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คำช้ีแจง 

 

การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี (Action Plan) ประเด็นสำคัญอยู่ท่ีการได้มาซึ่งความจำเป็นในการ
จัดทำแผน การจัดทำแผน และการวิเคราะห์โอกาสผลสำเร็จที่เกิดจากแผนที่มีต่อเป้าหมายที่กำหนดไว้ การ
พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นไปตามเป้าหมายของการจัดการศึกษา ตามแผนยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้อย่างเป็น
รูปธรรม  จึงได้ดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565  เพื่อเป็นแนวทาง
ในการดำเนินการตามปรัชญา วิสัยทัศน์ เป้าหมายและพันธกิจของโรงเรียนที่กำหนดเอาไว้ ให้ดำเนินการ
เป็นไปอย่างมีคุณภาพ  เพื่อให้มั่นใจว่ามีแนวทางในการสร้างความสำเร็จให้กับเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้ เพื่อ
ป้องกันและลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการทำงานไว้ล่วงหน้า  เพื่อลดความขัดแย้งในการทำงานที่ต้อง
เกี ่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน  เพื ่อลดความผิดพลาดและลดความซ้ำซ้อนในการทำงาน เพื ่อจัดลำดับ
ความสำคัญและเร่งด่วนของการทำงานไว้ล่วงหน้า   เพื่อใช้ในการมอบหมายงานให้กับผู้ปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้อง
ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพราะทุกคนจะทราบว่าใครจะต้องทำอะไร เมื่อไหร่ อย่างไร  เพื่อใช้ในการ
กำหนดงบประมาณค่าใช้จ่ายประจำปี   เพื่อให้แผนที่วางไว้มีความเป็นไปได้และใกล้เคียงกับการที่จะปฏิบัติ
จริงให้มากท่ีสุด จึงได้กำหนดแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 ขึ้น 

ขอขอบพระคุณ  ผู้รับผิดชอบโครงการ  ตลอดจนแนวทางปรับปรุงโครงการทุกโครงการ  ขอขอบคุณ
คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565 ท่ีได้ให้ความร่วมมือในการจัดทำแผนปฏิบัติการ
ประจำปีท่ีสมบูรณ์  หวังว่าแผนปฏิบัติการนี้จะช่วยให้การทำงานมีจุดหมายท่ีชัดเจนและทำให้การดำเนินการ
ของทุกฝ่ายประสบความสำเร็จและการประเมินผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

 

 

            (นางสาวจำนันท์   ไพรงาม) 
        ผู้อำนวยโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 

                 28 มิถุนายน 2565 
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ข้อมูลโรงเรียน  
  
1.  ข้อมูลทั่วไป 
 1.1 ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ต้ังอยู่เลขท่ี 100 หมู่ 13 ถนน บุรีรัมย์-บรบือ   
ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ 31000 โทรศัพท์ 044-611980, 612-274  
โทรสาร 044-613-984  E–mail   ms_buriram@hotmail.com    Website :  www.ms.ac.th 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา  บุรีรัมย์   เขต  1 
 1.2  เปิดสอนต้ังแต่ระดับ   อนุบาล ถึง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
 1.3  สังกัด  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 

1.4  ปรัชญา     การจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ในทุกมิติ 
1.5  คติพจน์โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์   ประพฤติดี  เรียนดี  มีวินัย  ใฝ่คุณธรรม 
1.6  วิสัยทัศน์ 

“ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์  เปน็องค์กรการศึกษาคาทอลิก  ที่เด่นคุณธรรม  เลิศล้ำ
วิชาการ  เชี่ยวชาญเทคโนโลยี  มีครูคุณภาพ  ด้วยบรรยากาศการเรียนรู้  มุ่งสู่สากล ” 

1.7  พันธกิจ 
1. ปลูกฝังคุณธรรมให้ครู บุคลากร นักเรียน และผู้มีส่วนได้เสียให้มีอัตลักษณ์ 4       
2. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้ได้มาตรฐานสู่ศตวรรษท่ี 21    
3. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการเรียนรู้และใช้เทคโนโลยีเพื่อความเป็นเลิศทาง

วิชาการ 
4. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ และสามารถใช้ 

เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมืออาชีพ  
5. การจัดการสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้      
6. พัฒนาระบบงาน บุคลากร ให้มีมาตรฐานสู่สากล 

1.8  วัตถุประสงค์ 
1. โรงเรียนมีการบริหารจัดการท้ังระบบอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล มีช่ือเสียง

เป็นท่ียอมรับระดับแนวหน้า 
2. ครู บุคลากร และนักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม มีความเป็นเลิศทางวิชาการ ได้รับการ

ยอมรับของสังคม 
3. ครูและบุคลากรมีคุณภาพ ผูกพันต่อองค์กร และปฏิบัติงานอย่างมีความสุข 
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1.9  ต้นไม้ประจำโรงเรียน (ต้นชัยพฤกษ์)     
ต้นชัยพฤกษ์ส่ือความหมายถึง 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 เป็นต้นไม้ท่ีมีความอดทน ต่อสภาพแวดล้อม จะผลิดอก
ในย่านฤดูหนาว เปรียบเสมือน ความอ่อนหวาน และอดทน และยังเป็นดอกไม้สัญลักษณ์ประจำชาติ
อีกด้วยด้วยสภาพโดยท่ัวไปและความเป็นมาของโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ บุรีรัมย์ 
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1.12  ตราสัญลักษณ ์

 
 
    “การจัดการศึกษาเพื ่อพ ัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ ในทุกมิติ” การศึกษาพัฒนาคน   พัฒนา
ชาติ  การศึกษาไม่ใช่ทำให้คนมีความรู้อย่างเดียวต้องเป็นคนดีควบคู่ไปกับความรู้ดี   มีการฝึกจิตให้
เป็นคนดี จึงจะเป็นการศึกษาแท้จริง (มล.ปิ่น  มาลากุล) การพัฒนาคนต้องพัฒนาไปพร้อม ๆ กัน
อย่างสมดุลทุกด้านเมื่อพูดถึงคนเรามองคนท่ีเป็นบุคคลครบทุกมิติ (Holistic)  เป็นการมองคนทุกมิติ
ของชีวิต ทั้งด้านเศรษฐกิจ การตัดสินใจ ศาสนาวัฒนธรรมและมิติทางความสัมพันธ์ของคนกับส่ิง
สูงสุด กับเพื่อนบ้าน สังคมกับธรรมชาติ โดยเห็นความสำคัญกลมกลืนกันอย่างลึกซึ้ง ในทุกมิติถ้าเรา
มองคนแบบแยกส่วนการพัฒนาการให้การศึกษาของเราก็ จะผิดรูปแบบไม่เหมือนท่ีผ่าน ๆ มา เราได้
มองคนสมองโต คนเก่ง แต่จิตใจคับแคบ เห็นแก่ตัว 
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1.13  ที่ต้ังและผังการเดินทาง 

 
ลักษณะที่ต้ังของโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 

ต้ังอยู่ในเขตเทศบาลเมืองชุมเห็ด อําเภอเมืองบุรีรัมย์  จังหวัดบุรีรัมย์ 
เป็นชุมชนเมือง มีอาณาเขตติดต่อดังนี้ 

-  ทิศเหนือ    บ้านยายอ่อน หมู่ท่ี 13 ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง  
จังหวัดบุรีรัมย์ 

-  ทิศใต้     ทางรถไฟ (โรงแรมเทพนคร) 
-  ทิศตะวันออก   ถนนบุรีรัมย์ – สตึก 
-  ทิศตะวันตก    บ้านรังกา ตำบลชุมเห็ด อำเภอมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 

สภาพพื้นที่   เป็นท่ีราบอยู่ชานเมืองบุรีรัมย์ ประชากรส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพค้าขาย 
รับราชการ และเกษตรกรรม 
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1.14  อัตลักษณ์ของโรงเรียน 
ลูกมารีย์รักเมตตา ซื่อสัตย์ กตัญญู อยู่อย่างพอเพียง 
     รักเมตตา 
              รักตนเอง รักผู้อื ่น รักธรรมชาติสิ ่งแวดล้อม รักสถาบันหลักของชาติ 
เสียสละ เห็นอกเห็นใจ มีน้ำใจ แบ่งปัน และช่วยเหลือผู้อื่นอย่างสุภาพอ่อนโยน โดย
ไม่หวังส่ิงตอบแทนและรู้จักให้อภัย 
     ซ่ือสัตย์ 

ดำรงอยู่ในศีลธรรม ซื่อตรง จริงใจ ประพฤติชอบต่อตนเองและผู้อื่น ไม่คด
โกง   ไม่เบียดเบียนผู้อื่น 
      กตัญญู 
           เคารพ เชื ่อฟัง ให้เกียรติบิดามารดา ผู้มีพระคุณ สถาบันหลักของชาติ 
ธรรมชาติ มีความนบนอบ ตระหนักในความดีที ่ผู ้อื ่นมอบให้ตน รู ้จักตอบแทน
บุญคุณ รู้คุณสถาบันและแผ่นดิน 
      พอเพียง 
           พอใจในสิ่งที่ตนเป็นและประหยัดอดออม มีชีวิตอยู่อย่างเรียบง่าย สุภาพ
ถ่อมตน ไม่ถือตัว ไม่ยึดติด 

1.15  เอกลักษณ์ของโรงเรียน 
โรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ตามวิถีคริสต์ 
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2.  ประวัติโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 
 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ บุรีรัมย์ เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ สอนต้ังแต่ระดับอนุบาล – มัธยมศึกษาตอนต้น โดยจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนเป็นไปตามแนวนโยบายของการจัดการศึกษาแห่งชาติ ตามจุดหมาย 
หลักการ และโครงสร้างของหลักสูตรท่ีกระทรวงศึกษาธิการกำหนด 
 บาทหลวงหลุยส์ นิโคลาส มิชชันนารีชาวฝรั่งเศส จากคณะมิสซังต่างประเทศแห่งกรุงปารีส 
ขณะเป็นเจ้าอาวาสวัดแม่พระคนกลางแจกจ่ายพระหรรษทาน  โคกปราสาท ปะคำ บุรีรัมย์ ได้ทราบ
ว่ามีครอบครัวคริสตชนคาทอลิกอยู่ท่ีบุรีรัมย์จึง ได้เดินทางมาเยี่ยมเยียน ซึ่งเป็นครอบครัวนายยอห์น 
บัปติสต์ เม้ง และ นางอันนา สุรีย์ (บ๊วย) ตันติอลงการ เป็นสัตบุรุษจากวัดนักบุญราฟาแอล ปากน้ำ 
จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยสายตาอันยาวไกลและวิสัยทัศน์อันเฉียบคมบาทหลวงหลุยส์ นิโคลาส ได้
มองหาท่ีดินเพื่อตั้งศูนย์คาทอลิกสำหรับงานวัดและโรงเรียน 
 ต่อมาในปี พ.ศ.2521 ขณะท่ีบาทหลวงหลุยส์ นิโคลาส ซึ่งเดินทางมาท่ีบุรีรัมย์ก็ได้ทราบข่าว
จากนางสุรีย์ ว่ามีคนต้องการขายที่ดิน 16 ไร่ 3 งานเพราะเขาเป็นหนี้ธนาคาร บาทหลวงหลุยส์ นิโค
ลาสจึงได้นำเรื ่องนี้ไปเสนอต่อมุขนายกยออากิม พเยาว์ มณีทรัพย์ หลังจากได้ปรึกษากับคณะท่ี
ปรึกษาแล้ว ก็ได้มอบหมายให้คุณพ่อประยูร นามวงศ์ คุณพ่อวิโรจน์ สมหมายและคุณพ่อบางท่านมาดู
ท่ีดินผืนนี้ ท่ีสุดก็ได้ตกลงซื้อท่ีดินผืนดังกล่าวไว้ นี่คือจุดเริ่มต้นของวัดแม่พระแห่งสายประคำศักด์ิสิทธิ์
และโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ซึ่งเกิดจากวิสัยทัศน์ของบาทหลวงหลุยส์ นิโคลาสท่ีเริ่มต้นจากการมองหา
ท่ีดินผืนแรกเอาไว้ก่อน 
 ในปี พ.ศ. 2524 บาทหลวงพเยาว์ มณีทรัพย์ มุขนายกมิสซังคาทอลิกนครราชสีมา ได้
มอบหมายให้บาทหลวงวิโรจน์ สมหมาย เป็นผู้รับผิดชอบโครงการจัดต้ังโรงเรียนในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ 
บนที่ดินท่ีได้จัดซื้อเอาไว้ก่อนหน้านี้ ต่อมาได้ทำการสร้างอาคารคอนกรีตสองช้ัน เป็นอาคารเรียนหลัง
แรก มีห้องเรียน 7 ห้อง หอประชุมขนาดกว้าง 12 เมตรยาว 36 เมตร 1 หลัง บ้านพักบาทหลวง 1 
หลัง บ้านพักซิสเตอร์ 1 หลัง และบ้านพักเจ้าหน้าที่ 1 หลัง โดยตั้งชื ่อว่า โรงเรียนอนุบาลมารีย์
อนุสรณ์ ได้รับอนุญาตให้เปิดทำการสอนเมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2525 โดยมีบาทหลวงพเยาว์ มณีทรัพย์ 
เป็นผู้รับใบอนุญาต และซิสเตอร์จำนันท์ ไพรงาม เป็นครูใหญ่ มีนักเรียนท้ังส้ิน 234 คน และจำนวน
ครู 11 คน การบริหารงานและการดำเนินงานการศึกษาของโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ มีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องทำให้มีจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นในปีต่อมา 
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ในปี พ.ศ.2526 โรงเรียนอนุบาลมารีย์อนุสรณ์ ได้
ขยายพื้นที่จากเดิมเป็น 36 ไร่ 3  งาน 3 ตารางวา จึงได้ท า
การสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กหลังใหม่ข้ึนอีก 1 หลัง สูง 
4 ชั ้น และได้เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนอนุบาลมารีย์อนุสรณ์ 
เป็น “โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์” 
 ในปีการศึกษา 2527 พร้อมกับได้รับอนุญาตให้เปิด
ใช้อาคารโดยใช้ชั้นที่ 1 ชั้นที่ 2 และชั้นที่ 3 ท าการสอน ระดับประถมศึกษา มีนักเรียน 435 คน ครู 
18 คน และในช่วงเดือนมีนาคม 2526 บาทหลวงวิโรจน์ สมหมาย ได้ย้ายไปประจ าท่ีจังหวัดปราจีนบุรี
และบาทหลวงสุรินทร์ ประสบผล ได้มาท าหน้าท่ีแทนช่ัวคราวประมาณ 2 เดือน ต่อจากนั้น บาทหลวง
บุญชอบ พงศ์ศิริพัฒน์ ท าหน้าท่ีแทนผู้รับใบอนุญาต ซิสเตอร์จ านันท์ ไพรงาม เป็นครูใหญ่ 
 ในปีการศึกษา 2528 ซิสเตอร์บุญชอบ หัวใจ ได้ย้ายมารับหน้าที่เป็นผู้จัดการและครูใหญ่ใน
สมัยนั้น การบริหารงานการจัดการศึกษาโรงเรียนถือว่าเป็นภารกิจอันส าคัญยิ่ง ท่ีจะพัฒนาทรัพยากร
บุคคลให้เป็น พลเมืองดีของชาติ เพื่อให้มีคุณลักษณะตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร กล่าวคือ “เป็นท้ัง
คนดีและคนเก่งในสังคม” ในปีการศึกษา 2528 นี้มีนักเรียนท้ังส้ิน 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 ซิสเตอร์มะลิวัลย์ กู้ชาติ ได้ย้ายเข้ามารับหน้าท่ีเป็นครูใหญ่และผู้จัดการ 
มีนักเรียนท้ังส้ิน 1,150 คน ครู 42 คน 
 ในปีการศึกษา 2534 มีนักเรียน 1,197 คน ครู 42 คน 
 ในปีการศึกษา 2535 บาทหลวงสมเดช พันธ์สมบัติ ได้เข้ามารับหน้าที่ฐานะผู้จัดการและ
ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต โดยมีซิสเตอร์พิมพร เจริญภูมิ เป็นครูใหญ่ มีนักเรียนทั้งสิ้น 1,220 คน ครู 42 
คน และครูพี่เล้ียง 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 ช้ัน เพื่อรองรับนักเรียนระดับก่อน
ประถมศึกษา จ านวน 12 ห้องเรียน ขึ้น มีนักเรียนทั้งสิ้น 1,387 คน 

