440
333,640

3

งานโสตทัศนูปกรณ์

3.1

ค่าดำเนินการตามแผนงาน

39,540

-

-

39,540

รวม

39,540

39,540

4

กลุ่มงานสวัสดิภาพความปลอดภัย
และจราจร

4.1

กิจกรรมให้ความรู้งานจราจร

47,200

-

-

47,200

4.2

การซ้อมอัคคีภัย

71,820

-

-

71820

4.3

การพ่นหมอกควันกันยุง

19,320

-

รวม

138,340

19,320
138,340
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5
5.1

แผนงานหน่วยงาน
งานยานพาหนะ
กิจกรรมต่อทะเบียนและภาษา
รถยนต์
กิจกรรมประชุมผู้ประกอบการรถ
รับส่ง

งบโรงเรียน

462,636

งบอุดหนุน

งบจัดหา

สรุปรายจ่าย

462,636

16,320

16,320

478,956

478,956

รวม

1,303,700
1,303,700

1,303,700
1,303,700

รวมทั้งสิ้น

2,308,586

2,308,586

รวม
6

กลุ่มงานซ่อมบำรุง

6.1

ค่าดำเนินการตามแผนงาน

636
ตารางสรุปรายรับ-รายจ่ายตามแผนงานหน่วยงาน
ฝ่ายธุรการ-การเงิน ปีการศึกษา 2564
ลำดับ

แผนงานหน่วยงาน

งบโรงเรียน

งบอุดหนุน

งบจัดหา

สรุปรายจ่าย

1

งานบริหารฝ่ายธุรการการเงิน

1.1

ค่าดำเนินการตามแผนงาน

5,000

-

-

5,000

1.2

โครงการงบประมาณดำเนินงานตาม
แผนงาน ปี 64

1,000

-

-

1,000

รวม

6,000

2

งานธุรการ

2.1

ค่าดำเนินการตามแผนงาน

50,000

รวม

50,000

3

งานสารบรรณ

3.1

ค่าดำเนินการตามแผนงาน

8,000

รวม

8,000

4

งานการเงินและบัญชี

4.1

6,000

4.3

ดำเนินการตามแผนงาน
โครงการติดตามค่าธรรมเนียมการ
เรียนค้างชำระ ปี 2564
โครงการประกันอุบัติเหตุนร.

4.4

โครงการรับสมัครนักเรียนใหม่

4.2

รวม

35,000

6,000
-

-

50,000
50,000

-

-

8,000
8,000

-

-

35,000

-

-

6000

1,000

-

500,000

501,000

150,000

-

500,000

650,000

1,000,000

1,192,000

-

2,500

192,000

5

งานจัดซื้อ

5.1

ค่าดำเนินการตามแผนงาน

2,500

รวม

2,500

-

2,500

637

ลำดับ

แผนงานหน่วยงาน

งบโรงเรียน

6

งานพัสดุ-ครุภัณฑ์

6.1

ค่าดำเนินการตามแผนงาน

2,000

รวม

2,000

7

งานมินิมาร์ท

7.1

ค่าดำเนินการตามแผนงาน

7,270

รวม

7,270

งบอุดหนุน

งบจัดหา
-

สรุปรายจ่าย
-

2,000
2,000

-

-

7,270
7,270

8

งานเงินอุดหนุน

8.1

ค่าดำเนินการตามแผนงาน

4,270

-

-

4,270

8.2

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษา

9,000 44,000,000

-

44,009,000

ปีการศึกษา 2564
รวม

13,270 44,000,000

รวมทั้งสิ้น

281,040 44,000,000

44,013,270
1,000,000

45,281,040
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ฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรม
ลำดับ