ครู 57 คน มีซิสเตอร์บุญสม ปิ่นสุวรรณ์ เป็นครูใหญ่ 
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 ในปีการศึกษา 2540 บาทหลวงสุข ศรจันทร์ ย้ายมารับหน้าที่เป็นผู้จัดการและผู้แทนผู้รับ
ใบอนุญาต และมีซิสเตอร์บุญสม ปิ่นสุวรรณ์ เป็นครูใหญ่ มีนักเรียนท้ังส้ิน 1,419 คน ครู 63 คน  
 ในปีการศึกษา 2541 ซิสเตอร์บุญชอบ หัวใจ ได้ย้ายมารับหน้าที่เป็นครูใหญ่ มีนักเรียน 
1,460 คน ครู 62 คน  
 ในปีการศึกษา 2542 ซิสเตอร์จ านันท์ 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 ช้ันเพื่อรองรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 
 ในปีการศึกษา 2545 ได้ท าพิธีเปิดและเสกอาคารเรียน
ระดับมัธยมศึกษา ตั้งชื ่ออาคารว่าอาคารยออากิม ซึ ่งได้รับ
อนุญาตให้ใช้ท าการจัดการเรียนการสอนเมื่อวันท่ี 29 มีนาคม 2545 มีนักเรียนท้ังส้ิน 2,125 คน ครู 
91 คน 
 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ได้รับความเชื่อถือและไว้วางใจจากผู้ปกครองด้วยดีตลอดมา โดยการ
ส่งบุตรหลานเข้าเรียนเพิ่มขึ ้นทุกปี ในปีการศึกษา 2546 มีนักเรียน 2,407 คน มีครู 100 คน 
บาทหลวงสุข ศรจันทร์ เป็นผู้แทนรับใบอนุญาต และซิสเตอร์จ านันท์ ไพรงามเป็นครูใหญ่ 
 ในปีการศึกษา 2547 บาทหลวงสมชัย พงศ์ศิริพัฒน์ ได้ย้ายเข้ามารับหน้าที่เป็นผู้แทนผู้รับ
ใบอนุญาตและผู้จัดการโรงเรียน โดยซิสเตอร์จ านันท์ ไพรงาม เป็นครูใหญ่ พร้อมกับขยายพื้นที่เดิม 
36 ไร่ 3 งาน 23 ตารางวาเป็น 54 ไร่ และซื้อท่ีดินซึ่งเป็นสวนยางพาราต้ังอยู่ท่ี บ้านโนนแดง ต.สะแก
โพรง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ มีเนื้อที่ 140 ไร่ และที่สวนยางพารานี้ได้จัดตั้งเป็นค่ายลูกเสือ -เนตรนารี 
ส าหรับใช้ในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอีกด้วย4 
 ในปีการศึกษา 2548 มีนักเรียนทั้งสิ ้น 2,762 
คน ครู 111 คน บาทหลวงสมชัย พงศ์ศิร ิพัฒน์ ได้
ด าเนินการจัดการเรียนการสอนควบคู่กับคุณธรรม จน
เป็นที่ยอมรับและศรัทธาจากผู้ปกครอง ชุมชน ท าให้
นักเรียนเพิ่มขึ้นทุกปี และได้จัดสร้างวัด”แม่พระแห่งสาย
ประค าศักดิ์สิทธิ์” หลังใหม่ข้ึน แทนวัดหลังเก่าท่ีมีขนาด
เล็ก เพื่อรับรองคริสตชนท่ีเพิ่มจ านวนมากขึ้น 
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 ในปีการศึกษา 2549 ซิสเตอร์วันทา สิทธิพล ได้ย้ายมารับหน้าท่ีเป็นครูใหญ่ มีนักเรียนท้ังส้ิน 
3,205 คน ครู 128 คน ต่อมาบาทหลวงสมชัย พงศ์ศิริพัฒน์ สร้างสระว่ายน ้าส าหรับนักเรียนระดับ
อนุบาล – ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ขึ้น เปิดใช้ในปีการศึกษา 2550  
 ในปีการศึกษา 2552- ปัจจุบัน บาทหลวง ดร.เอกชัย ชิณโคตร ผู้อ านวยการฝ่ายการศึกษา
สังฆมณฑลนครราชสีมา ได้ย้ายมารับหน้าท่ีเป็นผู้รับใบอนุญาต ต่อมาได้สร้างอาคาร เมรีโดม อาคาร
อเนกประสงค์ เพื่อใช้ท ากิจกรรมยามเช้าหน้าเสาธง จ านวน 1 หลัง และได้พัฒนาระบบ ICT ในการ
บริหารจัดการเช่น บัตรประจ าตัวนักเรียน ใช้เป็นบัตรเติมเงิน บัตรตรวจสอบผลการเรียน ใช้เป็นบัตร
ฝากธนาคารออนไลน์ เป็นต้น  
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ มีความมุ่งมั่นที่จะจัดการเรียนการสอนปลูกฝังให้
นักเรียนเป็นคนดีและคนเก่ง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์จัดกิจรรมท่ีส่งเสริมให้นักเรียน ได้รับความรู้ ควบคู่
คุณธรรม เพื่อเติบโตเป็นคนดีของสังคม ภายใต้อัตลักษณ์ที่ว่า “รักเมตตา ซื่อสัตย์ กตัญญูอยู่อย่าง
พอเพียง” 
 ในปีการศึกษา 2559  ซิสเตอร์จ าเนียร  บุญทัน  ได้ย้ายมารับต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน
มารีย์-อนุสรณ์   มีนักเรียนท้ังส้ิน 3,255 คน มีบุคลากรท้ังส้ิน  180 คน   
 ในปีการศึกษา 2561-ปัจจุบัน บาทหลวงสุรชัย  เจริญพงศ์  ผู้อ านวยการฝ่ายการศึกษาอบรม
สังฆมณฑลนครราชสีมา  รับต าแหน่งผู้จัดการและผู้แทนผู้รับใบอนุญาต  ซิสเตอร์จ านันท์  ไพรงาม 
รับต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์  มีนักเรียนท้ังส้ิน  3,153 คน  มีครูและบุคลากรท้ังส้ิน  
179  คน ในปีการศึกษา 2562 เริ่มด าเนินการก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก อาคารสระวา่ยน ้า 
ขนาด ยาว 25 เมตร  กว้าง 12.50 เมตร และสระขนาดเล็ก ยาว 6.00 เมตร กว้าง 12.50 เมตร โดยมี
พื้นท่ีโดยรวม 1,200 ตารางเมตร  นอกจากนี้ได้มีด าเนินการจัดซื้อรถหกล้อ ยี่ห้อ ฮีโน่ต่อหลังคา ติดต้ัง
ระบบอ านวยความสะดวก และระบบป้องกันความปลอดภัยภายในรถ  ความยาว 6 เมตร  จ านวน 5 
แรงม้า  
 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ประสบความส าเร็จในการจัดการศึกษาตลอดมา ท้ังด้านวิชาการ ด้าน
บุคลากร ด้านอาคารสถานที่ ด้านกิจการงานนักเรียน ด้านสัมพันธ์กับชุมชน โดยจะเห็นได้จาก
ผลสัมฤทธิ์จากการส่งนักเรียนเข้าแข่งขันกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งได้รับรางวัลต่าง ๆ มากมาย ทั้งระดับ
อ าเภอ จังหวัด ประเทศ และระดับชาติ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ยังคงมุ่งมั่นบริหารงานด้านการศึกษา 
ให้มีความก้าวหน้าควบคู่กับจังหวัดบุรีรัมย์สืบไป 
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การติดต่อสื่อสาร 
 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์  0-4461-1980 
     0-4461-2274 
     04-461-2460-2 
 โทรสาร    04-461-3984 
 เว็บไซต์    www.ms.ac.th 
 Facebook   https://www.facebook.com/marieanusorn 
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เกียรติประวัติโรงเรียนมารยี์อนุสรณ์ 
ปีการศึกษา 2533  ได้รับรางวัลโรงเรียนเอกชนดีเด่น  ระดับประถมศึกษา ระดับส่วนภูมิภาค  ของ

กระทรวงศึกษาธิการ 
ปีการศึกษา 2542   ได้รับการคัดเลือกเป็นสถานศึกษาท่ีประสบความสำเร็จในการพัฒนาจิตพิสัยใน

ระบบการเรียนการสอน ระดับประถมศึกษา  
ปีการศึกษา 2542   เป็นสถานศึกษาท่ีจัดจริยศึกษาดีเด่น จากกระทรวงศึกษาธิการ 
ปีการศึกษา 2543   ได้รับการคัดเลือกเป็นสถานศึกษาท่ีประสบความสำเร็จในการพัฒนาจิตพิสัยใน

ระบบการเรียนการสอน ระดับประถมศึกษา  
ปีการศึกษา 2543   ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนจริยธรรมดีเด่น จากเขตการศึกษา 11   
ปีการศึกษา 2543-2547 เป็นโรงเรียนท่ีได้รับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา จากสำนักงาน

คณะกรรมการศึกษาเอกชน  กระทรวงศึกษาธิการ 
ปีการศึกษา 2543   เป็นโรงเรียนแฟนต้ายุวทูตระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ปีการศึกษา 2545   เป็นโรงเรียนส่งเสริมและสนับสนุนการแข่งขันทักษะวิชาคณิตศาสตร์  จาก

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ร่วมกับเขตการศึกษา 11 
ปีการศึกษา 2545   ผ่านการประเมินการจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนเพื่อป้องกันโรคติดต่อ 
ปีการศึกษา 2546   เป็นโรงเรียนแฟนต้ายุวทูตระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ปีการศึกษา 2547   เป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพมาตรฐานดีเด่น ต้นแบบระดับอำเภอ  ประเภท

โรงเรียนระดับประถมศึกษา  จากเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ 
ปีการศึกษา 2554   เป็นโรงเรียนส่งเสริมความสามารถนักเรียนด้านวิทยาศาสตร์  ภาษาไทยได้ยอด

เย่ียม  จากโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์ 
ปีการศึกษา 2555   ได้รับรางวัลสถานศึกษาท่ีมีผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติ  O-NET สูงกว่า

ระดับประเทศ วิชาคณิตศาสตร์ ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 จาก 
กระทรวงศึกษาธิการ 

ปีการศึกษา 2556   ได้รับรางวัลการจัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  
จาก เขตตรวจราชการท่ี 5 

ปีการศึกษา 2556   ได้รับรางวัลสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข  จาก
กระทรวงศึกษาธิการ 

ปีการศึกษา 2559   เป็นสถานศึกษาได้รับคะแนนเฉล่ียรวม จากการทดสอบทางการศึกษา O-NET
ระดับมัธยมศึกษา จากสังฆมณฑลนครราชสีมา 

ปีการศึกษา 2558   ได้รับรางวัลโรงเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่  จาก
กระทรวงศึกษาธิการ 



12 
 

 

 

ปีการศึกษา 2558   ได้รับรางวัลโรงเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ จาก
กระทรวงศึกษาธิการ 

ปีการศึกษา 2559   ได้รับรางวัล  MOE AWARDS สาขาส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม จาก
กระทรวงศึกษาธิการ 

ปีการศึกษา 2560   ได้รับรางวัลโรงเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษาขนาดใหญ่  
จากกระทรวงศึกษาธิการ 

ปีการศึกษา 2560  ได้รับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวฒันธรรม “วัฒนคุณาธร”  ประเภท
กลุ่มบุคคล 

ปีการศึกษา 2560   ได้รับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวฒันธรรม “วัฒนคุณาธร”  ประเภท
เยาวชน “เด็กชายธีรภัทร์  สีโท”  

ปีการศึกษา 2560   ได้รับการคัดเลือกนำเสนอผลงานกระบวนการพัฒนาคุณธรรมในสถานศึกษา  
“ในงานสัมมนาวิชาการ การพัฒนาคุณธรรมในสถานศึกษา สร้างคนดี ด้วยวิถี
คุณธรรม” ระดับชาติ จากศูนย์คุณธรรม ระดับชาติ 

ปีการศึกษา 2559    ได้รับการคัดเลือกนำเสนอกระบวนการพฒันาโรงเรียนคุณธรรมจากกระทรวง
วัฒนธรรม 

ปีการศึกษา 2561    ได้รับการคัดเลือกนำเสนอกระบวนการพฒันาโรงเรียนคุณธรรม  และนำร่วม
เสาวนาวินัยสร้างชาติ  จากกระทรวงวัฒนธรรม 

ปีการศึกษา 2561    ได้รับการคัดเลือกนำเสนอกระบวนการพฒันาโรงเรียนคุณธรรม  และนำร่วม
เสาวนาวินัยสร้างชาติ  “งานสุขภาวะชุมชน ระดับชาติ จากกระทรวงสาธารณสุข 

ปีการศึกษา 2561    ได้รับการคัดเลือกเป็นองค์กรต้นแบบด้านคุณธรรม ของจังหวัดบุรีรัมย์ 
ปีการศึกษา 2562    ได้รับรางวัลการคัดเลือกเป็นโรงเรียนคุณธรรมต้นแบบ ของศูนย์คุณธรรม องค์กร

มหาชน จำกัด 
ปีการศึกษา 2562    ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบท่ี 4  จากสำนักงานรับรอง

มาตรฐานคุณภาพการศึกษาองค์กรมหาชน 
ปีการศึกษา  2563 ได้รับรางวัลโรงเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่  

ครั้งท่ี 2 
ปีการศึกษา 2563   ผ่านการประเมิน สมศ. รอบ 4 จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน

คุณภาพการศึกษา ผลการประเมินระดับดีเย่ียมทุกมาตรฐาน ท้ัง 2 ระดับ
การศึกษา คือระดับการศึกษา 

ปีการศึกษา 2564 รางวัลโรงเรียนคุณธรรมต้นแบบ จากสังฆมลฑลนครราชสีมา 
ปีการศึกษา 2564 รางวัลองค์กรคุณธรรมอวอร์ด (Moral Awards 2021) กระทรวงวฒัธรรม 
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ปีการศึกษา 2564   ได้รับรางวัลโรงเรียนต้นแบบการส่งเสริมเพื่อรับรองมาตรฐานโรงเรียนคุณธรรม 
ปีการศึกษา 2564   เป็นแกนนำกลไกส่งเสริมคุณธรรมในเครือข่ายการศึกษา 
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ล ำดับที่    1 หน่วยงำน งานบริหารวิชาการ   ฝ่ำย วิชาการ     
ตอบสนองแผนพัฒนำโรงเรียน : พันธกิจข้อที่...3...ยุทธศำสตร์ข้อที่ ......-........เป้ำหมำยขอ้ที่...... 
ตอบสนองมำตรฐำนกำรศึกษำ สมศ.รอบสี่: มำตรฐำนที่....1,2,3.....ประเด็นที่.............................. 
ตอบสนองมำตรฐำนของโรงเรียน : มำตรฐำนที่     1,3      ตัวบ่งชี้ที่.....-................................... 

วัตถุประสงค์/เป้ำหมำย กิจกรรม/ข้ันตอนกำรด ำเนินงำน 
ระยะเวลำ 
ด ำเนินงำน 

(วัน/เดือน/ปี) 
วัตถุประสงค์ 
   1. เพื่อวางแผนร่วมกับหัวหน้า
ฝ่ายบริหารวิชาการในการก าหนด
แผนงานบริหารฝ่ายวิชาการ 
   2. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนใน
การพัฒนาบุคลากรในฝ่ายให้มี
ประสิทธิภาพ 
   3 . เพื่ อ ร วบ ร ว ม แ ล ะ ส รุ ป
รายงาน การด าเนินงานให้ฝ่าย
บริหารงานท่ัวไป ทุกสัปดาห์/ทุก
เดือน/ภาคเรียน/ปีการศึกษา 

1.ขั้นวำงแผน (P : PLAN) 
   1.1 ประชุมคณะกรรมการฝ่าย
วิชาการเพื่อ 
       1.1.1 เตรียมวางแผนร่วมกับ
หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการในการ
ก าหนดแผนงานบริหารฝ่ายวิชาการ 
       1.1.2 เตรียมส่งเสริม สนับสนุน
ในการพัฒนาบุคลากรในฝ่ายให้มี
ประสิทธิภาพ 
       1.1.3 เตรียมรวบรวมและสรุป
รายงาน การด าเนินงานให้ฝ่าย
บริหารงานท่ัวไป ทุกสัปดาห์/ทุก
เดือน/ภาคเรียน/ปีการศึกษา 

 
 
 

21 – 23 เมษายน 65 

 
 
21 – 23 เมษายน 65  

 
  
 

เป้ำหมำยเชิงปริมำณ 
- บุคลากรในฝ่ายวิชาการ 
 
เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ 
1. มีการวางแผนร่วมกับหัวหน้า
ฝ่ายบริหารวิชาการในการก าหนด
แผนงานบริหารฝ่ายวิชาการ 

2. ขั้นด ำเนินกำร (ภาระงานประจ า/
ภาระงานร่วม/โครงการ)(D : DO) 
   2.1 จัดท าวางแผนร่วมกับหัวหน้า
ฝ่ายบริหารวิชาการในการก าหนด
แผนงานบริหารฝ่ายวิชาการ 
   2.2 จัดท าส่งเสริม สนับสนุนในการ
พั ฒ น า บุ ค ล า ก ร ใ น ฝ่ า ย ให้ มี

 
 

26 เมษายน 65 
 
 
17 พ.ค.65- มี.ค.66 
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วัตถุประสงค์/เป้ำหมำย กิจกรรม/ข้ันตอนกำรด ำเนินงำน 
ระยะเวลำ 
ด ำเนินงำน 

(วัน/เดือน/ปี) 
2. มีการส่งเสริม สนับสนุนในการ
พั ฒ น าบุ คล าก ร ใน ฝ่ าย ให้ มี
ประสิทธิภาพ 
3. มีการรวบรวมและสรุปรายงาน 
การด าเนินงานให้ฝ่ายบริหารงาน
ท่ัวไป ทุกสัปดาห์/ทุกเดือน/ภาค
เรียน/ปีการศึกษา 
 

ประสิทธิภาพ 
       2.2.1 งานพัฒนาหลักสูตร 
       2.2.2 งานจัดการเรียนการสอน 
       2.2.3 งานนิเทศการเรียนการ
สอน 
       2.2.4 งานวัดผล ประเมินผลและ
ทะเบียน 
       2.2.5 งานวิจัยในช้ันเรียน 
   2.3 จัดท ารวบรวมและสรุปรายงาน 
การด าเนินงานให้ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
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 งานวิจัยในช้ันเรียน 
       2.3.6 งานพัฒนาส่ือและ
นวัตกรรม 

 
 
 
 
 

17 พ.ค.65- มี.ค.66 
 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
1.ครูฝ่ายวิชาการร้อยละ 100 
วางแผนร่วมหัวหน้าฝ่ายบริหาร
วิชาการในการก าหนดแผนงาน
บริหารวิชาการ 
   2. ครูฝ่ายวิชาการร้อยละ 100 
ได้รับการส่งเสริม สนับสนุนใน
การพัฒนาบุคลากรในฝ่ายให้มี

3. ข้ันตรวจสอบ/ติดตำม/ประเมินผล 
(C : CHECK)  
   3.1 รวบรวมข้อมูลความต้องการ
พัฒนาอบรมในฝ่ายวิชากร ประสานส่ง
ต่อให้กับงานทรัพยากรมนุษย์  ฝ่าย
พัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร
ในการจัดอบรม/ประชุม/สัมมนา 
   3.2 รวบรวมข้อมูลผลการอบรม/

 
 

17 พ.ค.65 – 
ทุกเดือนของภาค

เรียนท่ี 1 
(พ.ค.65-ก.ย.65) 

 
ภาคเรียนท่ี 2 
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วัตถุประสงค์/เป้ำหมำย กิจกรรม/ข้ันตอนกำรด ำเนินงำน 
ระยะเวลำ 
ด ำเนินงำน 

(วัน/เดือน/ปี) 
ประสิทธิภาพ 
   3. สามารถรวบรวมและสรุป
รายงาน การด าเนินงานให้ฝ่าย
บริหารงานท่ัวไป ทุกสัปดาห์/ทุก
เดือน/ภาคเรียน/ปีการศึกษา 

ประชุม/สัมมนาของบุคลากรในแต่ละ
งานในฝ่ายวิชาการ ส่งต่อให้หัวหน้า
ฝ่ายวิชาการและงานเทคโนโลยีและ
สารสน เทศ  ฝ่ ายพั ฒ น า คุณ ภ าพ
การศึกษาและบุคลากร 

(พ.ย.65-ก.พ.66) 
 

เคร่ืองมือกำรติดตำม/
ประเมินผล 
 1 . แ บ บ ส รุ ป ร า ย ง า น ก า ร
ด าเนินงานในฝ่ายบริหารงาน
ท่ัวไปฝ่ายวิชาการ 
 

 

4. ข้ันสรุป/รำยงำน/ปรับปรุง/พัฒนำ 
( A : ACT)  
   4.1 สรุปการด าเนินงานของแต่ละ
งานในฝ่ายวิชาการ น าเสนอหัวหน้า
ฝ่ายวิชาการ ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต 
ผู้อ านวยการและผู้จัดการทุกสัปดาห์ 
(ไม่เกินวันพธุของสัปดาห์ต่อไป) 
   4.2 ส่งสรุปรายงานผลการ
ด าเนินงานของฝ่ายวิชาการ ให้กับ
งานวิจัย นโยบายและแผน ฝ่ายพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและบุคลากรเพื่อ
สรุปเปรียบเทียบกับแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 

 
 

ทุกเดือนของภาค
เรียนท่ี 1 

(พ.ค.65 - ก.ย.65) 
 
 

ทุกเดือนของภาค
เรียนท่ี 2 

(พ.ย.65 - มี.ค.66) 
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แบบแสดงประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย 

หน่วยงำน งานบริหารวิชาการ   ฝ่ำย วิชาการ 
 

ล ำดับ 
 
 

 
รำยกำร 

 
 

ขั้นก ำหนด
มำตรฐำน/
คุณลักษณะ

เฉพำะคุณภำพ 

สรุปรำยรับ 
 

งบ
โรงเรียน 

 
งบเรียน

ฟรี 

 
งบ

จัดหำ 

 
สรุป

รำยจ่ำย 
1 กระดาษ A4  ส ารองด าเนินการ 17,380 - - 17,380 
2 กระดาษโฟโต้ ส ารองด าเนินการ 400 - - 400 
3 หมึกปริ้น  ส ารองด าเนินการ 8,000 - - 8,000 
4 แฟ้ม ส ารองด าเนินการ 280 - - 280 
5 กระดาษสี ส ารองด าเนินการ 360 - - 360 
6 อุปกรณ์ส านักงาน  ส ารองด าเนินการ 3000 - - 3000 
7 ค่าเข้าเล่มสันกาวเอกสาร

งานวิชาการ 
ส ารองด าเนินการ 10,000 - - 10,000 

รวมประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย  (สามหมื่นเก้าพันส่ีร้อยบาทถ้วน) 39,420 
 
 
สรุปประเภทงบประมำณ 
 งบโรงเรียน....39,420.......    งบจัดหา........................................... 
 