แผนงานหน่วยงาน

1

งานบริหารอภิบาลและแพร่ธรรม

1.1

จัดทำเอกสารดำเนินงาน

2,160

รวม

2,160

2

งานอภิบาลและแพร่ธรรม

2.1

ค่าใช้จ่ายงานสอนคำสอนคริสต์
ศาสนา

2.2

งบโรงเรียน

งบเรียนฟรี

งบจัดหา
-

สรุปรายจ่าย
-

2,160
2,160

10,080

-

-

10,080

ค่าใช้จ่ายงานพิธีมิสซาโอกาสต่างๆ

5,000

-

-

5,000

2.3

ค่าใช้จ่ายงานเผยแผ่คำสอนคริสต์
ศาสนา

2,000

-

-

2,000

2.4

ค่าใช้จ่ายงานฟื้นฟูจิตตารมณ์พระวร
สารแก่ครูและนักเรียน

20,000

-

-

20,000

2.5

โครงการส่งเสริมศักดิ์ศรี ปกป้อง
สิทธิและคุ้มครองนักเรียน

6,000

-

-

6,000

รวม
3

งานส่งเสริมคุณธรรมตามวิถีคริสต์

3.1

ค่าใช้จ่ายงานอบรมคุณธรรม
นักเรียนตามอัตลักษณ์ 4

3.2

ค่าใช้จ่ายอัตลักษณ์ด้านรัก - เมตตา

3.3

43,080

43,080

5,000

-

-

5,000

60,000

-

-

60,000

ค่าใช้จ่ายอัตลักษณ์ด้านซื่อสัตย์

5,000

-

-

5,000

3.4

ค่าใช้จ่ายอัตลักษณ์ด้านกตัญญู

1,000

-

-

1,000

3.5

ค่าใช้จ่ายอัตลักษณ์ด้านพอเพียง

1,000

-

-

1,000

639
ลำดับ

แผนงานหน่วยงาน

งบโรงเรียน

งบเรียนฟรี

งบจัดหา

สรุปรายจ่าย

3.6

ค่าใช้จ่ายกิจกรรมช่วยเหลือสังค
(ปฏิคม)

10,000

-

-

10,000

3.7

โครงการโรงเรียนคุณธรรมตามวิถี
คริสต์

91,500

-

-

91,500

รวม
4
4.1
4.2
4.3

173,500
งานศาสนสัมพันธ์ (พุทธ คริสต์
อิสลาม)
ร่วมพิธีกรรมและประเพณีของชาว
พุทธ
เยี่ยมผู้นำศาสนาโอกาสวันคริสต
มาส และปีใหม่
กิจกรรมค่ายเยาวชนสมานฉันท์
รวม

5
5.1
5.2

งานโภชนาการ
กิจกรรมอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบ
อาหารและตรวจสอบคุณภาพ
อาหาร
กิจกรรมสำรวจความต้องการทาง
อาหารนักเรียน
รวม

173,500

500

-

-

-

5,000

-

-

-

4,500

-

-

-

10,000

10,000

3,120

-

-

3,120

740

-

-

740

3,860

3,860

6

งานอนามัยโรงเรียน

6.1

ค่ายาห้องพยาบาลนักเรียนระดับขั้น
พื้นฐาน

6,530

6,530

6.2

ค่าดำเนินการฉีดวัคซีนและตรวจ
สุขภาพนักเรียน

5,160

5,160

11,690

11,690

รวม

640
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แผนงานหน่วยงาน

7

งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

7.1

งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

7.2

งบโรงเรียน

งบเรียนฟรี

งบจัดหา

สรุปรายจ่าย

20,000

20,000

งานส่งเสริมคุณธรรมนักเรียน

5,000

5,000

7.3

งานพัฒนาวินัยและแก้ไขพฤติกรรม
นักเรียน

1,100

1,100

7.4

งานเยี่ยมบ้านนักเรียน
รวม

8

0
26,100

26,100

85

85

1,000

1000

ค่าดำเนินการจัดหารางวัล

500,100

500100

รวม

501,185

501,185

รวมทั้งสิ้น

771,575

กิจกรรมคริสต์มาสนักเรียน
ค่ากระดาษทำแบบประเมิน
ค่าอุปกรณ์ตกแต่ง

0

0

771,575

641
ตารางสรุปรายรับ-รายจ่ายตามแผนงานหน่วยงาน ปีการศึกษา 2564
ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร
ลำดับ

แผนงานหน่วยงาน

1

งานบริหารพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและบุคลากร

1.1

- จัดทำเอกสารดำเนินงาน

งบโรงเรียน

- จัดทำทำเนียบบุคลากร

14,600

รวม

14,600

2

งานวิจัย นโยบายและแผน

2.1

แผนงานวิจัยองค์กร

2.2

โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการ
ประจำปี 2564

10,000

2.3

โครงการปรับปรุงแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 2565-2569

60,000

รวม
3

มาตรฐานคุณภาพการศึกษา

3.1

แผนงานมาตรฐานคุณภาพฯ
รวม

4

งานทรัพยากรมนุษย์

4.1

แผนงานจัดระบบสรรหาคัดเลือก
บุคลากร

4.3

แผนงานจัดระบบการพัฒนา
บุคลากร
แผนงานประเมินบุคลากร

4.4

กิจกรรมโบนัสประจำปี

4.2

7,500

งบเรียนฟรี

งบจัดหา

สรุปรายจ่าย

-

-

-

-

-

14,600
14,600

-

-

10,000
-

-

77,500
8,600

7,500

60,000
77,500

-

-

8,600

8,600
8,600

4,200

-

-

4,200

467,700

-

-

467,700

6,525

-

-

6,525

1,200,000

-

-

1,200,000

642
ลำดับ

แผนงานหน่วยงาน

งบโรงเรียน

งบเรียนฟรี

งบจัดหา

สรุปรายจ่าย

4.5

กิจกรรมคริสต์มาสและปีใหม่

720,000

-

-

720,000

4.6

โบนัสทองบุคลากรนานปี

500,000

-

-

500,000

4.7

ขวัญกำลังใจ ไม่ขาด ไม่ลา ไม่มา
สายและลงเวลากลับทุกวัน

40,000

-

-

40,000

4.8

กิจกรรมวันเกิดสำหรับผู้บริหาร

60,000

-

-

60,000

4.9

กิจกรรมขวัญกำลังใจครู

30,000

-

-

30,000

4.1

กิจกรรมชุดสวัสดิการบุคลากร
ประจำปี

-

-

288,000

288000

4.11

กิจกรรมขวัญกำลังใจสำหรับครู
คลอดบุตร

40,000

-

-

40,000

4.12

กิจกรรมเกษียณอายุราชการ

2,500,000

-

-

2,500,000

4.13

ตรวจสุขภาพประจำปี

500,000

-

-

500,000

4.14

กระดาษ A4

1,800

-

-

1,800

4.15

หมึกปริ้น

3,000

-

-

3,000

6,073,225

0

288,000

6,361,225

170,800

-

-

170,800

12,100

-

-

12,100

รวม
5

งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ

5.1

งานระบบเครือข่าย

5.2

งานสารสนเทศ

5.3

กิจกรรมยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เทคโนโลยี

5,400

-

-

5,400

5.4

กิจกรรมประเมินการเรียนการสอน
เทคโนโลยี

5,000

-

-

5,000

5.5

โครงการเรียนฟรีอย่างมีคุณภาพ 15 ปี

-

118,150

-

118,150

193,300

118,150

รวม

311,450

643
ลำดับ

แผนงานหน่วยงาน

6

งานประชาสัมพันธ์

6.1

ค่าป้ายประชาสัมพันธ์

6.2

ค่าวารสาร ปีละ 1 ฉบับ

6.3

ค่าแผ่นพับ

6.4

กิจกรรมประชาสัมพันธ์ทางสถานี
วิทยุกระจายเสียง

6.6

ค่าเอกสารดำเนินการ
รวม
รวมทั้งสิ้น

งบโรงเรียน
50,000

งบเรียนฟรี

งบจัดหา

สรุปรายจ่าย

-

-

50,000

-

227,500

227,500

8,000

-

-

8,000

19,000

-

-

19,000

600

-

-

600

77,600

0

227,500

305,100

6,444,825

118,150

515,500

7,078,475

644
ตารางสรุปรายรับ-รายจ่ายตามแผนงานหน่วยงาน ปีการศึกษา 2564
ฝ่ายปฐมวัย
ลำดับ

แผนงานหน่วยงาน

งบโรงเรียน

งบเรียนฟรี

งบจัดหา

สรุปรายจ่าย

1

งานบริหารฝ่ายปฐมวัย

1.1

กระดาษ A4

300

-

-