 
     ผู้เสนอ             ผู้พิจารณา 
    
    (นางสาวรพีพร จ าปาพันธ์)       (นางสาวสุภารัตน์  เหลืองรัตนวิมล) 
    หัวหน้างานบริหารวิชาการ         รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 

 
 
   ผู้เห็นชอบ              ผู้อนุมัติ 
 

    (ซิสเตอร์จ านันท์  ไพรงาม)                                           (บาทหลวงสุรชัย  เจริญพงศ์)                 
ผู้อ านวยการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์                                     ผู้จัดการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 
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ล ำดับที่    2 หน่วยงำน งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ำย     วิชาการ                             
ตอบสนองแผนพัฒนำโรงเรียน : พันธกิจข้อที่...2...ยุทธศำสตร์ข้อที่ ....3,4.....เป้ำหมำยข้อที่...1.... 
ตอบสนองมำตรฐำนกำรศึกษำ สมศ.รอบสี่: มำตรฐำนที่....3.....ประเด็นที่...........-...…………………... 
ตอบสนองมำตรฐำนของโรงเรียน : มำตรฐำนที่     2      ตัวบ่งชี้ที่.....2.3................................... 

วัตถุประสงค์/เป้ำหมำย กิจกรรม/ข้ันตอนกำรด ำเนินงำน 
ระยะเวลำ 
ด ำเนินงำน 

(วัน/เดือน/ปี) 
วัตถุประสงค์ 
  1. เพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
ให้สอดคล้อและครอบคลุมหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้ น ฐาน 
พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ.2560) รวมท้ังตอบสนองความ
ต้องการของผู้เรียนและผู้มี ส่วน
เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา 
  2. เพื่อให้ครูผู้สอนมีความรู้ความ
เข้าใจมีความสามารถในการพัฒนา
หลักสูตรและสามารถน าไปใช้ในการ
เ รี ย น ก า ร ส อ น ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ 
  3. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษา
ท่ีสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ซึ่ง
ได้ปรับปรุงมาตรฐานและตัวชี้วัด 
  4. เพื่อประเมินความพึงพอใจของ
ผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครอง
แ ล ะ ชุ ม ช น ท่ี มี ต่ อ ห ลั ก สู ต ร

1.ขั้นวำงแผน (P : PLAN) 
   1.1 ประชุมคณะกรรมการงานพฒันา
หลักสูตรเพื่อ 
       1.1.1 เตรียมแต่งต้ัง
คณะกรรมการจัดท าหลักสูตร
สถานศึกษา พุทธศักราช 2565 ตาม
หลักสูตรแกนกลาง พ.ศ.2551 (ฉบับ
ปรับปรุง 2560) 
       1.1.2 เตรียมประชุม
คณะกรรมการด าเนินการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 
2565 ตามหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ.
2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) 
       1.1.3 เตรียมจัดท าเอกสารท่ี
เกี่ยวข้องกับหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ.
2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) 
       1.1.4 เตรียมโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ การพัฒนาวิธีการสอนและ
เทคนิคการสอน 
       1.1.5 เตรียมโครงการห้องเรียน
พิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 

 
1-10 พ.ค.65 
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วัตถุประสงค์/เป้ำหมำย กิจกรรม/ข้ันตอนกำรด ำเนินงำน 
ระยะเวลำ 
ด ำเนินงำน 

(วัน/เดือน/ปี) 
สถานศึกษา 
  5. ให้ครูผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจ
มี ค วาม สาม ารถ ใน ก ารพั ฒ น า
หลักสูตรและสามารถน าไปใช้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
  6. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษา
ท่ีสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) 
ซึ่งได้ปรับมาตรฐานและตัวช้ีวัดและ
สอดคล้องกับท้องถิ่น 
เป้ำหมำยเชิงปริมำณ 
     1. ครูร้อยละ 100 มีความรู้ 
ความเข้าใจ มีความสามารถในการ
พัฒนาหลักสูตรและสามารถจัดท า
หลักสูตรและสามารถ จัดท า
หลักสูตรของกลุ่มสาระการเรียนรู้
ตามกรอบของหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) 
ซึ่งได้ปรับปรุงมาตรฐานและตัวชี้วัด
ได้อย่างเหมาะสม 
     2. โรงเรียนมีหลักสูตร
สถานศึกษา พุทธศักราช 2565 และ
โปรแกรมห้องพิเศษ 3 โปรแกรมที่
สอดคล้องและครอบคลุมหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 
2560) ตอบสนองความต้องการของ

2. ข้ันด ำเนินกำร (ภาระงานประจ า/
ภาระงานร่วม/โครงการ) (D : DO) 
   2.1 จัดท ำหลักสูตรสถำนศึกษำ 
พุทธศักรำช 2565 ตำมหลักสูตร
แกนกลำง พ.ศ.2551(ฉบับปรับปรุง 
2560) ในแต่ละปีกำรศึกษำ 
       2.1.1 ประชุมปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา พุทธศักราช 2565 ตาม
หลักสูตรแกนกลาง พ.ศ. 2551 
(ปรับปรุงหลักสูตร 2560) ปีการศึกษา 
2565 
       2.1.2 ด าเนินการให้ครูแต่ละกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ได้ทบทวนตัวชี้วัด 
โครงสร้างอัตราเวลาเรียนและ
ก าหนดการสอนของสาระการเรียนรู้ทุก
กลุ่มสาระ 
       2.1.3 รวบรวมข้อมูลและจัดท า
เป็นรูปเล่มให้หัวหน้าฝ่ายวิชาการเสนอ

 
 
 
 
 
 

14-20 พ.ค. 65 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 พ.ค. 65 
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วัตถุประสงค์/เป้ำหมำย กิจกรรม/ข้ันตอนกำรด ำเนินงำน 
ระยะเวลำ 
ด ำเนินงำน 

(วัน/เดือน/ปี) 
ผู้เรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
จัดการศึกษา 
เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ 
     1. สถานศึกษามีหลักสูตร
สถานศึกษาท่ีเหมาะสมและเป็นไป
ตามกรอบหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) 
     2. ผู้บริหาร ครู นักเรียน 
ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึง
พอใจต่อหลักสูตรสถานศึกษาใน
ระดับมากขึ้นไป 

ต่อผู้แทนผู้รับใบอนุญาต ผู้อ านวยการ
และผู้จัดการ 
       2.1.4 น าเสนอขออนุมัติการใช้
หลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 
2565 
   2.2 จัดประสำนงำนกำรเรียนกำร
สอนในกำรน ำหลักสูตรสถำนศึกษำ 
พุทธศักรำช 2553 ตำมหลักสูตร
แกนกลำง พ.ศ.2551 (ฉบับปรับปรุง 
2560) ไปสู่กำรปฏิบัติในกำรจัดกำร
เรียนรู้ให้ครบถ้วนในแต่ละปีกำรศึกษำ 
       2.2.1 ประสานกับงานการเรียน
การสอนจัดท าแผนการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 
2565 ตามหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ.
2551 (ฉบับปรับปรุง 2560)  
       2.2.2 ประสานงาน งานนิเทศการ
เรียนการสอนของแต่ละกลุ่มสาระมา
สรุปสะท้อนข้อมูลในการท าแผนการ
จัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
พุทธศักราช 2565 ตามหลักสูตร
แกนกลาง พ.ศ.2551(ฉบับปรับปรุง 
2560)  
       2.2.3 ประสานงานกับการจัดการ
เรียนการสอนในการก ากับ ติดตาม การ
ท าหลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนแต่ละสัปดาห์ผ่านการประชุมกลุ่ม
สาระ 8 กลุ่มสาระ 
 

 
 

1 มิ.ย. 65 
 
 

ตลอดปีการศึกษา 
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วัตถุประสงค์/เป้ำหมำย กิจกรรม/ข้ันตอนกำรด ำเนินงำน 
ระยะเวลำ 
ด ำเนินงำน 

(วัน/เดือน/ปี) 
   2.3 ประเมินหลักสูตรสถำนศึกษำ
พุทธศักรำช 2565 ตำมหลักสูตร
แกนกลำง พ.ศ.2551 (ฉบับปรับปรุง 
2560)  
       2.3.1 จัดท าแบบประเมิน
หลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565  
4 ฉบับดังนี้ นักเรียน ครู ผู้ปกครอง 
       2.3.2 แจกแบบประเมินการใช้
หลักสูตร 

2.3.1.1 นักเรียน 30% ของ 
นักเรียนระดับพื้นฐานครอบคลุมทุกช้ัน
เรียน 

2.3.1.2 ผู้ปกครอง 30% ของ 
ผู้ปกครองระดับข้ันพื้นฐาน ครอบคลุม
ทุกช้ันเรียน 
          2.3.1.3 ครูและบุคลากร 10% 
ของชุมชนท่ีเกี่ยวข้อง 
       2.3.3 รวบรวมและวิเคราะห์แบบ
ประเมินการใช้หลักสูตร 
   2.4 กิจกรรมกำรวิจัยพัฒนำกำร
จัดกำรเรียนรู้ 
       2.4.1 ประชุมคณะกรรมการงาน
หลักสูตรฯเพื่อวางแผนด าเนินงาน 
       2.4.2 ประชุมครูหัวหน้ากลุ่ม
สาระและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
วิเคราะห์สภาพปัญหาและความ
ต้องการในการจัดการเรียนการสอน 
       2.4.3 ครูแต่ละคนจัดการเรียน
การสอนควบคู่กับการศึกษาปัญหา 

1-30 มกราคม 66 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พฤษภาคม – 
มีนาคม 
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วัตถุประสงค์/เป้ำหมำย กิจกรรม/ข้ันตอนกำรด ำเนินงำน 
ระยะเวลำ 
ด ำเนินงำน 

(วัน/เดือน/ปี) 
วิเคราะห์ปัญหาของผู้เรียนในวิชาท่ีตน
รับผิดชอบ 
       2.4.4 ครูด าเนินการท าการวิจัยใน
ช้ันเรียนและเขียนรายงานการวิจัยตาม
แบบฟอร์มท่ีงานวิจัยเพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้จัดท าให้ 
       2.4.5 คณะกรรมการงาน
หลักสูตรติดตามและรวบรวมรายงาน
การวิจัยในช้ันเรียนของครูแต่ละกลุ่ม
สาระแต่ละภาคเรียน 
       2.4.6 ประเมินผลการใช้หลักสูตร 
เสนอแนะปัญหาและอุปสรรค 
       2.4.7 คณะกรรมการงาน
หลักสูตรสรุปข้อมูลและเขียนรายงาน
การวิจัยในช้ันเรียนของครูทุกกลุ่มสาระ 
   2.5 กิจกรรมกำรนิเทศกำรจัดกำร
เรียนรู้ 
       2.5.1 ประชุมครูหัวหน้ากลุ่ม
สาระและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพื่อ
วางแผนการท าการนิเทศการจัดการ
เรียนการสอนในโรงเรียน 
       2.5.2 แต่งต้ังคณะกรรมการ
ด าเนินการนิเทศการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน 
       2.5.3 ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินการนิเทศการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน 
       2.5.4 จัดท าตารางนิเทศและ
จัดเตรียมแบบนิเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พฤษภาคม – 
มีนาคม 
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วัตถุประสงค์/เป้ำหมำย กิจกรรม/ข้ันตอนกำรด ำเนินงำน 
ระยะเวลำ 
ด ำเนินงำน 

(วัน/เดือน/ปี) 
       2.5.5 ด าเนินการนิเทศตาราง
นิเทศภายใน 
       2.5.6 ติดตามและรวบรวมผลการ
ด าเนินการนิเทศภายในของครูแต่ละ
กลุ่มสาระของแต่ละภาคเรียน 
       2.5.7 สรุปข้อมูลและเขียน
รายงานผลการนิเทศภายใน   
   2.6 โครงกำรอบรมสร้ำงควำม
เข้ำใจและเตรียมควำมพร้อมครู สู่
หลักสูตรฐำนสมรรถนะ ด้ำนกำร
จัดกำรเรียนรู้ฐำนสมรรถนะ 
       2.6.1 ประชุมคณะกรรมการ 
       2.6.2 วางแผนการด าเนินงาน 
       2.6.3 แต่งต้ังคณะกรรมการ
รับผิดชอบโครงการ 
       2.6.4 จัดอบรมบุคลากร สร้าง
ความเข้าใจและเตรียมความพร้อมครู สู่
หลักสูตรฐานสมรรถนะ ด้านการจัดการ
เรียนรู้ฐานสมรรถนะ 
       2.6.5 สรุปผลการอบรมตาม
โครงการ 
   2.6 โครงกำรห้องเรียนพิเศษ
วิทยำศำสตร์ – คณิตศำสตร์ 
       2.6.1 จัดการประชุม
คณะกรรมการท างาน 
       2.6.2 วางแผนการด าเนินงาน 
       2.6.3 ด าเนินงานตามข้ันตอน 
       2.6.4 สรุปและรายงานผลการ
ด าเนินงาน 

 
 
 
 
 
 
 

21 พฤษภาคม 65 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตลอดปีการศึกษา 
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วัตถุประสงค์/เป้ำหมำย กิจกรรม/ข้ันตอนกำรด ำเนินงำน 
ระยะเวลำ 
ด ำเนินงำน 

(วัน/เดือน/ปี) 
ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
   1. โรงเรียนมีหลักสูตรท่ี
ตอบสนอง ความต้องการของ
นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับการจัดการศึกษา 
   2. โรงเรียนมีการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาหลักสูตรกลุ่มสาระ
รายวิชา หลักสูตรรายช้ันเรียนและ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรอบด้าน 
อย่างมีคุณภาพ 
   3. ครูร้อยละ 100 มีความรู้ ความ
เข้าใจ มีความสามารถในการพัฒนา
หลักสูตรและสามารถ จัดท า
หลักสูตรของกลุ่มสาระการเรียนรู้
ตามกรอบของหลักสูจรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) ซึ่งได้
ปรับปรุงมาตรฐานและตัวชี้วัด
ความส าเร็จได้อย่างเหมาะสม 
   4. โรงเรียนมีหลักสูตร
สถานศึกษาตามกรอบของหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 
2560) 
   5. ความพึงพอใจของผู้บริหาร ครู 
นักเรียน ผู้ปกครองท่ีมีต่อหลักสูตร
สถานศึกษาอยู่ในระดับมากขึ้น 
 
 

3. ข้ันตรวจสอบ/ติดตำม/ประเมินผล 
(C : CHECK)  
   3.1 ตรวจสอบ ติดตาม การ
ด าเนินงานตามแผน 
   3.2 ปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงาน
ตามแผนงานท่ียังไม่สมบูรณ์ 
   3.3 ทบทวน แก้ไข ปรับปรุง
เครื่องมือ 
   3.4 วิเคราะห์ สังเคราะห์ หลักสูตร
ท้ัง 8 กลุ่มสาระ 
 

 
 

1-28 กุมภาพันธ์ 
2561 
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วัตถุประสงค์/เป้ำหมำย กิจกรรม/ข้ันตอนกำรด ำเนินงำน 
ระยะเวลำ 
ด ำเนินงำน 

(วัน/เดือน/ปี) 
เคร่ืองมือกำรติดตำม/ประเมินผล 
   1. แบบประเมินการใช้หลักสูตร 
ส าหรับนักเรียน/ครู/ผู้ปกครอง 
   2. แบบประเมินตามพึงพอใจ 
   3. รายงานผลการด าเนินการของ
แผนงาน 

4. ข้ันสรุป/รำยงำน/ปรับปรุง/พัฒนำ 
( A : ACT)  
   4.1 สรุปผล รายงานผลการใช้
หลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 
   4.2 น าผลการใช้หลักสูตร
สถานศึกษา พุทธศักราช 2565 ไป
ปรับปรุงและน าไปใช้ในปีการศึกษา
ต่อไป 

 
 

20 มีนาคม 66 
 

20 มีนาคม 66 
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แบบแสดงประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย 
หน่วยงำน งานพัฒนาหลักสูตร   ฝ่ำย วิชาการ 

 
ล ำ
ดับ 
 
 

 
รำยกำร 

 
 

ขั้นก ำหนด
มำตรฐำน/
คุณลักษณะ

เฉพำะคุณภำพ 

สรุปรำยรับ 
 

งบ
โรงเรียน 

 
งบเรียน

ฟรี 

 
งบจัดหำ 

 
สรุป

รำยจ่ำย 

1 ค่าด าเนินการ ส ารองด าเนินการ 1,000 - - 1,000 
2 
 
 
 

การปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษาโรงเรียนมา
รีย์อนุสรณ์ ปีการศึกษา 
2565 

ส ารองด าเนินการ 20,000 - 
 
 
 

- 
 
 
 

20,000 

3 
 
 
 
 
 

โครงการอบรมสร้าง
ความเข้าใจและเตรียม
ความพร้อมครู สู่
หลักสูตรฐานสมรรถนะ 
ด้านการจัดการเรียนรู้
ฐานสมรรถนะ 

ส ารองด าเนินการ 20,000 - 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

20,000 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 

โครงการห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ 
- ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 
- ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 

ส ารองด าเนินการ 
 
 
 
 

 
 

- 
 
 
 
 

1,264,000 
647,800 

 
 
 

1,264,000 
647,800 

รวมประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย   
(หนึ่งล้านเก้าแสนห้าหมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน ) 

 
41,000 - 1,911,800 

 
1,952,800 

 
สรุปประเภทงบประมำณ 
 งบโรงเรียน............41,000.........................  งบจัดหา............1,911,800...................... 
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     ผู้เสนอ            ผู้พิจารณา 
    
(นางล าเพยพรรณ พิมพ์จันทร์)         (นางสาวสุภารัตน์  เหลืองรัตนวิมล) 
  หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตร                                          รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
 

  ผู้เห็นชอบ                                                                  ผู้อนุมัติ 
 

    (ซิสเตอร์จ านันท์  ไพรงาม)                                           (บาทหลวงสุรชัย  เจริญพงศ์)                     
ผู้อ านวยการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์                                     ผู้จัดการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 
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ท่ี         2         ปีกำรศึกษำ                  2565       
ชื่อโครงกำร / โครงการอบรมสร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อมครู สู่หลักสูตรฐานสมรรถนะ 
ด้านการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ      งานพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร         ฝ่าย             วิชาการ                               
ตอบสนองแผนพัฒนำโรงเรียน : พันธกิจข้อท่ี.....2......ยุทธศาสตร์ข้อท่ี...3,4.....เป้าหมายข้อท่ี    1     
ตอบสนองมำตรฐำนกำรศึกษำ สมศ รอบสี่. :  มาตรฐานท่ี    3     ประเด็นท่ี ........-......   
ตอบสนองมำตรฐำนของโรงเรียน : มำตรฐำนที่     2      ตัวบ่งชี้ที่.....2.3................................... 
ลักษณะโครงกำร   ใหม่             ต่อเนื่อง 
1.  หลักกำรและเหตุผล 

การเปล่ียนแปลงของโลกในศตวรรษท่ี 21 ส่งผลให้การจัดการศึกษามีการปรับเปล่ียนเพื่อให้

ผู้เรียนสามารถด ารงตนอยู่ในสังคมสามารถปรับตัวเองให้รู้เท่าทันการเปล่ียนแปลง ท้ังนี้ ศ.นายแพทย์

วิจารณ์ พานิช ได้ให้แนวคิดว่า การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนมีลักษณะซึ่งลักษณะ

ดังกล่าวครูผู้สอนจึงต้องปรับแนวทางการสอบมาเป็นผู้อ านวยความสะดวก มี เทคนิคการสอนท่ี

หลากหลายเป็นเครื่องมือท่ีส าคัญท่ีจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21  

ดังนั้นฝ่ายวิชาการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์โดยแผนงานหลักสูตรและการสอน จึงจัดให้มีการ

อบรมโครงการอบรมสร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อมครู สู่หลักสูตรฐานสมรรถนะ ด้านการ

จัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ ให้กับครูและบุคลากรให้น าไปพัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้เกิดประโยชน์

ต่อผู้เรียนต่อไป 

2.วัตถะประสงค์ 
 1.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจ หลักสูตรฐานสมรรถนะ (Competency-Based 

Curriculum) 

 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีแนวทางการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน

ได้อย่างเหมาะสมกับบริบทสถานศึกษาและผู้เรียน 

 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน ตาม

แนวทางหลักสูตรฐานสมรรถนะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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 4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีแนวทางการวัดและประเมินผลสมรรถนะผู้เรียน ตามแนวทางหลักสูตร

ฐานสมรรถนะ (Competency-Based Assessment) 

3. เป้ำหมำย      
  3.1 เชิงปริมำณ                
 3.1.1  ครูและบุคลากรโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ จ านวน 170 คน 
 3.2 เชิงคุณภำพ 
 3.2.1 ครูผู้สอนและบุคลากรท่ีเข้ารับการอบรม มีความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะในการ

พัฒนาสมรรถนะผู้เรียนด้วยหลักสูตรแกนกลาง พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 3.2.2 ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจ ในการจัดอบรมอยู่ในระดับมาก 

     3.3 ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ  

 3.3.1 ครูร้อยละ 80 มีความรู้ความเข้าใจและพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนด้วยหลักสูตรแกนกลาง 

พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 3.3.2 เพิ่มศักยภาพและโอกาสในการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มากขึ้น 

4. วิธีกำรติดตำม/เคร่ืองมือกำรประเมินผล กำรปฏิบัติงำน 
 5.1. สังเกตความสนใจของผู้รับการอบรม 
 5.2 ประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมด้วยแบบประเมิน 
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5. แผนกำรด ำเนินกำร/กิจกรรมที่จะ/ปฏิทินกำรด ำเนินงำน 

กิจกรรม ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั้นวำงแผน 
1.1 ประชุมคณะกรรมการ 
1.2 วางแผนการด าเนินการอบรม 
1.3 แต่งต้ังคณะกรรมการ
รับผิดชอบโครงการ 

 

5 พ.ค. 2565 

10 พ.ค. 2565 

11 พ.ค. 2565 

นางล าเพยพรรณ พิมพ์จันทร์ 
นางดวงจันทร์  ชุบรัมย์ 
นางนภาพร บัตรประโคน 
นางกล่ินแก้ว ทะสุนทร 

2. ข้ันด ำเนินกำร  / กิจกรรมท่ีจัด 
2.1 ประสานงานกับหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 
2.2 เชิญวิทยากรมาให้ความรู้ 
2.3 จัดท าปฏิทินการอบรม 
2.4 จัดท าเอกสารการอบรม 
2.5 จัดอบรมสร้างความเข้าใจและ
เตรียมความพร้อมครู สู่หลักสูตร
ฐานสมรรถนะ ด้านการจัดการ
เรียนรู้ฐานสมรรถนะ 

 

2-6 พ.ค. 2565 

10 พ.ค. 2565 

11 พ.ค. 2565 

20 พ.ค. 2565 

21 พ.ค. 2565 

 

นางล าเพยพรรณ พิมพ์จันทร์ 
นางดวงจันทร์  ชุบรัมย์ 
นางนภาพร บัตรประโคน 
นางกล่ินแก้ว ทะสุนทร 

3. ข้ันตรวจสอบ/ติดตำม/
ประเมินผล 
3.1  นิเทศติดตามผลการ
ด าเนินงาน 
3.2 เก็บรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ผล
ประเมินโครงการ 
 

 
1 มิ.ย. – 30 ธันวาคม 

2565 
สิงหาคม 2565                   
1-10 ก.พ.2566 

นางล าเพยพรรณ พิมพ์จันทร์ 
นางดวงจันทร์  ชุบรัมย์ 
 

4. ข้ันสรุป/รำยงำน/ปรับปรุง/
พัฒนำ 
4.1 สรุปผล รายงานผลการต่อ
หัวหน้าวิชาการแทนผู้รับใบอนุญาต 

17 พฤษภาคม 2566 

 

นางล าเพยพรรณ พิมพ์จันทร์ 
นางดวงจันทร์  ชุบรัมย์ 
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6. งบประมำณ 
6.1  งบโรงเรียน   20,000   บาท   
6.2  งบจัดหาได้รับการสนับสนุนค่าวิทยากรจากส านักพิมพ์ อจท.       

7. สถำนที่ด ำเนินกำร 
ห้องประชุมวันทามารีย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 

8. เคร่ืองมือกำรติดตำมและประเมินผล 
 8.1 แบบประเมินโครงการ 

 8.2 รายงานผลการจัดโครงการอบรมสร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อมครู สู่หลักสูตร

ฐานสมรรถนะ ด้านการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ 

9. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 9.1 ครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ และหลักการหลักสูตรฐาน

สมรรถนะ (Competency-Based Curriculum) สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบ

กิจกรรมการเรียนรู้ และจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมกับบริบท

สถานศึกษาและผู้เรียน ตลอดจนสามารถวัดและประเมินผลสมรรถนะของผู้เรียนได้อย่างถูกต้อง 

เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะและสมรรถนะหลักท่ีจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตแห่งศตวรรษท่ี 21 สอดคล้องกับ

เป้าหมายการยกระดับคุณภาพการศึกษาของประเทศไทย 
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✓  

แบบแสดงประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย 

โครงกำร/กิจกรรม โครงการอบรมสมรรถนะ 
 

ล ำดับ 
 
 

 
รำยกำร 

 
 

ขั้นก ำหนด
มำตรฐำน/
คุณลักษณะ

เฉพำะคุณภำพ 

สรุปรำยรับ 
 

งบ
โรงเรียน 

 
งบเรียน

ฟรี 

 
งบ

จัดหำ 

 
สรุป

รำยจ่ำย 

1 
เอกสารด าเนินงาน
โครงการ 

ส ารองด าเนินการ 1,000 
- - 

1,000 

2 ค่าอาหารและเครื่องด่ืม ส ารองด าเนินการ 19,000 - - 19,000 
รวมประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย (สองหมื่นบาทถ้วน) 20,000 

 
 
สรุปประเภทงบประมำณ 
✓ งบประมาณ      20,000    บาท            งบจัดหา      -               บาท 

 
 

  ผู้เสนอโครงการ      ผู้เห็นชอบโครงการ 
 

...........................................................   ........................................................... 
    (นางล าเพยพรรณ  พิมพ์จันทร์)    (นางสาวสุภารัตน์  เหลืองรัตนวิมล) 

  หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตร    รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
 

 ผู้เห็นชอบโครงการ     ผู้อนุมัติโครงการ 
 

……………………………………………….    ……………………………………………….  
     (นางสาวจ านันท์ ไพรงาม)       (บาทหลวงสุรชัย  เจริญพงศ์) 
 ผู้อ านวยการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์     ผู้จัดการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 
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ท่ี         2         ปีกำรศึกษำ                  2565       
ชื่อโครงกำร / ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ      งานพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา      ฝ่าย             วิชาการ                               
ตอบสนองแผนพัฒนำโรงเรียน : พันธกิจข้อท่ี.....2......ยุทธศาสตร์ข้อท่ี...3,4.....เป้าหมายข้อท่ี    1     
ตอบสนองมำตรฐำนกำรศึกษำ สมศ รอบสี่. :  มาตรฐานท่ี    3     ประเด็นท่ี ........-......   
ตอบสนองมำตรฐำนของโรงเรียน : มำตรฐำนที่     2      ตัวบ่งชี้ที่.....2.3................................... 
ลักษณะโครงกำร   ใหม่             ต่อเนื่อง 
1.  หลักกำรและเหตุผล 

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ มีบทบาทส าคัญต่อการพัฒนาประเทศในทุกด้าน ประกอบกับ

นักเรียนกลุ่มหนึ่งในระดับประถมศึกษาเป็นผู้มีศักยภาพพิเศษในการศึกษาในด้านวิทยาศาสตร์ – 

คณิตศาสตร์ ดังนั้นเพื่อให้การจัดการศึกษาของโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์เติมเต็มศักยภาพของนักเรียน

กลุ่มนี้ได้อย่างเต็มท่ี จึงได้ถือก าเนิดโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ขึ้น โดยจัด

กาเรียนการสอนร่วมกันของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับ

ปรับปรุง พ.ศ. 2560) ควบคู่กับการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเพื่อให้นักเรียนเป็นคนดีมีศักยภาพด้วย

ความพร้อมและประสบการณ์ของคณะครูและกระบวนการจัดการ จึงมั่นใจได้ว่านักเรียนในโครงการนี้

จะสามารถบรรลุเป้าหมายของหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ตามแผนการ

เรียน 

2.วัตถะประสงค์ 
 1. เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเสริมสร้างเจตคติท่ีดีและส่งเสริมความรู้ ความสามารถ
ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้แก่นักเรียนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
 2. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ สามารถน าความรู้และประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้และแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 3. เพื่อให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สูงขึ้น 
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3. เป้ำหมำย      
  3.1 เชิงปริมำณ                
 3.1.1  ร้อยละ 90 ของผู้เรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ได้รับการพัฒนา
กระบวนการติด กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ 
 3.1.2 ร้อยละ 90 ของนักเรียนห้องเรียนพิเศษมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ – 
คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษในระดับผลการเรียน 3.5 ข้ึนไป 
 3.1.3 ร้อยละ 90 ของนักเรียนห้องเรียนพิเศษได้รบัความรู้และประสบการณ์การส่งเสริม
ศักยภาพ ด้านวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษท้ังภายในและภายนอกอย่างต่อเนื่อง 
 3.1.4 ร้อยละ 50 ของนักเรียนห้องเรียนพิเศษมีผลการแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ – 
คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษในระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ 
      3.2 เชิงคุณภำพ 
 3.2.1 นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ได้รับการพัฒนากระบวนการคิด 
กระบวนการสืบเสาะความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 
 3.2.2 นักเรียนห้องเรียนพิเศษมีทักษะในการเรียนรู้และเจตคติท่ีดีต่อการเรียน เรียนรู้วิชา
วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์และสามารถน าทักษะและความรู้ท่ีได้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวัน 
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 3.3 ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ  
ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 

1. ร้อยละ 90 ของนักเรียนห้องเรียน
พิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 
รู้จักการใฝ่หาความรู้และมีทักษะวิชา
วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์และ
ภาษาอังกฤษจนเป็นท่ียอมรับของ
ชุมชนรอบๆโรงเรียน 

ประเมินด้านความรู้ ผลงาน
และความพึงพอใจในการเข้า
ร่วมกิจกรรม 

แบบประเมินความพึงพอใจ
และสรุปผลการเข้าร่วม
กิจกรรมทางวิชาการ 

2. ร้อยละ 90 ของนักเรียนห้องเรียน
พิเศษมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 
ภาษาอังกฤษ ในระดับผลการเรียน 
3.5 ข้ึนไป 
 

ประเมินจากผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ 
- คณิตศาสตร์ แต่ละภาคเรียน 

การสังเกตจากแบบสรุปผล
การเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ – 
คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 

3. ร้อยละ 50 ของนักเรียนห้องเรียน
พิเศษมีผลการแข่งขันวิชา
วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 
ภาษาอังกฤษ ในระดับจังหวัด ระดับ
ภาค และระดับประเทศ 

ประเมินจากผลการแข่งขัน
วิชาวิทยาศาสตร์  
คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 

การสังเกตจากแบบสรุปผล
การแข่งขันทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียน 

4. ร้อยละ 90 ของนักเรียนห้องเรียน
พิเศษมีความพึงพอใจการเข้าร่วม
กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียน 

ประเมินความพึงพอใจของ
นักเรียนห้องเรียนพิเศษท่ีเข้า
ร่วมกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพ
ของนักเรียน  

แบบประเมินความพึงพอใจ
ในการเข้าร่วมกิจกรรม 
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4. แผนกำรด ำเนินกำร/กิจกรรมที่จะ/ปฏิทินกำรด ำเนินงำน 

กิจกรรม ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 
1. ข้ันวำงแผน 
     - จัดท าโครงการและเสนอโครง
เพื่ออนุมัติ 
     - ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วม
โครงการ 

1 พฤษภาคม 2565 –  

11 พฤษภาคม 2565 

นางล าเพยพรรณ พิมพ์จันทร์ 
นางสมพิศ หมวดประโคน 
นางนภาพร บัตรประโคน 
นางสาววชิราพรรณ ระตาภรณ์ 

2. ข้ันด ำเนินกำร  / กิจกรรมท่ีจัด 
     - ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม 
     - ประชาสัมพันธ์โครงการ 
     - ด าเนินโครงการต่างๆตาม
วัตถุประสงค์ 

5 พฤษภาคม 2565 

ตลอดปีการศึกษา 

นางสาวสุภารัตน์ เหลืองรัตนวิมล 
นางล าเพยพรรณ พิมพ์จันทร์ 
นางสมพิศ หมวดประโคน 
นางนภาพร บัตรประโคน 
นางสาววชิราพรรณ ระตาภรณ์ 

3. ข้ันตรวจสอบ/ติดตำม/
ประเมินผล 
     - ก ากับ ติดตามและเก็บรวบรวม
ข้อมูลความพึงพอใจต่อโครงการ 

ระยะท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 
1/2565 
ระยะท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 
2/2565 

นางล าเพยพรรณ พิมพ์จันทร์ 
นางสมพิศ หมวดประโคน 
นางนภาพร บัตรประโคน 
นางสาววชิราพรรณ ระตาภรณ์ 

4. ขั้นสรุป/รำยงำน/ปรับปรุง/
พัฒนำ 
  4.1 สรุปผล รายงานผลปรับปรุง
และแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
  4.2 สรุปผล รายงานผลการต่อ
หัวหน้าวิชาการแทนผู้รับใบอนุญาต 

ระยะท่ี 1 เดือนตุลาคม 
2565 
ระยะท่ี 2 เดือนมีนาคม 

2565 

นางล าเพยพรรณ พิมพ์จันทร์ 
นางสมพิศ หมวดประโคน 
นางนภาพร บัตรประโคน 
นางสาววชิราพรรณ ระตาภรณ์ 

5. งบประมำณ 
7.1  งบโรงเรียน     บาท  7.2  งบจัดหา  1,911,800      บาท  
  รวม  บำท 

6. สถำนที่ด ำเนินกำร 
 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 
 

 



37 

 

 
7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ จ านวนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 จ านวน

80 คน ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 จ านวน 41 คน เข้าร่วมโครงการมีทักษะในการเรียนรู้และเจคคติท่ีดีต่อ

การเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ และสามารถน าทักษะความรู้ท่ีได้จาก

การเข้าร่วมกิจกรรมไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได้ 

 

แบบแสดงประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย 

โครงกำร/กิจกรรม โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 
 

ล ำดับ 
 
 

 
รำยกำร 

 
 

ขั้นก ำหนด
มำตรฐำน/
คุณลักษณะ

เฉพำะคุณภำพ 

สรุปรำยรับ 
 

งบ
โรงเรียน 

 
งบเรียน

ฟรี 

 
งบจัดหำ 

 
สรุป

รำยจ่ำย 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ 
- ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 
จ านวน นร.*7900 
หลักสูตร 
- ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 
จ านวน นร.*7900 
หลักสูตร 

ส ารอง
ด าเนินการ 

 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

 
1,264,000 

 
 

647,800 
 
 
 

 
1264,000 

 
 

647,800 
 

รวมประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย  (หนึ่งล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นหนึง่พันแปดร้อยบาทถ้วน) 1,911,800 
 
สรุปประเภทงบประมำณ 
 งบประมาณ                    บาท          งบจัดหา      1,911,800       บาท 
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  ผู้เสนอโครงการ      ผู้เห็นชอบโครงการ 
 

...........................................................   ........................................................... 
    (นางล าเพยพรรณ  พิมพ์จันทร์)    (นางสาวสุภารัตน์  เหลืองรัตนวิมล) 

  หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตร    รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
 

 ผู้เห็นชอบโครงการ     ผู้อนุมัติโครงการ 
 

……………………………………………….    ……………………………………………….  
     (นางสาวจ านันท์ ไพรงาม)       (บาทหลวงสุรชัย  เจริญพงศ์) 
 ผู้อ านวยการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์     ผู้จัดการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 
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ล ำดับที่    3 หน่วยงำน งานการเรียนการสอน ฝ่ำย            วิชาการ 
ตอบสนองแผนพัฒนำโรงเรียน : พันธกิจข้อที่...3...ยุทธศำสตร์ข้อที่ ....4,5.....เป้ำหมำยขอ้ที่...2.... 
ตอบสนองมำตรฐำนกำรศึกษำ สมศ.รอบสี่: มำตรฐำนที่....1,3.....ประเด็นที่..................-...............…. 
ตอบสนองมำตรฐำนของโรงเรียน : มำตรฐำนที่     1,3      ตัวบ่งชี้ที่.....-................................... 

วัตถุประสงค์/เป้ำหมำย กิจกรรม/ข้ันตอนกำรด ำเนินงำน 
ระยะเวลำ 
ด ำเนินงำน 

(วัน/เดือน/ปี) 
วัตถุประสงค์ 
   1. เพื่อจัดระบบงานการเรียนการ
สอน 
   2. เพื่อจัดครูเข้าสอนตามรายวิชา
ทุกระดับช้ัน 
   3. เพื่อจัดตารางสอน 
   4. เพื่อติดตามการเตรียมแผน การ
จัดการเรียนรู้และประเมินแผนการ
จัดการเรียนรู้ของครู 
   5. เพื่อจัดครูผู้สอนเข้าสอนแทน 
   6. เพื่อก ากับ ติดตาม การจัดการ
เรียนการสอนของคร ู
   7. เพื่อจัดท าข้อสอบและคลัง
ข้อสอบ 
   8. เพื่อจัดการเรียนการสอนใน
สถานการณ์การแพร่ระดบาดของโรค
ติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019  
(COVID-19) 

1.ขั้นวำงแผน (P : PLAN) 
   1.1 ประชุมคณะกรรมการ งานการ
เรียนการสอนเพื่อ 
       1.1.1 เตรียมจัดระบบงานการเรียน
การสอน 
       1.1.2 เตรียมจัดครูเข้าสอนตาม
รายวิชาระดับช้ัน 
       1.1.3 เตรียมจัดตารางสอน 
       1.1.4 เตรียมติดตามการส่งแผน การ
จัดการเรียนรู้และประเมินแผนการจัดการ
เรียนรู้ของคร ู
       1.1.5 เตรียมครูผู้สอนเข้าสอนแทน 
       1.1.6 เตรียมก ากับ ติดตาม การ
จัดการเรียนการสอนของครู 
       1.1.7 เตรียมจัดท าข้อสอบและคลัง
ข้อสอบ 
       1.1.8 เตรียมจัดโครงการวันวิชาการ 
Open House 
       1.1.9 จัดเตรียมโครงการสอนเสริม 
 
 

 
26 เมษายน 2565 
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วัตถุประสงค์/เป้ำหมำย กิจกรรม/ข้ันตอนกำรด ำเนินงำน 
ระยะเวลำ 
ด ำเนินงำน 

(วัน/เดือน/ปี) 
เป้ำหมำยเชิงปริมำณ 
- ครูผู้สอนท้ัง 8 กลุ่มสาระ 
เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ 
   1. มีการจัดระบบงานการเรียนการ
สอนระดับข้ันพื้นฐาน 
   2. มีการจัดครูเข้าสอนตามรายวิชา
ทุกระดับช้ัน 
   3. มีการจัดตารางสอน 
   4. มีการติดตามการเขียนแผน การ
จัดการเรียนรู้และประเมินแผนการ
จัดการเรียนรู้ของครู 
   5. มีการจัดครูผู้สอนเข้าสอนแทน 
   6. มีการก ากับ ติดตาม การจัดการ
เรียนการสอนของคร ู
  7. มีการจัดท าข้อสอบและคลัง
ข้อสอบ 
 
 

2. ข้ันด ำเนินกำร (ภาระงานประจ า/ภาระ
งานร่วม/โครงการ)(D : DO) 
   2.1 จัดระบบงำนกำรเรียนกำรสอน 
       2.1.1 ประสานรองผู้อ านวยการฝ่าย
วิชาการเพื่อประชุมและวางแผนกับ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้และหัวหน้า
ระดับช้ัน 
       2.1.2 ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการ
เรียนรู้/หัวหน้าระดับสายช้ัน 
       2.1.3 ออกค าส่ังแต่งต้ัง 
       2.1.4 ประชุมติดตามงานกับหัวหน้า
กลุ่มสาระการเรียนรู้และหัวหน้าระดับสาย
ช้ัน 
   2.2 จัดครูเข้ำสอนตำมรำยระดับชั้น 
       2.2.1 ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการ
เรียนรู้และครูผู้สอน 
       2.2.2 จัดครูเข้าสอนตามระดับช้ันแต่
ละช้ันให้ครบ 
       2.2.3 น าเสนอต่อผู้แทนผู้รับ
ใบอนุญาต ผู้อ านวยการและผู้จัดการ
อนุมัติ ค าส่ัง แต่งต้ังครูและบุคลากร
ทางการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2563 
       2.2.4 ประกาศและช้ีแจงให้ครูผู้สอน
ตามรายวิชาได้รับทราบ 
   2.3 จัดตำรำงสอน 
       2.3.1 วิเคราะห์โครงสร้างหลักสูตร
ในรายวิชา (คาบเรียน) 
       2.3.2 ด าเนินการจัดตารางสอนตาม
รายวิชา 