300

1.2

หมึกปริ้น canon G1010

400

-

-

400

1.3

กระดาษโฟโต้ขนาด260แกรม

250

-

-

250

1.4

แผ่นใส

250

-

-

250

1,200

0

0

1,200

500

-

-

500

9,500

-

-

9500

10,000

0

0

10,000

400

-

-

400

รวม
2

งานพัฒนาหลักสูตร

2.1

จัดทำเอกสารดำเนินงาน

2.2

ประชุมสัมมนาปรับปรุงเรื่องการ
พัฒนาหลักสูตร
รวม

3

งานจัดประสบการณ์การเรียนรู้

3.1

เอกสารดำเนินการจัดประสบการณ์
และแบบประเมินการจัด
ประสบการณ์

3.2

กระดาษ A4 จัดทำแผนการจัด
ประสบการณ์

3,520

-

-

3520

3.3

กิจกรรมรักการอ่าน

1,500

-

-

1500

3.4

โครงการวันวิชาการ Open House

4

รวม
งานนิเทศการจัดประสบการณ์
เรียนรู้

5,420

60,000
60,000

60000
0

65,420

645
ลำดับ

แผนงานหน่วยงาน

4.1

เอกสารดำเนินการนิเทศการจัด
ประสบการณ์และแบบประเมินการ
นิเทศการจัดประสบการณ์

500

-

-

500

4.2

แฟ้ม

200

-

-

200

4.3

หมึกปริ้น EPSON

1,000

-

-

1000

4.4

กระดาษหน้าปกสี

195

-

-

195

4.5

เทปแลคซีน

135

-

-

135

2,030

0

0

2,030

1,900

-

-

1,900

250

-

-

250

250

-

-

2,150

250

-

-

250

รวม
5

งานประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย

5.1

กระดาษ A4 (70 แกรม)

5.2
5.3
5.4

กระดาษหน้าปก (สีฟ้า)
150 แกรม
กระดาษหน้าปก (สีชมพู)
150 แกรม
กระดาษหน้าปก (สีเหลือง)
150 แกรม

งบโรงเรียน

งบเรียนฟรี

งบจัดหา

สรุปรายจ่าย

5.5

หมึกโล

1,070

-

-

1,070

5.6

หมึกปริ้น cannon mp 287

1,000

-

-

1,000

5.7

กระดาษ A4 (70แกรม) จัดทำแบบ
ประเมินพัฒนาการ

4,750

-

-

2,070

5.8

กระดาษไข

2,500

-

-

2,500

11,970

0

0

11,970

1,000

-

-

1,000

รวม
6

งานวิจัยในชั้นเรียน

6.1

ค่าเอกสารดำเนินการจัดทำวิจัยใน
ชั้นเรียน

646
ลำดับ

แผนงานหน่วยงาน
รวม

งบโรงเรียน

งบเรียนฟรี

งบจัดหา

สรุปรายจ่าย

1,000

1,000

7

งานพัฒนาสื่อและนวัตกรรม

7.1

เอกสารดำเนินการ แบบประเมิน
การใช้สื่อ/นวัตกรรม

450

-

-

450

7.2

หมึกเครื่องปริ้น Cannon G1010

400

-

-

400

7.3

โครงการอบรมโค้ดดิ้ง

-

31,500

-

31ม500

850

31500

0

32,350

200

-

-

200

-

61,500

รวม
8

งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

8.1

กระดาษ A4 จัดทำเอกสาร
ดำเนินการ

8.2

กิจกรรมหนูน้อยวิทยาศาสตร์
กิจกรรมเข้าค่ายศิลปะ

-

61,500

8.3

โครงการทัศนศึกษาอนุบาล 1-3

-

90,000

200

151500

0

151,700

20,000

-

-

20,000

20,000

-

8,000

-

-

8,000

รวม

48,000

0

0

48,000

รวมทั้งสิ้น

80,670

243,000

0

323,670

รวม
9

งานส่งเสริมพัฒนาเด็กปฐมวัย

9.1

จัดกิจกรรมการส่งนักเรียนแข่งขัน
งานหัตกรรมนักเรียน

90,000

( ครั้งที่ 71 )
9.2

จัดกิจกรรมการส่งนักเรียนแข่งขัน
ทักษะวิชาการเอกชน

20,000

(ครั้งที่ 6)
9.3

จัดกิจกรรมเข้าค่ายภาษาอังกฤษ
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ตารางสรุปรายรับ-รายจ่ายตามแผนงานหน่วยงาน ปีการศึกษา 2564
ฝ่ายกิจการนักเรียนระดับปฐมวัย
ลำดับ