 
 

ตลอดปีการศึกษา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5-14 พ.ค. 2565 
 

 
 

 
11 พ.ค. 2565 

 
 
 

12 พ.ค. 2565 
 

5 พ.ค. 2565 
 

 
 

11 พ.ค. 2565 
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วัตถุประสงค์/เป้ำหมำย กิจกรรม/ข้ันตอนกำรด ำเนินงำน 
ระยะเวลำ 
ด ำเนินงำน 

(วัน/เดือน/ปี) 
       2.3.3 น าเสนอตารางสอนของ
ครูผู้สอนให้ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต 
ผู้อ านวยการและผู้จัดการอนุมัติ 
       2.3.4 น าตารางสอนให้ครูผู้สอนใช้
จัดการเรียนการสอนตามรายวิชา 
   2.4 ติดตำมกำรส่งแผนกำรจัดกำร
เรียนรู้และประเมินแผนกำรจัดกำรเรียนรู้
ของครู 
       2.4.1 ประสานกับหัวหน้ากลุ่มสาระ
การเรียนรู้ในการก ากับติดตาม การส่ง
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับ
หลักสูตรให้ครบถ้วน 
       2.4.2 ประสานงานกับหัวหน้ากลุ่ม
สาระการเรียนรู้ในการประเมินคุณภาพ
แผนการเรียนรู้ครูผู้สอนทุกคนอย่างน้อย
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
       2.4.3 ประสานงานกับหัวหน้ากลุ่ม
สาระการเรียนรู้ในการก ากับติดตาม
รายงานการแก้ไขพฒันาครูอย่างต่อเนื่อง 
   2.5 จัดครูผู้สอนเข้ำสอนแทน 
       2.5.1 ประสานงานกับงานระดับช้ัน
ฝ่ายกิจการงานนักเรียน เพื่อส ารวจการลา
ครูในแต่ละวัน 
       2.5.2 จัดครูสอนแทนตามกลุ่มสาระ
การเรียนรู้/ตามระดับช้ันในแต่ละวัน 
   2.6 ก ำกับ ติดตำม กำรจัดกำรเรียน
กำรสอนของครู 
       2.6.1 ประสานกับงานระดับช้ันฝ่าย
กิจการงานนักเรียน เพื่อติดตามการเข้า

 
 

14 พ.ค. 2565 
 
 

1-30 เมษายน และ 
1-30 ตุลาคม 2565 

 
 
 
 
 
 

27 พ.ค. 2565 
 
 
 
 
 

ตลอดปีการศึกษา 
2565 

 
 
 
 

ตลอดปีการศึกษา 
2565 
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วัตถุประสงค์/เป้ำหมำย กิจกรรม/ข้ันตอนกำรด ำเนินงำน 
ระยะเวลำ 
ด ำเนินงำน 

(วัน/เดือน/ปี) 
สอนของครู เช่น การเข้า-ออก ในช่ัวโมง
สอนตรงเวลา 
       2.6.2 ประสานกับงานนิเทศการ
เรียนการสอนในการใช้แผนการจัดการ
เรียนรู้ของครูผู้สอน 
       2.6.3 ประสานงานกับครูประจ า
ช้ันในการตรวจเช็คสมุดนักเรียน 
       2.6.4 เตรียมผู้เรียนให้มีความพร้อม
ท่ีจะรับการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ระดับชาติ (NT , O-NET) 
       2.6.5 ประสานงานกับงานพัฒนาส่ือ
และนวัตกรรมและติดตามงานวิจัยในช้ัน
เรียนการสอนของครูผู้สอน 
   2.7 กำรจัดท ำข้อสอบและคลังข้อสอบ 
       2.7.1 ประสานงานกับฝ่ายวัดผลและ
ประเมินผล เพื่อประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระ
การเรียนรู้และครูกลุ่มสาระตามรายวิชาท่ี
สอนเพื่อจัดท าข้อสอบประเมินผลนักเรียน
ตามตัวชี้วัดและก าหนดตัวชี้วัดท่ีใช้สอบ
ระหว่างภาคเรียนหรือปลายภาคเรียน 
       2.7.2 ครูประจ ารายวิชาสร้าง
ข้อสอบตามตัวชี้วัดท่ีก าหนด 
       2.7.3 วิเคราะห์ความยากง่ายของ
ข้อสอบ 
       
 2.7.4 น าข้อสอบมาให้นักเรียนท า
แบบทดสอบเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักเรียน 
       2.7.5 ประสานงานกับงานวัดผลและ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21 มี.ค.66 
 
 

16 ก.ย.65-10-14 
ก.พ. 66 

16 ก.ย.63- 10-14 
ก.พ. 66 
4 ต.ค.65 

 
15-27 ก.ค.65 
16-20 ก.ย. 65 

 
2-7 ธ.ค. 65 

10-14 ก.พ.66 
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วัตถุประสงค์/เป้ำหมำย กิจกรรม/ข้ันตอนกำรด ำเนินงำน 
ระยะเวลำ 
ด ำเนินงำน 

(วัน/เดือน/ปี) 
ประเมินผลและทะเบียน เพื่อเก็บข้อสอบ
ในคลังข้อสอบของโรงเรียน 
   2.8 จัดท ำโครงกำรวันวิชำกำร 
Open House 
       2.8.1 ประชุมคณะกรรมการวาง
แผนการด าเนินงานประชุมแต่งต้ัง
คณะกรรมการรับผิดชอบโครงการ 
       2.8.2 จัดกิจกรรมการสอนท่ี
สอดแทรกทักษะผู้เรียนทุกกลุ่มสาระฯทุก
สายช้ัน 
       2.8.3 จัดกิจกรรมโชว์ผลงาน
นักเรียนทุกกลุ่มสาระฯ/ทุกสายช้ัน 
       2.8.4 จัดกิจกรรม Open House 
       2.8.5 เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์
ประเมินผลการด าเนินกิจกรรม ตาม
โครงการ 
   2.9 จัดท ำโครงกำรสอนซ่อมเสริม 
       2.9.1 แต่งต้ังคณะกรรมการสอน
ซ่อมเสริม 
       2.9.2 ประชุมคณะกรรมการวาง
แผนการด าเนินงานประชุมแต่งต้ัง
คณะกรรมการรับผิดชอบโครงการ 
       2.9.3 ด าเนินการสอนซ่อมเสริม 
   2.10 จัดท ำโครงกำรจัดกำรเรียนกำร
สอน ในช่วงกำรแพร่ระบำดโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนำ 2019  (COVID – 19)                                                                     
       2.10.1 แต่งต้ังคณะกรรมการ 
       2.10.2 ประชุมคณะกรรมการวาง
แผนการด าเนินงานประชุมแต่งต้ัง

 
 

ตลอดปีการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตลอดปีการศึกษา 
 
 
 
 
 
 

ตลอดปีการศึกษา 
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วัตถุประสงค์/เป้ำหมำย กิจกรรม/ข้ันตอนกำรด ำเนินงำน 
ระยะเวลำ 
ด ำเนินงำน 

(วัน/เดือน/ปี) 
คณะกรรมการรับผิดชอบโครงการ 
       2.10.3 ด าเนินการจัดการเรียนการ
สอนในช่วงการแพร่ระบาด 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
   1. ครูร้อย 100 มีการจัดระบบการ
เรียนการสอนครบทุกระดับช้ัน 
   2. ครูร้อยละ 100 เข้าสอนตาม
รายวิชาทุกระดับช้ัน 
   3. ครูร้อยละ 100 จัดท าตารางสอน 
   4. ครูร้อยละ 100 มีการจัดท า
แผนการเรียนรู้ท่ีตอบสนองความ
แตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาด้าน
สติปัญญา 
   5. มีการจัดครูสอนแทนคิดเป็นร้อย
ละ 100 
   6. มีการก ากับติดตามการจัดการ
เรียนการสอนของครู คิดเป็นร้อยละ 
100 
   7. ครูร้อยละ 100 มีการจัดท า
ข้อสอบและคลังข้อสอบ  

3. ข้ันตรวจสอบ/ติดตำม/ประเมินผล 
(C : CHECK)  
   3.1 ตรวจสอบ ติดตามการด าเนินงาน
ตามแผนงานการจัดการเรียนการสอน 
   3.2 ปรับปรุงแก้ไข การด าเนินงานตาม
แผนงานการจัดการเรียนการสอน 

 
 

15 มีนาคม 2566 
 

15 มีนาคม 2566 
 

เคร่ืองมือกำรติดตำม/ประเมินผล 
   1. รายงานการจัดระบบการสอน 
   2. รายงานคาบสอนของครู ช่ัวโมง 
คาบสอน 
   3. ตารางสอน 
   4. รายงานแบบประเมินการส่งแผน 
   5. รายงานการจัดตารางสอนแทน 
   6. รายงานการส่งข้อสอบ 8 กลุ่ม
สาระการเรียนรู ้

4. ข้ันสรุป/รำยงำน/ปรับปรุง/พัฒนำ 
( A : ACT)  
   4.1 สรุปการจัดระบบการเรียนการสอน 
   4.2 สรุปการจัดครูเข้าสอนตามรายวิชา 
   4.3 สรุปการจัดตารางสอน 
   4.4 สรุปรายงาน ติดตามการเขียน
แผนการจัดการเรียนรู้และการส่งแผนการ
จัดการเรียนรู้ 
   4.5 สรุปรายงานการจัดครูสอนแทน 

1-30 มีนาคม 2566 
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วัตถุประสงค์/เป้ำหมำย กิจกรรม/ข้ันตอนกำรด ำเนินงำน 
ระยะเวลำ 
ด ำเนินงำน 

(วัน/เดือน/ปี) 
   7. เครื่องมือวัดและประเมินผล 
   8. รายงานสรุปโครงการ open 
House 
   9. รายงานสรุปโครงการซ่อม 
เสริม 

   4.6 สรุปการก ากับติดตามการจัดการ
เรียนการสอนของคร ู
   4.7 สรุปการจัดท าข้อสอบและคลัง
ข้อสอบ 
   4.8 สรุปการจัดท าโครงการ วันวิชาการ 
Open House 
   4.9 สรุปกิจกรรมการสอนซ่อมเสริม 
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แบบแสดงประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย 

หน่วยงำน งานการเรียนการสอน   ฝ่ำย วิชาการ 
 

ล ำดับ 
 
 

 
รำยกำร 

 
 

ขั้นก ำหนด
มำตรฐำน/
คุณลักษณะ

เฉพำะคุณภำพ 

สรุปรำยรับ 
 

งบ
โรงเรียน 

 
งบเรียน

ฟรี 

 
งบ

จัดหำ 

 
สรุป

รำยจ่ำย 
1 จัดระบบการเรียนการสอน ส ารองด าเนินการ 2,000 - - 2,000 
2 
 
 

ติดตามเขียนแผนการ
จัดการเรียนรู้และประเมิน
แผนการจัดการเรียนรู้ 

ส ารองด าเนินการ 
 
 

1,000 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

1,000 
 
 

3 
 

ก ากับติดตามจัดการเรียน
การสอน 

ส ารองด าเนินการ 
 

1,000 
 

- 
 

- 
 

1,000 
 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการวันวิชาการ Open 
House  
➢ ป.1  250 คน *100         
➢ ป.2  283 คน *100         
➢ ป.3  306 คน *100             
➢ ป.4  334  คน *100                   
➢ ป.5  344  คน *100                  
➢ ป.6  337  คน *100                 
➢ ม.1  120  คน *100          
➢ ม.2  111  คน *100           
➢ ม.3  104  คน *100                

ส ารองด าเนินการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

25,000 
28,300 
30,600 
33,400 
34,400 
33,700 
12,000 
12,700 
11,100 

  

 
 

25,000 
28,300 
30,600 
33,400 
34,400 
33,700 
12,000 
12,700 
11,100 

 
5 โครงการสอนซ่อมเสริม ส ารองด าเนินการ 12,500 - - 12,500 

6 
 
 
 
 

โครงการการจัดการเรียน
การสอนในช่วงการแพร่
ระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโร
นา 2019  (COVID – 19)  
➢ ป.1  250 คน *50        
➢ ป.2  306 คน *50            

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

12,500 
15,300 

 
 
 
 

 
 
 
 

12,500 
15,300 
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ล ำดับ 

 
 

 
รำยกำร 

 
 

ขั้นก ำหนด
มำตรฐำน/
คุณลักษณะ

เฉพำะคุณภำพ 

สรุปรำยรับ 
 

งบ
โรงเรียน 

 
งบเรียน

ฟรี 

 
งบ

จัดหำ 

 
สรุป

รำยจ่ำย 

➢ ป.3  334  คน *50                   
➢ ป.4  344  คน *50                  
➢ ป.5  337  คน *50                
➢ ป.6  329  คน *50               
➢ ม.1  127  คน *50          
➢ ม.2  111  คน *50           
➢ ม.3  104  คน *50                                                                   

16,700 
17,200 
16,850 
16,450 
6,350 
5,550 
5,200 

16,700 
17,200 
16,850 
16,450 
6,350 
5,550 
5,200 

รวมประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย   
(สามแสนส่ีหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) 

16,500 
 

333,300 
 

- 
 

349,800 
 

 
สรุปประเภทงบประมำณ 

 งบโรงเรียน............16,500.........................  งบจัดหา........................................... 
 งบเรียนฟรี................333,300...................... 
 
 
    ผู้เสนอ       ผู้พิจารณา 
 

                           

      (นางล าเพยพรรณ พิมพ์จันทร์)                                    (นางสาวสุภารัตน์  เหลืองรัตนวิมล) 

       หัวหน้างานการเรียนการสอน                                         รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 

 

ผู้เห็นชอบ                                                              ผู้อนุมัติ   
  
  

           (ซิสเตอร์จ านันท์  ไพรงาม)                                      (บาทหลวงสุรชัย  เจริญพงศ์)                      

        ผู้อ านวยการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์                               ผู้จัดการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 
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ล ำดับที่ 3   ปีกำรศึกษำ 2565      
ชื่อโครงกำร/ กิจกรรม โครงการวันวิชาการ Open House                                     
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ งานการเรียนการสอน     ฝ่ำย  วิชาการ                                  
ตอบสนองแผนพัฒนำโรงเรียน: พันธกิจข้อที่3 ยุทธศำสตร์ข้อที่ 4,5 เป้ำหมำยข้อที่  2  
ตอบสนองมำตรฐำนกำรศึกษำ สมศ.รอบ 4:  มำตรฐำนที่ 1 ประเด็นที่   -  
ตอบสนองมำตรฐำนของโรงเรียน : มำตรฐำนที่        5           ตัวบ่งชี้ที่............-........................ 
ลักษณะโครงกำร    ใหม่    ต่อเนื่อง 

1.หลักกำรและเหตุผล 
เป้าหมายส าคัญของการจัดการศึกษา คือการจัดให้มีการศึกษาตลอดชีวิตและการสร้างสังคม 

ชุมชน ให้เป็นสังคมชุมชนแห่งการเรียนรู้ โดยการให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ให้ตรง
ตามความต้องการของผู้เรียน โดยการศึกษาเป็นกระบวนการของการพัฒนาชีวิตและสังคม เป็นปัจจัย
ส าคัญในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ดังนั้นสถานศึกษาจึงแสวงหาการมีส่วนร่วมมือกันระหว่าง
บ้าน องค์กรต่างๆ ท้ังภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาวิถีการเรียนรู้ของผู้เรียนและชุมชน มีการจัด
กิจกรรมหลากหลายรูปแบบเป็นส่ือในการแลกเปล่ียนเรียนรู้และประสานความสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้ปกครอง ชุมชน ศิษย์เก่า องค์กรต่างๆอย่างท่ัวถึง ปัจจุบันในองค์กรการเรียนรู้มีการแข่งขันสูงมาก 
ในฐานะเป็นหน่วยงานด้านบริการจึงต้องส่งเสริมและพัฒนางานให้มีกระบวนการติดต่อส่ือสารสัมพันธ์
กันท้ังภายในและภายนอก เพื่อให้เกิดภาพพจน์ท่ีดีต่อโรงเรียน 

ดังนั้น ฝ่ายวิชาการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญในการส่งเสริมและ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพโดยมุ่งส่งเสริมทุกด้าน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนให้สูงขึ้นและเป็นส่ือกลางให้โรงเรียนและผู้ปกครองได้มีโอกาสร่วมกันพัฒนาคุณภาพของ
นักเรียน 
2.วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อเป็นการประสานความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครอง ชุมชน  องค์กรอื่นๆ อย่าง
เหมาะสมและท่ัวถึงในการพัฒนาการศึกษา 

2.2 เพื่อให้มีการประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาและประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน 
2.3 เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความรู้ความสามารถในด้านต่างๆ 
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3. เป้ำหมำย 
 3.1 เชิงปริมำณ 

 1. ผู้ปกครอง องค์กรต่างๆ ท้ังภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมกิจกรรม อย่างน้อย
ระดับช้ันละ 100 คน 
 2. การประชาสัมพันธ์งานการศึกษาอย่างท่ัวถึง ผู้เข้าชมมีความพึงพอใจต่อการจัด
นิทรรศการ ร้อยละ 80  
 3. ทุกกลุ่มสาระมีผลงาน Best Practice น าเสนอในนิทรรศการทางวิชาการของ
โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100 

 3.2 เชิงคุณภำพ 
1. การประสานความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครอง ชุมชน ศิษย์เก่า องค์กรอื่นๆ อย่าง 

เหมาะสมและท่ัวถึงในการพัฒนาการศึกษา 
2. มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษา

กับครอบครัว ชุมชน และองค์กรท่ีเกี่ยวข้องมีคุณภาพ 
3. ครูและนักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดแสดงผลงานทางการศึกษาของตนเองอย่าง

ภาคภูมิใจ 

 3.3 ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
   1. ผู้ปกครองร้อยละ 80 สนใจการประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาภายในโรงเรียน 
   2. ผู้เรียนร้อยละ 80 ได้แสดงความรู้ความสามารถต่างๆ 
   3. ครูร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการจัดแสดงผลงานทางการศึกษาของนักเรียน 
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4. แผนกำรด ำเนินงำน/กิจกรรมที่จะ/ปฏิทินกำรด ำเนินงำน 
กิจกรรม ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมกำร  
 

กุมภาพันธ์ 2566 

นางสาวสุภารัตน์ เหลืองรัตนวิมล  
หัวหน้าระดับช้ัน 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 

   1.1  ประชุมคณะกรรมการ 
   1.2  วางแผนการด าเนินงานประชุม 
   1.3  แต่งต้ังคณะกรรมการรับผิดชอบ
โครงการ 
2. ขั้นด ำเนินกำร/กิจกรรมที่จัด  

 
1 มิ.ย.2565 - 10 

มี.ค. 2566 

นางสาวสุภารัตน์ เหลืองรัตนวิมล  
หัวหน้าระดับช้ัน 
หัวหน้าสายช้ันประถมศึกษาปีท่ี
1-มัธยมศึกษาปีท่ี 3  

   2.1 จัดกิจกรรมการสอนท่ีสอดแทรก
ทักษะผู้เรียนทุกกลุ่มสาระฯ/ทุกสายช้ัน 
   2.2 จัดกิจกรรม Open House 

3. ขั้นติดตำมและประเมินผล  
มีนาคม 2566 

นางสาวสุภารัตน์ เหลืองรัตนวิมล  
หัวหน้าระดับช้ัน 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 

   3.1 เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์
ประเมินผลการด าเนินกิจกรรม ตาม
โครงการ 

 
5. งบประมำณ 

5.1 งบโรงเรียน………-…….บาท    5.2 งบเรียนฟรี 221,200 บาท 
รวม 221,200 บำท 

6. สถำนที่ด ำเนินกำร 
 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 
7. เคร่ืองมือกำรติดตำมและประเมินผล 

7.1 แบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดโครงการวันวิชาการ Open House 
 7.2 รายงานผลการจัดโครงการวันวิชาการ Open House 

8. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 8.1 เกิดการประสานความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรอื่นๆ อย่างเหมาะสมและ
ท่ัวถึงในการพัฒนาการศึกษา 

8.2 ได้ประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาและประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนต่อชุมชน 
8.3 ได้ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานการจัดการศึกษาของครู นักเรียน โรงเรียน ชุมชน 

องค์กรหน่วยงานและสถาบันอื่นๆ 
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✓  

 
แบบแสดงประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย 

โครงกำร / กิจกรรมโครงการวันวิชาการ Open House  ฝ่าย  วิชาการ 
 

ล ำดับ 
 
 

 
รำยกำร 

 
 

ขั้นก ำหนด
มำตรฐำน/
คุณลักษณะ

เฉพำะคุณภำพ 

สรุปรำยรับ 
 

งบ
โรงเรียน 

 
งบเรียน

ฟรี 

 
งบ

จัดหำ 

 
สรุป

รำยจ่ำย 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการวันวิชาการ Open 
House  
➢ ป.1  250 คน *100         
➢ ป.2  283 คน *100         
➢ ป.3  306 คน *100             
➢ ป.4  334  คน *100                   
➢ ป.5  344  คน *100                  
➢ ป.6  337  คน *100                 
➢ ม.1  120  คน *100          
➢ ม.2  111  คน *100           
➢ ม.3  104  คน *100                

ส ารองด าเนินการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

25,000 
28,300 
30,600 
33,400 
34,400 
33,700 
12,000 
12,700 
11,100 

  

 
 

25,000 
28,300 
30,600 
33,400 
34,400 
33,700 
12,000 
12,700 
11,100 

 
รวมประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย  (สองแสนสองหมื่นหนึ่งพนัสองร้อยบาทถ้วน ) 221,200 
 
สรุปประเภทงบประมำณ 
✓ งบเรียนฟรี ........221,200..........  บาท        งบจัดหา -          บาท 
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ผู้เสนอโครงการ 
 

........................................................... 
(นางล าเพยพรรณ  พิมพ์จันทร์) 
หัวหน้างานการเรียนการสอน 

ผู้เห็นชอบโครงการ 
 

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

รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
 

ผู้เห็นชอบโครงการ 
………………………………………………. 