แผนงานหน่วยงาน

1

แผนงานบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน
ค่าดำเนินการ

งบจัดหา

สรุปรายจ่าย

1,000

-

-

1,000

1.2 - น้ำหมึกเครื่องปริ้น

1,000

-

-

1,000

1.3 - กระดาษโฟโต

150

-

-

150

1.4 - เทปกาว

150

-

-

150

2,000

-

-

2,000

1.6 - แผ่นใส

250

250
รวม

4,550

-

-

4,550

580

-

-

580

37,400

-

-

580

-

-

37,400
580

-

38,560

แผนงานกีฬา
2.1 กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ
2.2 โครงการกีฬาสีอนุบาลลูกรัก
2.3 กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกาย

3

งบเรียนฟรี

1.1 - กระดาษ A 4

1.5 - แฟ้มสรุปงาน

2

งบโรงเรียน

รวม
แผนงานส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
3.1 พระเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณพระ
บรมราชินี

38,560

1,330

-

-

1,330

3.2 กิจกรรมวันไหว้ครู

660

-

-

660

3.3 กิจกรรมวันสุนทรภู่

3,280

3.4 กิจกรรมวันเข้าพรรษา

4,160

3,280
-

-

4,160

648
ลำดับ
3.5

แผนงานหน่วยงาน
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาล
ที่ 10

งบเรียนฟรี

งบจัดหา

สรุปรายจ่าย

1,330

-

-

1,330

3.6 กิจกรรมวันแม่

12,930

-

-

12,930

3.7 กิจกรรมวันลอยกระทง

10,780

-

-

10,780

1,280

-

-

1,280

660

-

-

660

10,660

-

-

10,660

57,750

-

104,820

-

กิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพของ
3.8 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร/
วันดินโลก

3.9 กิจกรรมวันคริสต์มาส
3.1 กิจกรรมวันเด็ก
3.11 โครงการบัณฑิตน้อย
รวม
4

งบโรงเรียน

57,750
-

104,828

-

160

แผนงานสัมพันธ์ชุมชน
4.1 กิจกรรมวันแห่เทียน

160 -

4.2 กิจกรรมวันลอยกระทง

160

-

-

160

26,660

-

-

26660

160

-

-

160

4.5 กิจกรรมวันเด็ก

1,160

-

-

1160

4.6 กิจกรรมเครือข่ายผู้ปกครอง

5,000

-

-

5000

4.7 โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง

16,780

-

-

16780

1,800

-

-

1800

รวม

51,880

-

-

51,880

รวมทั้งสิ้น

204,268

-

-

204,268

4.3 กิจกรรมธารน้ำใจสู่ชีวิตธารจิตสู่ชมุ ชน
4.4 กิจกรรมคริสต์มาสสู่ชุมชน

4.8 กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด
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ตารางสรุปรายรับ-รายจ่ายตามแผนงานหน่วยงาน ปีการศึกษา 2564
ฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรม ระดับปฐมวัย
ลำดับ

แผนงานหน่วยงาน

1

งานบริหารฝ่ายอภิบาลและแพร่
ธรรมระดับปฐมวัย

1.1

ค่าใช้จ่าย

งบโรงเรียน

550
รวม

งบเรียนฟรี

งบจัดหา

สรุปรายจ่าย

-

-

-

550

550

2

งานส่งเสริมคุณธรรมตามวิถีคริสต์

2.1

งานส่งเสริมอัตลักษณ์ รัก เมตตา

2.2

งานส่งเสริมอัตลักษณ์ ซื่อสัตย์

1,000

-

-

2.3

งานส่งเสริมอัตลักษณ์ ความกตัญญู
งานส่งเสริมอัตลักษณ์ ความ
พอเพียง
รวม

1,000

-

-

33,000

-

-

400

-

-

28,000

-

2.4

3

อบรมคุณธรรมเด็กระดับปฐมวัย

3.1

ค่าใช้จ่ายทำเอกสาร

3.2

โครงการเด็กยุกต์ใหม่ ใส่ใจธรรมะ
รวม

4

งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

4.1

ค่าจัดทำเอกสาร

4.2

โครงการเยี่ยมบ้าน
รวม

5

30,000
-

1,000

400

28,000

33,000

28,400

1,810
70,000
71,810

71,810

งานโภชนาการ
ค่าใช้จ่ายทำเอกสาร
รวม

700
700

700

650
ลำดับ

แผนงานหน่วยงาน

งบโรงเรียน

6

งานอนามัย

6.1

จัดซื้อยาประจำห้องพยาบาลระดับ
ปฐมวัย

3,920

6.2

ค่าใช้จ่ายฉีดวัคซีนนักเรียน

2,200

6.3

กิจกรรมตรวจสุขภาพเด็ก

1,000

รวม

7,120

รวมทั้งสิ้น

113,580

งบเรียนฟรี

งบจัดหา

สรุปรายจ่าย

7,120
28,000

141,580

ตารางสรุปรายรับ-รายจ่ายตามแผนงานหน่วยงาน ปีการศึกษา 2564
ฝ่ายปฐมวัย “โครงการประกวดเพื่อรับรางวัลโรงเรียนพระราชทน”
ลำดับ

แผนงานหน่วยงาน

งบโรงเรียน

งบเรียนฟรี

งบจัดหา

สรุปรายจ่าย

-

-

-

รวม

1,000,000
1,000,000

รวมทั้งสิ้น

1,000,000

1

โครงการประกวดพระราชทาน

1.1

โครงการประกวดพระราชทาน

1,000,000
1,000,000
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คำสั่งโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
ที่ 30/2564
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นไปตามเป้าหมายของการจัดการศึกษา ตามแผนยุทธศาสตร์ที่
กำหนดไว้อย่างเป็น รูป ธรรม จึงได้ดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการทำแผนปฏิบัติการประจำปี
การศึกษา 2564 เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการตามปรัชญา วิสัยทัศน์ เป้าหมายและพันธกิจของ
โรงเรียนที่กำหนดเอาไว้ ให้ดำเนินการเป็นไปอย่างมีคุณภาพ จึงได้กำหนดแผนปฏิบัติการประจำปีขึ้น
จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ประจำปีการศึกษา 2564
ดังนี้
1. คณะกรรมการที่ปรึกษา
1. บาทหลวงสุรชัย
2. ซิสเตอร์จำนันท์
3. นางสาวสุภารัตน์
4. นางพิศมัย
5. นางภริตพร
6. นางปิยะนุช
7. นายจตุพล
8. นางสาวธัญญลักษณ์
9. นายสมบัติ

เจริญพงศ์
ไพรงาม
เหลืองรัตนวิมล
นพคุณ
นวลเท่า
สังข์ทองหลาง
อ่อนสีทัน
แก้วอำไพ
พิมพ์จันทร์

ผู้จัดการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรม
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ-การเงิน
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายปฐมวัย
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ

มีหน้าที่ ให้คำปรึกษา และข้อเสนอแนะ เพื่อให้การในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีของ
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ประจำปีการศึกษา 2564 ให้ประสบความสำเร็จและเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
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2. คณะกรรมการอำนวยการ
1. นายสมบัติ
พิมพ์จันทร์
ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภารัตน์
เหลืองรัตนวิมล
กรรมการ
3. นางพิศมัย
นพคุณ
กรรมการ
4. นางรวงทอง
ศรีศุภมิตร
กรรมการ
5. นางสาวระพีพร
จำปาพันธ์
กรรมการ
6. นายจตุพล
อ่อนสีทัน
กรรมการ
7. นางภริตพร
นวลเท่า
กรรมการ
8. นางปิยะนุช
สังข์ทองหลาง
กรรมการ
9. นางสาวธัญญาลักษณ์ แก้วอำไพ
กรรมการ
10. นางสาวปิยะนุช
ทองทั่ว
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ ประสานงาน กำกับ ติดตามการดำเนินงานจัดทำปฏิบัติการประจำปีให้ตอบสนอง
ยุทธศาสตร์ เพื่อนำไปบริหารการจัดการศึกษา
3. คณะกรรมการดำเนินงานจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564
1. นายสมบัติ
พิมพ์จันทร์
ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภารัตน์
เหลืองรัตนวิมล
กรรมการ
3. นางพิศมัย
นพคุณ
กรรมการ
6. นายจตุพล
อ่อนสีทัน
กรรมการ
7. นางภริตพร
นวลเท่า
กรรมการ
8. นางปิยะนุช
สังข์ทองหลาง
กรรมการ
9. นางสาวธัญญาลักษณ์ แก้วอำไพ
กรรมการ
10. นางสาวมะลิ
ทนกระโทก
กรรมการ
11. นางลำเพยพรรณ
พิมพ์จันทร์
กรรมการ
12. นางสาวพจนา
ศรีกระทุ่ม
กรรมการ
14. นางสาวยุพา
ชุ่มเสนา
กรรมการ
15. นายชาญวิตต์
รอตภัย
กรรมการ
16. นางสาวระพีพร
จำปาพันธ์
กรรมการ
17. นายชนเทพ
สังข์ทองหลาง
กรรมการ
18. นางมนทกานต์
ดาทอง
กรรมการ
19. นางสาวอภิญญา
วิชัยรัมย์
กรรมการ
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20. นางละออง
แว่นศิลา
กรรมการ
21. นางสาววันทนา
แผ้วพลสง
กรรมการ
22. นายประชาสันต์
สำเรียนรัมย์
กรรมการ
23. นางสุชาดา
ประโมทะโก
กรรมการ
24. นางปุณิศา
นพคุณ
กรรมการ
25. นางสาวอัจฉรา
เคยพุดซา
กรรมการ
26. นางสาวสมาพร
วาปีกัง
กรรมการ
27. นางสาววรลักษณ์ กีรัตน์
กรรมการ
28. นางปาริชาติ
วาปีโส
กรรมการ
29. นางอุไรวรรณ
ธนูศร
กรรมการ
30. นางรวงทอง
ศรีศุภมิตร
กรรมการ
31. นางวิลาวัลย์
บุญนำพา
กรรมการ
32. นางสาวดวงใจ
แสนกล้า
กรรมการ
33. นางธนวรรณ
สนโศรก
กรรมการ
34. นางสาวภัณฑิรา
บัญดิษรัมย์
กรรมการ
35. นางสาวชรินรัตน์
นวะสิมัยนาม
กรรมการ
36. นางสาวกรรณิกา
ศิริเมฆา
กรรมการ
37. นางสาวปิยะนุช
ทองทั่ว
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ จัดทำปฏิบัติการของแต่ละฝ่ายตามโครงสร้างการบริหารโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
4. คณะกรรมการจัดพิมพ์เอกสาร
1. นายสมบัติ
พิมพ์จันทร์
ประธานกรรมการ
2. นางสาวรพีพร
จำปาพันธ์
กรรมการ
3. นางสาวปิยะมาศ
ทองทั่ว
กรรมการ
4. นายชาญวิตต์
รอตภัย
กรรมการ
5. นางสาวปิยะนุช
ทองทั่ว
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ จัดพิมพ์ จัดรูปแบบ เข้ารูปเล่น ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และแก้ไขให้ถูกต้อง
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5. คณะกรรมการพิสูจน์อักษร
1. นางสาวดวงใจ
แสนกล้า
ประธานกรรมการ
2. นางลำเพยพรรณ พิมพ์จันทร์
กรรมการ
4. นางรวงทอง
ศรีศุภมิตร
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ พิสูจน์อักษรแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564 ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง
ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับคำสั่ง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจเกิดผลดีแก่โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ หาก
เกิดปัญหาหรืออุปสรรคประการใด ให้รายงานผู้บริหารสถานศึกษาทราบ เพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป
สั่ง ณ วันที่ 5 เดือน พฤษภาคน พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป

ลงชื่อ
(ซิสเตอร์จำนันท์ ไพรงาม)
ผู้อำนวยการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์