(นางสาวจ านันท์ ไพรงาม) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 

ผู้อนุมัติโครงการ 
………………………………………………. 

(บาทหลวงสุรชัย  เจริญพงศ์) 
ผู้จัดการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 
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ล ำดับที่          3   ปีกำรศึกษำ............2565………………………..……………………..………..………………… 
ชื่อโครงกำร / กิจกรรม  โครงการสอนซ่อมเสริม................................................................................. 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ    งานการเรียนการสอนฝ่ำย.....................วิชาการ........................................ 
ตอบสนองแผนพัฒนำโรงเรียน : พันธกิจข้อที่ 3  ยุทธศำสตร์ ข้อที่ 4.5เป้ำหมำย ข้อที่ 2 
ตอบสนองมำตรฐำนกำรศึกษำ สมศ.รอบสี่: มำตรฐำนที่....1..............ประเด็นที่.1.1-1.3,3.1-3.3 
ตอบสนองมำตรฐำนของโรงเรียน : มำตรฐำนที่     1,3      ตัวบ่งชี้ที่.....-................................... 
ลักษณะโครงกำร   ใหม่             ต่อเนื่อง 
1. หลักกำรและเหตุผล 

พระราชบัญญัติการศึกษา 2542 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับท่ี 2 ปี 2545 ก าหนดให้สถานศึกษาจัด
การศึกษาภาคบังคับ 9 ปี โดยมีเป้าหมายให้นักเรียนทุกคนได้พัฒนาความรู้ ความสามารถและความ
ถนัดตามศักยภาพ 

เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถท่ีหลากหลายในทักษะวิชาการและมีความพร้อม
ส าหรับการทดสอบต่างๆโรงเรียนจึงก าหนดให้มีการสอนซ่อมเสริมและส่งเสริมนักเรียนท่ีมีความเป็น
เลิศทุกด้านในทุกระดับช้ันและกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ 

2.วัตถุประสงค์ 
 2.1เพื่อให้ความช่วยเหลือนักเรียนท่ีเรียนช้าและส่งเสริมนักเรียนท่ีมีความเป็นเลิศทุกด้าน ทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

3. เป้ำหมำย 
 3.1   เชิงปริมำณ 
  3.1.1 นักเรียนมีผลการเรียนรู้ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินจะต้องได้รับการสอนซ่อม
เสริมอย่างน้อย 2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
  3.1.2 นักเรียนท่ีมีความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการในระดับดีมากจะต้องได้รับ
การสอนเสริม 

3.2 เชิงคุณภำพ 
3.2.1นักเรียนทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมการสอนซอ่มเสริมและส่งเสริมทักษะด้าน

วิชาการให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการประเมินระดับต่างๆสูงขึ้น 
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3.3 ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
  3.3.1 นักเรียนในทุกระดับช้ันมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
  3.3.2 นักเรียนได้รับการซ่อมเสริมและกิจกรรมการสอนเสริมอย่างน้อย 3 ช่ัวโมง/
สัปดาห์ 
4.แผนกำรด ำเนินกำร/กิจกรรมที่จะ/ปฏิทินกำรด ำเนินงำน 

กิจกรรม ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 
1. ข้ันวำงแผน 
1.1 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน 
1.2 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน
ช้ีแจงโครงการ 
1.3 เสนอโครงการ 

17-28 พ.ค. 65 
31 พ.ค. 65 
1 มิ.ย. 65 

-ม.ล าเพยพรรณ 
- ม.ภรภัทร 
- ม.กล่ินแก้ว 
- ม.นภาพร 
 

2. ข้ันด ำเนินกำร/ กิจกรรมท่ีจัด 
2.1 สร้างเครื่องมือวัดและประเมินผล 
2.2 จัดกลุ่มนักเรียน 
2.3 จัดท าเอกสาร 
2.4 ด าเนินการสอนซ่อมเสริม 
2.5 ด าเนินการสอนเสริม 

1-8 มิ.ย. 65 
10 มิ.ย. 65 

18-22 มิ.ย. 65 
25 มิ.ย. 65- 10 ก.พ. 

66 

 
-ม.ล าเพยพรรณ 
- ม.ภรภัทร 
- ม.กล่ินแก้ว 
- ม.นภาพร 
 

3. ข้ันตรวจสอบ/ติดตำม/ประเมินผล 
3.1 เก็บรวบรวมข้อมูล  วิเคราะห์ 
 

 
10 มี.ค.66 

-ม.ล าเพยพรรณ 
- ม.ภรภัทร 
- ม.กล่ินแก้ว  
- ม.นภาพร 

4. ข้ันสรุป/รำยงำน/ปรับปรุง/พัฒนำ 
4.1 สรุปผล ประเมิน รายงานผล 

21 มี.ค.66 - ม.ล าเพยพรรณ 
- ม.ภรภัทร 
- ม.กล่ินแก้ว  
- ม.นภาพร 

 
5. งบประมำณ 

5.1  งบโรงเรียน............12,500................บาท 5.2  งบจัดหา.............................บาท 
รวม  12,500 บำท 
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6. สถำนที่ด ำเนินกำร 
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 

7. เคร่ืองมือกำรติดตำมและประเมินผล 
7.1 แบบทดสอบการอ่าน 
      7.1.1 ระดับประถมศึกษาปีท่ี 1 – 3 แบบทดสอบการอ่านรู้เรื่อง และการเขียน 

                7.1.2 ระดับประถมศึกษาปีท่ี 4 - ระดับมัธยมศึกษา แบบทดสอบการอ่านรู้เรื่อง และ
การเขียน 

7.2 การจัดกิจกรรมการสอนซ่อมเสริมและสอนเสริม 
7.3 รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
7.4 รายงานผลการสอน NT , LAS , O-NET 
7.5 รายงานผลการสอบอ่านระดับช้ัน ป.1-ม.3 

8. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
8.1 นักเรียนมีความรู้ความสามารถในการเรียนสูงขึ้น 
8.2 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  ท้ังระดับโรงเรียนและระดับชาติ 
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✓  

แบบแสดงประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย 

โครงกำร / กิจกรรมโครงการสอนซ่อมเสริม  ฝ่าย  วิชาการ 
 

ล ำดับ 
 
 

 
รำยกำร 

 
 

ขั้นก ำหนด
มำตรฐำน/
คุณลักษณะ

เฉพำะคุณภำพ 

สรุปรำยรับ 
 

งบ
โรงเรียน 

 
งบเรียน

ฟรี 

 
งบ

จัดหำ 

 
สรุป

รำยจ่ำย 

1 แบบทดสอบ ส ารองด าเนินการ 2,500 - - 2,500 
2 วัสดุการสอน ส ารองด าเนินการ 10,000 - - 10,000 

รวมประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย  (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน ) 12,500 
 
สรุปประเภทงบประมำณ 
✓ งบโรงเรียน ........12,500..........  บาท        งบจัดหา          บาท 

 

 

ผู้เสนอโครงการ 
 

........................................................... 
(นางล าเพยพรรณ  พิมพ์จันทร์) 
หัวหน้างานการเรียนการสอน 

ผู้เห็นชอบโครงการ 
 

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

รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
 

ผู้เห็นชอบโครงการ 
………………………………………………. 

(นางสาวจ านันท์ ไพรงาม) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 

ผู้อนุมัติโครงการ 
………………………………………………. 

(บาทหลวงสุรชัย  เจริญพงศ์) 
ผู้จัดการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 
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ล ำดับที่  2  ปีกำรศึกษำ 2565      
ชื่อโครงกำร/ กิจกรรม  โครงการการจัดการเรียนการสอน ในช่วงการแพร่ระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโค
โรนา 2019  (COVID – 19)                                                                     
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ   งานการเรียนการสอน     ฝ่ำย วิชาการ                           
ตอบสนองแผนพัฒนำโรงเรียน: พันธกิจข้อที่     3   ยุทธศำสตร์ข้อที่  4.5   เป้ำหมำยข้อที่  2 
ตอบสนองมำตรฐำนกำรศึกษำ สมศ.รอบ 4 :  มำตรฐำนที่    1,3         ประเด็นที่          
ตอบสนองมำตรฐำนของโรงเรียน มำตรฐำนที่ 1-6  ประเด็นที่   1-1.6,2.1-2.4,3.1-3.4,4.1-4.4,5.1     
ลักษณะโครงกำร    ใหม่    ต่อเนือ่ง 
 
1. หลักกำรและเหตุผล 

จากเหตุการณ์ในสังคมปัจจุบันท่ีต้องเผชิญกับวิกฤตการณ์ในเรื่องการแผ่ระบาดของโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ในทุกประเทศท่ัวโลก ส่งผลกระทบรุนแรงต่อการด าเนินชีวิต
ของมนุษย์โดยท่ัวไป ท าให้ต้องมีการเตรียมคนรุ่นใหม่ท่ีมีทักษะและความสามารถในการปรับตัว มี
คุณลักษณะส าคัญในการด ารงชีวิตในยุคใหม่ได้อย่างเท่าทันสอดคล้องกับมาตรา 6 ในพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2544 ได้กล่าวถึงการปฏิรูปการศึกษาไว้ว่า “การศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนา
คนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังทางร่างกายและจิตใจ สติปัญญาความรู้และคุณธรรม จริย ธรรม 
วัฒนธรรมในการด ารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข” ดังนั้นการป้องกันการแพร่
ระบาดให้มีระยะห่างระหว่างคน จึงส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนท่ีมีนักเรียน
มารวมกันเพื่อเรียนรู้จากครูผู้สอน และวัยของนักเรียนจะมีการเล่นท ากิจกรรมร่วมกัน การรักษา
ระยะห่างระหว่างบุคคลและการป้องกันตนเองจากการสัมผัสใกล้ชิดกันจึงท าได้ยาก จึงต้องมีการ
ปรับปรุงเปล่ียนแปลงรูปแบบวิธีการท่ีแตกต่างไปจากการเรียนการสอนปกติ 

โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษในปีการศึกษา 2564 มีจ านวนนักเรียน
ประมาณ 3,000 คน จึงเป็นความส าคัญของการปรับเปล่ียนรูปแบบในการเรียนการสอนให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ท่ีต้องใช้ช่องทางการ
เรียนรู้ทางท่ีหลากหลาย เช่น การเรียนออนไลน์ผ่าน Zoom หรือการใช้ช่องทางการติดต่อประสาน
กับนักเรียนและผู้ปกครอง การมาเรียนท่ีโรงเรียนโดยสลับกลุ่ม A B ลดจ านวนนักเรียนให้น้อยลง จึงมี
การจัดท านวตกรรมการเรียนการสอนขึ้นเพื่อแก้ปัญหาท าให้การเรียนการสอนมีคุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐาน ในรูปแบบของใบงาน เอกสาร การเรียนออนไลน์และส่ือต่างๆมาใช้ในการเรียนการสอนใน
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สภาวการณ์ การแพร่ระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  (COVID – 19) ให้เหมาะสมกับบริบทของ
โรงเรียน 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อให้มีการจัดการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรนา 2019  (COVID – 19) 

2.2 เพื่อใหผู้้เรียนได้รับการเรียนการสอนท่ีหลากหลายช่องทางในสถานการณ์แพร่ระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  (COVID – 19) 

2.3 เพื่อให้ครูประจ าช้ัน/ประจ าวิชา เตรียมใบงาน แบบฝึกหัด ส่ือการสอนประกอบการเรียน
ออนไลน์ในช่วงสถานการณ์โรคระบาดของโรคติดต่อ เช้ือไวรัสโคโรน่า 2019  (COVID – 19) 

3. เป้ำหมำย 
 3.1 เชิงปริมำณ 
  นักเรียนระดับข้ันพื้นฐาน (ประถมศึกษาปีท่ี 1 – มัธยมศึกษาปีท่ี 3) มีใบงาน/
แบบฝึกหัด ส่ือการสอนประกอบการเรียนออนไลน์ในช่วงสถานการณ์โรคระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส
โคโรนา 2019   
(COVID – 19) 

 3.2 เชิงคุณภำพ 
  นักเรียนระดับข้ันพื้นฐาน (ประถมศึกษาปีท่ี 1 - มัธยมศึกษาปีท่ี 3) มีใบงาน/
แบบฝึกหัด/ส่ือการสอน/เอกสารประกอบการเรียนในช่วงสถานการณ์โรคระบาด ของโรคติดเช้ือไวรัส
โคโรนา 2019  (COVID – 19) ได้อย่างท่ัวถึง ร้อยละ 100 

 3.3 ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
   3.3.1 นักเรียนระดับข้ันพื้นฐาน (ประถมศึกษาปีท่ี 1 - มัธยมศึกษาปีท่ี 3) ได้รับการ
สอนโดยผ่านการเรียน 2 รูปแบบคือ Online และ On-site 
  3.3.2 นักเรียนระดับข้ันพื้นฐาน (ประถมศึกษาปีท่ี 1 - มัธยมศึกษาปีท่ี 3) มีใบงาน/
แบบฝึกหัด/เอกสารประกอบการเรียน ในช่วงสถานการณ์โรคระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019  (COVID – 19) ได้อย่างท่ัวถึง 
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4. แผนกำรด ำเนินงำน/กิจกรรมที่จะ/ปฏิทินกำรด ำเนินงำน 
กิจกรรม ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมกำร 17 เมษายน – 10 
พฤษภาคม 2564 

นางสาวสุภารัตน์ เหลืองรัตนวิมล  
หัวหน้าระดับช้ัน 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 

   1.1 ประชุมคณะกรรมการ 
   1.2 วางแผนการด าเนินงานประชุม 
   1.3  แต่งต้ังคณะกรรมการรับผิดชอบ
โครงการ 
2. ขั้นด ำเนินกำร/กิจกรรมที่จัด 18 เมษายน 

2564 – 10 
มีนาคม 2565 

นางสาวสุภารัตน์ เหลืองรัตนวิมล  
หัวหน้าระดับช้ัน 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 

   2.1 จัดท าคู่มือเอกสารประกอบการ
ออนไลน ์
   2.2 จัดการเรียนการสอนตามสถานการณ์
โรคระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019  (COVID – 19) 
3. ขั้นติดตำมและประเมินผล  

มีนาคม 2565 
นางสาวสุภารัตน์ เหลืองรัตนวิมล  
หัวหน้าระดับช้ัน 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 

   3.1 เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์
ประเมินผลการด าเนินกิจกรรม ตาม
โครงการ 

 
5. งบประมำณ 

5.1 งบโรงเรียน……………..บาท     5.2 งบเรียนฟรี  112,100  บาท 
รวมเป็นเงิน  112,100   บำท 

6. สถำนที่ด ำเนินกำร 
 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 

7. เคร่ืองมือกำรติดตำมและประเมินผล 
7.1 แบบสอบถาม 

 7.2 เอกสารประกอบการเรียนแต่ละช้ัน 
 7.3 รายงานการสอน 
 7.4 นวัตกรรมท่ีใช้ในการเรียนการสอน 
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8. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 นักเรียนระดับข้ันพื้นฐาน (ประถมศึกษาปีท่ี 1 - มัธยมศึกษาปีท่ี 3) มีใบงาน/แบบฝึกหัด/
เอกสารประกอบการเรียน ในช่วงสถานการณ์โรคระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019   
(COVID – 19) ได้อย่างท่ัวถึง 
 

แบบแสดงประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย 
โครงกำร/กิจกรรม   โครงการพัฒนาผู้เรียน ในช่วงการแพร่ระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID – 19) ฝ่ำย วิชาการ 
 

 
ล ำดับ 

 
 

 
รำยกำร 

 
 

ขั้นก ำหนด
มำตรฐำน/
คุณลักษณะ

เฉพำะคุณภำพ 

สรุปรำยรับ 
 

งบ
โรงเรียน 

 
งบเรียน

ฟรี 

 
งบ

จัดหำ 

 
สรุป

รำยจ่ำย 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการการจัดการเรียน
การสอนในช่วงการแพร่
ระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโร
นา 2019  (COVID – 19)  
➢ ป.1  250 คน *50        
➢ ป.2  306 คน *50            
➢ ป.3  334  คน *50                   
➢ ป.4  344  คน *50                  
➢ ป.5  337  คน *50                
➢ ป.6  329  คน *50               
➢ ม.1  127  คน *50          
➢ ม.2  111  คน *50           
➢ ม.3  104  คน *50                                                                   

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

12,500 
15,300 
16,700 
17,200 
16,850 
16,450 
6,350 
5,550 
5,200 

 
 
 
 

 
 
 
 

12,500 
15,300 
16,700 
17,200 
16,850 
16,450 
6,350 
5,550 
5,200 

รวมประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย  (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน ) 112,100 
 

สรุปประเภทงบประมำณ  
 งบโรงเรียน ............-...........บาท  งบเรียนฟรี  112,100  บาท 
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  ผู้เสนอ          ผู้พิจารณา  
  
      ...........................................................   ........................................................... 
        (นางล าเพยพรรณ พิมพ์จันทร์)    (นางสาวสุภารัตน์ เหลืองรัตนวิมล) 
        หัวหน้างานการเรียนการสอน       รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 

 
 

  ผู้เห็นชอบ           ผู้อนุมัติ  
  
    ...........................................................             ........................................................... 
        (ซิสเตอร์จ านันท์  ไพรงาม)                 (บาทหลวงสุรชัย  เจริญพงศ์)  
         ผู้อ านวยโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์        ผู้จัดการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 
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ล ำดับที่    4 หน่วยงำน      งานนิเทศการเรียนการสอน       ฝ่ำย            วิชาการ 
ตอบสนองแผนพัฒนำโรงเรียน : พันธกิจข้อที่..2,4..ยุทธศำสตร์ข้อที่ ..1,3,6...เป้ำหมำยข้อที่..2,3.. 
ตอบสนองมำตรฐำนกำรศึกษำ สมศ.รอบสี่: มำตรฐำนที่....3.....ประเด็นที่.............-.…………………... 
ตอบสนองมำตรฐำนของโรงเรียน : มำตรฐำนที่       3       ตัวบ่งชี้ที่.....-................................... 

วัตถุประสงค์/เป้ำหมำย กิจกรรม/ข้ันตอนกำรด ำเนินงำน 
ระยะเวลำ 
ด ำเนินงำน 

(วัน/เดือน/ปี) 
วัตถุประสงค์ 
   1. เพื่อให้โรงเรียนมีรูปแบบ
และกระบวนการในการนิเทศ 
ติดตามและประเมินผลการนิเทศ
ภายในด้านวิชาการ อย่างเป็น
ระบบ ชัดเจน จนเกิดการพัฒนา
เปล่ียนแปลงในทางท่ีดีขึ้น 
   2. เพื่อยกระดับประสิทธิภาพ
ในการจัดการเรียนการสอนครูให้
สูงขึ้น 
   3. เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียน
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้าน
กระบวนการด้านคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ และสมรรถนะส าคัญ
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 (ฉบับ
ปรับปรุง 2560) ให้สูงขึ้น 
 

1.ขั้นวำงแผน (P : PLAN) 
   1.1 ประชุมคณะกรรมการงานนิเทศ
การเรียนการสอนเพื่อ 
       1.1.1 เตรียมแต่งต้ังกรรมการ
นิเทศภายใน 
       1.1.2 เตรียมประชุม
คณะกรรมการนิเทศภายใน 
       1.1.3 เตรียมจัดท าตาราง
ปฏิบัติงานนิเทศ 
       1.1.4 เตรียมจัดท าเอกสารท่ี
เกี่ยวข้องกับการนิเทศ ได้แก่ 
แบบฟอร์มการนิเทศ ปฏิทิน การนิเทศ 
ฯลฯ  
 

 
25 เมษายน 2565 

 
 

เป้ำหมำยเชิงปริมำณ 
  1. ครูและบุคลากรได้รับการ
นิเทศการเรียนการสอนร้อยละ 

2. ข้ันด ำเนินกำร (ภาระงานประจ า/
ภาระงานร่วม/โครงการ)(D : DO) 
   2.1 จัดท าค าส่ังการนิเทศและ

 
 

21 พ.ค 65 
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วัตถุประสงค์/เป้ำหมำย กิจกรรม/ข้ันตอนกำรด ำเนินงำน 
ระยะเวลำ 
ด ำเนินงำน 

(วัน/เดือน/ปี) 
100  
  2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น
ตามเป้าหมายท่ีโรงเรียนก าหนด
ไม่ต ่าว่าร้อยละ 80 
เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ 
   1. โรงเรียนมีรูปแบบและ
กระบวนการนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการนิเทศภายใน
โรงเรียน 
   2. โรงเรียนมีประสิทธิภาพใน
การจัดการเรียนการสอนของครู
ให้สูงขึ้น 
   3. โรงเรียนยกระดับคุณภาพ
ผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนด้านกระบวนการด้าน
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์และ
สมรรถนะส าคัญให้สูงขึ้น 
 

น าเสนอให้ผู้อ านวยการลงนามอนุมัติ
การแต่งต้ังกรรมการนิเทศภายใน 
   2.2 ประชุมคณะกรรมการการนิเทศ
ภายในเพื่อช้ีแจงรายละเอียดแผนงาน
นิเทศปีการศึกษา 2563 
   2.3 จัดท าเอกสารเครื่องมือการ
นิเทศและท่ีเกี่ยวข้อง 
   2.4 จัดท าตารางและปฏิทินการ
นิเทศปีการศึกษา 2563 
   2.5 ประสานงานกับงานการเรียน
การสอนเพื่อแจ้งปฏิทินการนิเทศ
ครูผู้สอนท้ัง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
   2.7 ด าเนินการนิเทศตามปฏิทินการ
นิเทศ ปีการศึกษา 2563 

 
          

24 พ.ค. 65 
          
 
        27 พ.ค. 65 

 
        31 พ.ค. 65 

 
        6  มิ.ย. 65 
 
 
20 มิ.ย.- 29 ก.ค. 65 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
   1. ครูร้อยละ 90 มีความรู้
ความเข้าใจและมีทักษะเกี่ยวกับ
วิธีการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญและน าไปปรับปรุง
พัฒนาจัดกระบวนการเรียนการ
สอน 
   2. ครูร้อยละ 80 มีการบริหาร
ช้ันเรียนโดยเน้นการปฏิสัมพันธ์
เชิงบวกให้เด็กรักครู ครูรักเด็ก
และเด็กรักเด็กสามารถอยู่ร่วมกัน

3. ข้ันตรวจสอบ/ติดตำม/ประเมินผล 
(C : CHECK)  
   3.1 ตรวจสอบติดตามการ
ด าเนินงานตามแผน 
   3.2 ปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงาน
ตามแผนงานนิเทศท่ียังไม่สมบูรณ์ 
   3.3 ทบทวน/แก้ไขปรับปรุง
เครื่องมือนิเทศ 
   3.4 วิเคราะห์ สังเคราะห์ผลการ
นิเทศแต่ละกลุ่มสาระท้ัง 8 กลุ่มสาระ 
 

 
 
       ทุกเดือน 

   
       ทุกเดือน 

 
       ทุกเดือน 
 
สรุปผลรายภาคเรียน
และรายปีการศึกษา 
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วัตถุประสงค์/เป้ำหมำย กิจกรรม/ข้ันตอนกำรด ำเนินงำน 
ระยะเวลำ 
ด ำเนินงำน 

(วัน/เดือน/ปี) 
อย่างเป็นสุข 
   3. ค่าเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนทุกกล่มสาระการเรียนรู้ทุก
ช้ันเรียนท้ังระดับสถานศึกษา 
   4. ค่าเฉล่ียผลการประเมิน
คุณภาพนักเรียนระดับชาติในช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 3,6 และ
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

 
 
 

เคร่ืองมือกำรติดตำม/
ประเมินผล 
   1. แบบประเมินการนิเทศ 
   2. แบบประเมินความพร้อมสู่
สากลครูผู้สอน 

4. ข้ันสรุป/รำยงำน/ปรับปรุง/พัฒนำ 
( A : ACT)  
   4.1 สรุปผลการนิเทศรายบุคคลและ
ภาพรวม 
   4.2 น าผลการประเมินมาวางแผน
เพื่อปรับปรุงและพัฒนาในปีการศึกษา
ต่อไป 
 

 
 

รายเดือน/รายภาค
เรียนและรายปี

การศึกษา 
มีนาคม 2566 
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แบบแสดงประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย 
หน่วยงำน นิเทศการเรียนการสอน   ฝ่ำย วิชาการ 
 

ล ำดับ 
 
 

 
รำยกำร 

 
 

ขั้นก ำหนด
มำตรฐำน/
คุณลักษณะ

เฉพำะคุณภำพ 

สรุปรำยรับ 
 

งบ
โรงเรียน 

 
งบเรียน

ฟรี 

 
งบ

จัดหำ 

 
สรุป

รำยจ่ำย 
1 กระดาษ A4 จัดท าเอกสาร

ฝ่ายวิชาการ 
ส ารองด าเนินการ 480   480 

2 หมึกสี ส ารองด าเนินการ 1,000   1,000 
3 ค่ากระดาษโฟโต้ ส ารองด าเนินการ 200   200 
4 กระดาษสี ส ารองด าเนินการ 160   160 

รวมประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย  (หนึ่งพันแปดร้อยส่ีสิบบาทถ้วน ) 1,840 
 
สรุปประเภทงบประมำณ 
 งบโรงเรียน...........1,840..........................        งบจัดหา........................................ 
   
   ผู้เสนอ             ผู้พิจารณา 
    
  
 
  (นางสาวชัญญานุช  เกิดผล)            (นางสาวสุภารัตน์  เหลืองรัตนวิมล) 
หัวหน้างานนิเทศการเรียนการสอน              รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
  
 
 ผู้เห็นชอบ                                                                    ผู้อนุมัติ 

 
    
 
 (ซิสเตอร์จ านันท์  ไพรงาม)                                              (บาทหลวงสุรชัย  เจริญพงศ์)                   
ผู้อ านวยการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์                                      ผู้จัดการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 
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ล ำดับที่    5 หน่วยงำน งานพัฒนาส่ือและนวัตกรรม ฝ่ำย            วิชาการ   
ตอบสนองแผนพัฒนำโรงเรียน : พันธกิจข้อที่...2.3...ยุทธศำสตร์ข้อที่ ....6.....เป้ำหมำยข้อที่...2.... 
ตอบสนองมำตรฐำนกำรศึกษำ สมศ.รอบสี่: มำตรฐำนที่....2,3.....ประเด็นที่...........…-………………... 
ตอบสนองมำตรฐำนของโรงเรียน : มำตรฐำนที่        2       ตัวบ่งชี้ที่....2.5................................. 

วัตถุประสงค์/เป้ำหมำย กิจกรรม/ข้ันตอนกำรด ำเนินงำน 
ระยะเวลำ 
ด ำเนินงำน 

(วัน/เดือน/ปี) 
วัตถุประสงค์ 
   1. เพื่อประสานงานการเรียน
การสอนฝ่ายวิชาการในการ
ส่งเสริมครูผลิตส่ือ/นวัตกรรมการ
เรียนการสอน 
   2. เพื่อรวบรวมบัญชีส่ือ/
นวัตกรรมของแต่ละกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ตามท่ีก าหนดในการ
ผลิต 
 

1.ขั้นวำงแผน (P : PLAN) 
   1.1 ประชุมคณะกรรมการงาน
พัฒนาส่ือและนวัตกรรมเพื่อ 
       1.1.1 เตรียมแต่งต้ัง
คณะกรรมการงานพฒันาส่ือ/
นวัตกรรมการเรียนการสอน 
       1.1.2 เตรียมส ารวจความ
ต้องการผลิตส่ือและนวัตกรรม 
       1.1.3 จัดท าปฏิทินติดตามงาน 
       1.1.4 เตรียมจัดท าเอกสารท่ี
เกี่ยวข้องได้แก่ แบบส ารวจความ
ต้องการผลิตส่ือและนวัตกรรมแต่ละ
ช่วงช้ัน แบบบันทึกการส่งส่ือและ 
นวัตกรรม การยืมคืน ปฏิทินการส่งส่ือ
นวัตกรรม 

 
30 เมษายน 2565 

 

เป้ำหมำยเชิงปริมำณ 
- ร้อยละ  100 ครูผู้สอนท้ัง 8 
กลุ่มสาระการเรียนรู้มีการสร้าง
ส่ือและนวัตกรรมในการจัดการ
เรียนการสอนแบบ On – site 
และ On - line 

2. ข้ันด ำเนินกำร (ภาระงานประจ า/
ภาระงานร่วม/โครงการ)(D : DO) 
   2.1 จัดท าค าส่ังแต่งต้ัง
คณะกรรมการการพัฒนาส่ือ/
นวัตกรรมน าเสนอให้ผู้อ านวยการลง
นามอนุมัติการแต่งต้ัง 

 
 

2 พ.ค. 65 
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วัตถุประสงค์/เป้ำหมำย กิจกรรม/ข้ันตอนกำรด ำเนินงำน 
ระยะเวลำ 
ด ำเนินงำน 

(วัน/เดือน/ปี) 
เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ 
    1. มีการประสานงานการ
เรียนการสอนฝ่ายวิชาการในการ
ส่งเสริมครูผลิตส่ือ/นวัตกรรมการ
เรียนการสอนสถานการณ์โควิด 
19  (Covid 19) ใช้สอนแบบ On 
– site และ On – line  
    2. มีบัญชี/นวัตกรรมของแต่
ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
    3. มีสรุปรายงานการส่งส่ือ/
นวัตกรรมการเรียนการสอน 
 
 

   2.2 จัดประชุมคณะกรรมการผลิต
ส่ือ/นวัตกรรมการเรียนการสอนเพื่อ
ช้ีแจงรายละเอียดแผนงานพัฒนาส่ือ/
นวัตกรรมปีการศึกษา 2565 
   2.3 ส ารวจความต้องการ การผลิต
ส่ือ/นวัตกรรมในแต่ละช่วงช้ันได้ดังนี ้
   ป.1-ป.3 จัดท าส่ือประสม (ส่ือ
เทคโนโลยี) 
   ป.4-ป.6 จัดท าส่ือประสม(ส่ือ
เทคโนโลยี) 
   ม.1-ม.3 จัดท าส่ือประสม(ส่ือ
เทคโนโลยี) 
   2.4 ประสานงานการเรียนการสอน
เพื่อแจ้งปฏิทินการส่งส่ือ/นวัตกรรม
ครูผู้สอนท้ัง 8 กลุ่มสาระ 
   2.5 จัดท าเอกสารแบบบันทึก
เครื่องมือในการประเมินส่ือ/นวัตกรรม
การเรียนการสอน 
   2.6 จัดท าทะเบียนส่ือ/นวัตกรรม 
การยืม-การคืน การซ่อมแซมส่ือ/
นวัตกรรมในแต่ละเดือน 
   2.7 ประสานกับกิจกรรมทัศนศึกษา
ในการน านักเรียนไปเรียนรู้นอก
โรงเรียน 
   2.8 ด าเนินการก ากับติดตามการ
ผลิตส่ือ/นวัตกรรมตามปฏิทินการ
พัฒนาส่ือ/นวัตกรรมของภาคเรียนท่ี 1 
และภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2565 

3 พ.ค. 65 
 
 
 

6-7 พ.ค. 65 
 
 
 
 
 
 
 

8 พ.ค. 65 
 
 

9 พ.ค. 65 
 
 

10 พ.ค. 65 
 
 
 
 
 

15 พ.ค. 65 
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วัตถุประสงค์/เป้ำหมำย กิจกรรม/ข้ันตอนกำรด ำเนินงำน 
ระยะเวลำ 
ด ำเนินงำน 

(วัน/เดือน/ปี) 
ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
     1. ครูร้อยละ 80  ใช้ส่ือ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ในสถานการณ์โควิด 
19 (Covid 19) 
     2.  ครูร้อยละ  90  มีการ
ผลิตส่ือนวัตกรรมในสถานการณ์
โควิด 19 (Covid 19) ใช้สอน
แบบ On – site และ On – line  
 

3. ข้ันตรวจสอบ/ติดตำม/ประเมินผล 
(C : CHECK)  
   3.1 ตรวจสอบ ติดตามการ
ด าเนินงานตามแผน 
   3.2 ปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงาน
ตามแผนงานพัฒนาส่ือ/นวัตกรรมการ
เรียนการสอน 
   3.3 ทบทวน/แก้ไขปรับปรุง
เครื่องมือการประเมินส่ือนวัตกรรมการ
เรียนการสอน 
   3.4 วิเคราะห์สังเคราะห์ผลการส่ง
ส่ือท้ัง 8 กลุ่มสาระ 

 

ทุกเดือน 
 

ทุกเดือน 
 
 

สรุปผลรายปี
การศึกษา 

เคร่ืองมือกำรติดตำม/
ประเมินผล 
1. แบบบันทึกการส่งส่ือ/
นวัตกรรม 
   2. แบบประเมินส่ือนวัตกรรม
การเรียนการสอน 

4. ข้ันสรุป/รำยงำน/ปรับปรุง/พัฒนำ 
( A : ACT)  
   4.1 สรุปผลการส่งส่ือ/นวัตกรรม
รายบุคคลและภาพรวม 
   4.2 น าผลการประเมินมาวางแผน
เพื่อปรับปรุงและพัฒนาในปีการศึกษา
ต่อไป 

 

 
รายปีการศึกษา 
มีนาคม 2566 
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แบบแสดงประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย 
หน่วยงำน งานพัฒนาส่ือและนวัตกรรม   ฝ่ำย วิชาการ 
 

ล ำดับ 
 
 

 
รำยกำร 

 
 

ขั้นก ำหนด
มำตรฐำน/
คุณลักษณะ

เฉพำะคุณภำพ 

สรุปรำยรับ 
 

งบ
โรงเรียน 

 
งบเรียน

ฟรี 

 
งบ

จัดหำ 

 
สรุป

รำยจ่ำย 
1 จัดท าเอกสารด าเนินงาน ส ารองด าเนินการ 1,000   1,000 

2 แฟ้ม ส ารองด าเนินการ 420   420 

3 กระดาษ A4 80 แกรม ส ารองด าเนินการ 210   210 

4 กระดาษโฟโต้ 50 แผ่น ส ารองด าเนินการ 200   200 

5 หมึกสี รุ่น Epson L3310 ส ารองด าเนินการ 980   980 

รวมประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย  (สองพันแปดร้อยสิบบาทถ้วน ) 2,810 
 
 
สรุปประเภทงบประมำณ 
 งบโรงเรียน...............2,810...................... งบจัดหา........................................... 
 
 

    ผู้เสนอ       ผู้พิจารณา 
    
         (นางสาวชลละดา  ชิวรัมย์)                                     (นางสาวสุภารัตน์  เหลืองรัตนวิมล) 
     หัวหน้างานพัฒนาส่ือและนวัตกรรม                                   รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
 
 

ผู้เห็นชอบ                                                              ผู้อนุมัติ 
 

           (ซิสเตอร์จ านันท์  ไพรงาม)                                      (บาทหลวงสุรชัย  เจริญพงศ์)                      
        ผู้อ านวยการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์                               ผู้จัดการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 
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ล ำดับที่    6 หน่วยงำน งานวิจัยในช้ันเรียน ฝ่ำย            วิชาการ    
ตอบสนองแผนพัฒนำโรงเรียน : พันธกิจข้อที่...2...ยุทธศำสตร์ข้อที่ ....3,4.....เป้ำหมำยข้อที่...2.... 
ตอบสนองมำตรฐำนกำรศึกษำ สมศ.รอบสี่: มำตรฐำนที่....3.....ประเด็นที่.............…………………... 
ตอบสนองมำตรฐำนของโรงเรียน : มำตรฐำนที่     1,3      ตัวบ่งชี้ที่.....-................................... 

วัตถุประสงค์/เป้ำหมำย กิจกรรม/ข้ันตอนกำรด ำเนินงำน 
ระยะเวลำ 
ด ำเนินงำน 

(วัน/เดือน/ปี) 
วัตถุประสงค์ 
1. ประสานงานการเรียน
การสอน ฝ่ายวิชาการในการ
ส่งเสริมครูท าวิจัยในช้ัน
เรียน 
2. เพื่อแก้ไขปัญหาและ
ส่งเสริมนักเรียนในช้ันเรียน 

1.ขั้นวำงแผน (P : PLAN) 
1.1ประชุมคณะกรรมการงานวิจัยในช้ันเรียน
เพื่อ 
       1.1.1 ประสานงานการเรียนการสอน 
ฝ่ายวิชาการในการส่งเสริมครูท าวิจัยในช้ัน
เรียน 
       1.1.2 เตรียมรวบรวมด าเนินการวิจัยใน
ช้ันเรียนตามรูปแบบต่างๆท่ีก าหนด 

 
 

23 เมษายน 2565 
 

1-30 มิถุนายน 2565 
 

เป้ำหมำยเชิงปริมำณ 
- ครูผู้สอนท้ัง 8 กลุ่มสาระ
การเรียนรู ้
 
เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ 
   1. ครูผู้สอนทุกคนร่วมกับ
ฝ่ายวิชาการในการส่งเสริม
ครูท าวิจัยในช้ันเรียน 
   2. ครูสามารถแก้ปัญหา
ในช้ันเรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2. ข้ันด ำเนินกำร (ภาระงานประจ า/ภาระงาน
ร่วม/โครงการ)(D : DO) 
   2.1 ประชุมวิจัยในช้ันเรียน 
       2.1.1 แต่งต้ังคณะกรรมการรับผิดชอบ 
       2.1.2 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน
การจัดท าวิจัยในช้ันเรียน 

2.1.2.1 แต่งต้ังคณะกรรมการ 
2.1.2.2 ประชุมช้ีแจงครูให้ด าเนิน 
2.1.2.3 รวบรวมผลการด าเนินงาน 
2.1.2.4 ก ากับติดตามผลการ 

ด าเนินงาน 
2.1.2.5 สรุปรายงานผล 

การด าเนินงาน 

 
 
 

30 พฤษภาคม 2565 
 
 

6 มิถุนายน 2565 
 
 

13 มิถุนายน 2565 
 

17 มิถุนายน 2565 
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วัตถุประสงค์/เป้ำหมำย กิจกรรม/ข้ันตอนกำรด ำเนินงำน 
ระยะเวลำ 
ด ำเนินงำน 

(วัน/เดือน/ปี) 
       2.1.3 ด าเนินการวิจัยตามหัวข้อท่ีก าหนด
ของภาคเรียนท่ี 1และ 2 ปีการศึกษา 2563 
       2.1.4 จัดท าเอกสารรวบรวมข้อมูล
ด าเนินการวิจัยในช้ันเรียนตามรูปแบบต่างๆท่ี
ก าหนด 

30 มิถุนายน 2565 
 

1-30 มิถุนายน 2565 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
   1. ครูทุกคน มีการศึกษา
วิจัยและพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ในวิชาท่ีตนรับผิดชอบ
และใช้ผลในการปรับการ
สอน 
   2. ครูร้อยละ 90 มีการ
จัดท าวิจัยในช้ันเรียน 
 

3. ข้ันตรวจสอบ/ติดตำม/ประเมินผล 
(C : CHECK)  
   3.1 ก ากับ ติดตาม การท าวิจัยในช้ันเรียน
ของครูผู้สอนแต่ละระดับช้ันโดยประสานงาน
กับงานระดับช้ันฝ่ายกิจการนักเรียน 
   3.2 ก ากับ ติดตาม การวิจัยไปใช้ในการ
พัฒนาผู้เรียน/งานท่ีปฏิบัติ 
   3.3 วิเคราะห์ สังเคราะห์ผลงานจัดท าวิจัย
แต่ละกลุ่มสาระท้ัง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 
 

5 สิงหาคม – 
19 สิงหาคม 2565 

5 สิงหาคม – 19
สิงหาคม 2565 

24 ตุลาคม 2565 

เคร่ืองมือกำรติดตำม/
ประเมินผล 
   1. แบบประเมินผลการท า
วิจัย 
   2. แบบติดตามการท า
วิจัยในช้ันเรียน 

4. ข้ันสรุป/รำยงำน/ปรับปรุง/พัฒนำ 
( A : ACT)  
   4.1 สรุปผลการจัดท าวิจัยในช้ันเรียนเป็น
รายบุคคล 
   4.2 รายงานผลต่อหัวหน้าฝ่ายผู้แทนผู้รับ
ใบอนุญาต ผู้อ านวยการและผู้จัดการ 
   4.3 น าผลการประเมินมาวางแผนเพื่อ
ปรับปรุงและพัฒนาในการศึกษาต่อไป 

 
 

13 มีนาคม 2566 
 

20 มีนาคม 2566 
 

27 มีนาคม 2566 
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แบบแสดงประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย 
หน่วยงำน งานวิจัยในช้ันเรียน   ฝ่ำย วิชาการ 
 

ล ำดับ 
 
 

 
รำยกำร 

 
 

ขั้นก ำหนด
มำตรฐำน/
คุณลักษณะ

เฉพำะคุณภำพ 

สรุปรำยรับ 
 

งบ
โรงเรียน 

 
งบเรียน

ฟรี 

 
งบ

จัดหำ 

 
สรุป

รำยจ่ำย 
1 
 

เอกสารด าเนินจัดท าวิจัยใน
ช้ันเรียน 

ส ารองด าเนินการ 
 

1,000   1,000 

รวมประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย  (หนึ่งพันบาทถ้วน ) 1,000 
 
 
สรุปประเภทงบประมำณ 
 งบโรงเรียน....... 1,000............. บาท  งบจัดหา..................-..................  บาท 
 
 
 
           ผู้เสนอ       ผู้พิจารณา 
                           

         (นางสาวสุรินทร ฉลาดเจน)                                    (นางสาวสุภารัตน์  เหลืองรัตนวิมล) 

         หัวหน้างานวิจัยในช้ันเรียน                                         รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 

 

 

ผู้เห็นชอบ                                                              ผู้อนุมัติ   
 

           (ซิสเตอร์จ านันท์  ไพรงาม)                                      (บาทหลวงสุรชัย  เจริญพงศ์)                      

        ผู้อ านวยการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์                               ผู้จัดการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 
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ล ำดับที่    7 หน่วยงำน      งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน       ฝ่ำย     วิชาการ   
ตอบสนองแผนพัฒนำโรงเรียน : พันธกิจข้อที่...2...ยุทธศำสตร์ข้อที่ ....3,4.....เป้ำหมำยข้อที่...1.... 
ตอบสนองมำตรฐำนกำรศึกษำ สมศ.รอบสี่: มำตรฐำนที่....1.....ประเด็นที่...………-…….……………... 
ตอบสนองมำตรฐำนของโรงเรียน : มำตรฐำนที่     1,3      ตัวบ่งชี้ที่.....-................................... 

วัตถุประสงค์/เป้ำหมำย กิจกรรม/ข้ันตอนกำรด ำเนินงำน 
ระยะเวลำ 
ด ำเนินงำน 

(วัน/เดือน/ปี) 
วัตถุประสงค์ 
   1. เพื่อด าเนินการจัดกิจกรรมท่ี
ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนตาม
หลักสูตรแกนกลางพุทธศักราช 
2551(ฉบับปรับปรุง 2560)ได้แก่ 
กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี
กิจกรรมชุมนมกิจกรรมแนะแนว 
   2. เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริม
พัฒนาเพิ่มเติมนอกเหนือจาก
หลักสูตร ได้แก่ ทัศนศึกษา 

1.ขั้นวำงแผน (P : PLAN) 
   1.1 ประชุมคณะกรรมการฝ่าย
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อ 
       1.1.1 เตรียมด าเนินการจัด
กิจกรรมท่ีส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนตาม
หลักสูตรแกนกลางพุทธศักราช 2551 
       1.1.2 เตรียมจัดกิจกรรมส่งเสริม
พัฒนาเพิ่มเติมนอกเหนือจากหลักสูตร 

 
26 เมษายน 2565 

เป้ำหมำยเชิงปริมำณ 
 นักเรียนร้อยละ 95 มีผลการ
ประเมินผ่านในกิจกรรมแนะแนว 
 นักเรียนร้อยละ 95 มีผลการ
ประเมินผ่านในกิจกรรมลูกเสือ – 
เนตรนารี 
 นักเรียนร้อยละ 95 มีผลการ
ประเมินผ่านในกิจกรรมชมรม 
 นักเรียนร้อยละ 95 มีผลประเมิน
ผ่านในกิจกรรมสาธารณะ
ประโยชน์ 

2. ข้ันด ำเนินกำร (ภาระงานประจ า/
ภาระงานร่วม/โครงการ)(D : DO)  
   2.1 ด ำเนินกำรจัดกิจกรรมที่
ส่งเสริมพัฒนำผู้เรียนตำมหลักสูตร
แกนกลำงพุทธศักรำช 2551กิจกรรม
ลูกเสือ – เนตรนำร ี
       2.1.1 ประชุมคณะกรรมการ
ลูกเสือเนตรนารี 
       2.1.2 แต่งต้ังคณะกรรมการผู้
ก ากับประจ ากลุ่มและกองลูกเสือเนตร
นารี 

 
 

พฤษภาคม 
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วัตถุประสงค์/เป้ำหมำย กิจกรรม/ข้ันตอนกำรด ำเนินงำน 
ระยะเวลำ 
ด ำเนินงำน 

(วัน/เดือน/ปี) 
เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ 
   1. โรงเรียนได้จัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน ส่งผลดีต่อคุณภาพ
ของนักเรียน 
   2. นักเรียนได้รับความรู้และ
ทักษะจากกิจกรรมท่ีมีประโยชน์ 
   3. นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรม
ต่างๆอย่างสร้างสรรค์ 
 

       2.1.3 ด าเนินการจัดกิจกรรมให้มี
ประสิทธิภาพ 
       2.1.4 ก ากับ  ติดตามและ
ประเมินผลการจัดกิจกรรม  เพื่อน าผล
การจัดกิจกรรมมาพัฒนาและปรับปรุง
แก้ไขในครั้งต่อไป 
       2.1.5 สรุปรายงานผลการจัด
กิจกรรมให้กับงานวัดผลและทะเบียน  
ฝ่ายวิชาการ 
   2.2 กิจกรรมชมรม 
       2.2.1 ประชุมคณะกรรมการ
กิจกรรมชมรม  
       2.2.2 แต่งต้ังคณะกรรมการจัด
กิจกรรมชมรม  
       2.2.3 ประชุมช้ีแจง ครู / 
บุคลากรท่ีเกี่ยวข้องกับกิจกรรมชมรม 
       2.2.4 ติดต่อประสานงานกับ
หน่วยงาน / ชุมชนท่ีเกี่ยวข้องกับ
กิจกรรมชมรม 
       2.2.5 ด าเนินการจัดกิจกรรมให้มี
ประสิทธิภาพ 
       2.2.7 ก ากับติดตามและ
ประเมินผลการจัดกิจกรรม เพื่อน าผล
การจัดกิจกรรมมาพัฒนาและปรับปรุง
แก้ไขในครั้งต่อไป 
       2.2.8 สรุปรายงานผล ให้งาน
วัดผลประเมินผลและทะเบียนฝ่าย
วิชาการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตลอดปีการศึกษา 
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วัตถุประสงค์/เป้ำหมำย กิจกรรม/ข้ันตอนกำรด ำเนินงำน 
ระยะเวลำ 
ด ำเนินงำน 

(วัน/เดือน/ปี) 
 
   2.3 กิจกรรมแนะแนว 
       2.3.1 ประชุมคณะกรรมการ
กิจกรรมแนะแนว 
       2.3.2 แต่งต้ังคณะกรรมการแนะ
แนว 
       2.3.3 ประชุมช้ีแจงครูผู้สอนท่ี
เกี่ยวข้องกับกิจกรรมแนะแนวเพื่อแจก
คู่มือ 
       2.3.4 รวบรวมผลการด าเนิน
กิจกรรมแนะแนว 
       2.3.5 ก ากับติดตามผลการ
ด าเนินกิจกรรมแนะแนวกับครูผู้สอน 
       2.3.6 สรุปรายงานผลให้  งาน
วัดผล ประเมินผลและทะเบียน ฝ่าย
วิชาการ 
   2.4 กิจกรรมสำธำรณประโยชน์ 
       2.4.1 กิจกรรม / โครงการพิเศษ 
          2.4.1.1 ประชุม
คณะกรรมการ 
          2.4.1.2 แต่งต้ังคณะกรรมการ
ด าเนินงาน 
         2.4.1.3 จัดกิจกรรมควบคู่กับ
กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี 
         2.4.1.4 ก ากับ ติดตามและ
ประเมินการเข้าร่วมกิจกรรม 
         2.4.1.5 สรุปรายงานผลการจัด
กิจกรรมกับงานวัดผลประเมินผล 
   2.5 จัดท ำโครงกำรทัศนศึกษำ 

 
ตลอดปีการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พฤศจิกายน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สิงหาคม 
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วัตถุประสงค์/เป้ำหมำย กิจกรรม/ข้ันตอนกำรด ำเนินงำน 
ระยะเวลำ 
ด ำเนินงำน 

(วัน/เดือน/ปี) 
       2.5.1 แต่งต้ังคณะกรรมการ 
       2.5.2 ประชุมคณะกรรมการ
โครงการทัศนศึกษา 
       2.5.3 จัดท าเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง
กับโครงการทัศนศึกษา 
       2.5.4 ด าเนินการทัศนศึกษา 
   2.6 จัดท ำโครงกำรเข้ำค่ำยพักแรม
ลูกเสือ – เนตรนำร ี
       2.6.1 แต่งต้ังคณะกรรมการ 
       2.6.2 ประชุมคณะกรรมการ
โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ – 
เนตรนารี 
       2.6.3 จัดท าเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง
กับโครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ – 
เนตรนารี  
       2.6.4 ด าเนินการเข้าค่ายพักแรม
ลูกเสือ – เนตรนารี 

 
 
 
 
 
 

พฤศจิกายน 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
   1. ผู้เรียนร้อยละ ....90.......มี
ความรู้และทักษะในกิจกรรม
ลูกเสือ – เนตรนารี  ตามท่ี
หลักสูตรก าหนด 
   2. ผู้เรียนร้อยละ .....90....
เลือกกิจกรรมได้ตรงตามความ
สนใจ  ความถนัด  และตรงตาม
ศักยภาพของตนเอง 

3. ข้ันตรวจสอบ/ติดตำม/ประเมินผล 
(C : CHECK)  
   3.1 ตรวจสอบ ติดตามการ
ด าเนินงานตามแผน 
   3.2 ปรับปรุงแก้ไข การด าเนินงาน
ตามแผนงาน 
 
 

มีนาคม 

   3. ผู้เรียนร้อยละ....90.....น า
ความรู้และประสบการณ์ท่ีได้รับ
ไปใช้ในการศึกษาและด ารงชีวิต

4. ข้ันสรุป/รำยงำน/ปรับปรุง/พัฒนำ 
( A : ACT)  
   4.1 สรุปแบบประเมินผลการจัด

มีนาคม 
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วัตถุประสงค์/เป้ำหมำย กิจกรรม/ข้ันตอนกำรด ำเนินงำน 
ระยะเวลำ 
ด ำเนินงำน 

(วัน/เดือน/ปี) 
ได้อย่างเหมาะสม 
เคร่ืองมือกำรติดตำม/
ประเมินผล 
   1. แบบประเมินผลการจัด
กิจกรรม 
   2. แบบประเมินความพึงพอใจ 
 

กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี 
   4.2 สรุปแบบประเมินการจัด
กิจกรรมชมรม 
   4.3 สรุปแบบประเมินกิจกรรม 
ทัศนศึกษาประถมศึกษาปีท่ี 1 –  
ประถมศึกษาปีท่ี 6 
   4.4 สรุปแบบประเมินกิจกรรม 
ทัศนศึกษามัธยมศึกษาปีท่ี 1 –  
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 
   4.5 สรุปรายงานการจัดท าโครงการ
ทัศนศึกษาประถมศึกษาปีท่ี 1 –  
ประถมศึกษาปีท่ี 6 
   4.6 สรุปรายงานการจัดท าโครงการ
ทัศนศึกษา มัธยมศึกษาปีท่ี 1 –  
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 
   4.7 สรุปรายงานการจัดท าโครงการ
เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี 
   4.8 สรุปรายงานการจัดกิจกรรม
แนะแนว  
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แบบแสดงประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย 

หน่วยงำน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   ฝ่ำย วิชาการ 
 

ล ำดับ 
 

รำยกำร 
ขั้นก ำหนด
มำตรฐำน/
คุณลักษณะ

เฉพำะคุณภำพ 

สรุปรำยรับ  
สรุป

รำยจ่ำย 
งบ

โรงเรียน 
งบเรียน

ฟรี 
งบจัดหำ 
  

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

     -     ม.1 – ม.3 

ส ารองด าเนินการ 
 
 
 
 
 

 
 
 
- 
- 
- 
- 

 
 
 

92,600 
67,700 
33,300 
95,480 

 
 

 
- 
- 
- 
- 

 
 
 
 
 
 

289,080 
2 วันสถาปนาลูกเสือ 

วันท่ี 1 กรกฎาคม 
2565 

ส ารองด าเนินการ 

 

1,000 - - 1,000 

3 วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 28  
กรกฎาคม 2565 

ส ารองด าเนินการ 

 

1,000 - - 1,000 

4 วันมหาธีรราช วันท่ี 
25 พฤศจิกายน 
2565 

ส ารองด าเนินการ 
 

1,000 - - 1,000 

5 งบด าเนินการ  
โครงการทัศนศึกษา 

ส ารองด าเนินการ 10,000 - - 10,000 

6 โครงการทัศนศึกษา 
- ป.1  
- ป.2  
- ป.3 
- ป.4 
- ป.5 
- ป.6  

ส ารองด าเนินการ  
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
43,500 
57,200 
61,200 
67,800 
68,800 
67,600 

 
- 
- 
- 
- 

17,200 
16,900 
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ล ำดับ 

 
รำยกำร 

ขั้นก ำหนด
มำตรฐำน/
คุณลักษณะ

เฉพำะคุณภำพ 

สรุปรำยรับ  
สรุป

รำยจ่ำย 
งบ

โรงเรียน 
งบเรียน

ฟรี 
งบจัดหำ 
  

- ม.1  
- ม.2 

  -    ม.3 

- 
- 
- 

39,000 
38,100 
33,600 

6,500 
6,350 
5,600 

รวมประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย  
(แปดแสนสามหมื่นหนึ่งพันส่ีร้อยสามสิบบาทถ้วน) 

13,000 765,880 52,550 831,430 

 
สรุปประเภทงบประมำณ 
 งบโรงเรียน......13,000..........      งบเรียนฟรี...765,880.... 
 งบเรียนฟรี..52,550.... 
 
 
 
    ผู้เสนอ       ผู้พิจารณา 
    
          (นางสาวยุพา   ชุ่มเสนา)                                      (นางสาวสุภารัตน์  เหลืองรัตนวิมล) 
      หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน                                      รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
 
 

ผู้เห็นชอบ                                                              ผู้อนุมัติ 
 

           (ซิสเตอร์จ านันท์  ไพรงาม)                                      (บาทหลวงสุรชัย  เจริญพงศ์)                      
        ผู้อ านวยการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์                               ผู้จัดการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์  
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ล ำดับที่         7                                      ปีกำรศึกษำ 2563    
ชื่อโครงกำร/ กิจกรรมโครงการทัศนศึกษา                           
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     ฝ่ำย  วิชาการ                                     
ตอบสนองแผนพัฒนำโรงเรียน : พันธกิจข้อที่...2...ยุทธศำสตร์ข้อที่ ....3,4.....เป้ำหมำยข้อที่...1.... 
ตอบสนองมำตรฐำนกำรศึกษำ สมศ.รอบสี่: มำตรฐำนที่....1.....ประเด็นที่.............-…………………... 
ตอบสนองมำตรฐำนของโรงเรียน : มำตรฐำนที่           1           ตัวบ่งชี้ที ่   1.4,1.6,1.8,1.10      
ลักษณะโครงกำร    ใหม่    ต่อเนื่อง 

1. หลักกำรและเหตุผล 
การจัดการศึกษาในปัจจุบันได้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เรื่องราวต่างๆ ตามสภาพแวดล้อมท่ี

เป็นจริงจากประสบการณ์ของตนเอง โดยผสมผสานความรู้ต่างๆ อย่างสมดุล  มุ่งเน้นในเรื่องของ
ความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการความรู้ต่างๆตามความเหมาะสม รวมท้ังจัด
กิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงโดยผสมผสานสาระความรู้ในด้าน ต่างๆ อย่างได้
สัดส่วนและสมดุลกับการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานท่ีจึงเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีส าคัญอย่าง
มากอย่างหนึ่งซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ด้วยตนเองท าให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจในเรื่องท่ี
ศึกษาอย่างแท้จริง  ท้ังยังเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนอย่างสมบูรณ์มาก 

ดังนั้นโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้นเพื่อเป็นเพิ่มพูนและส่งเสริมสมรรถภาพ
ของผู้เรียนให้ดียิ่งขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง 
2.2 เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงความส าคัญของแหล่งเรียนรู้ 
2.3 เพื่อให้นักเรียนกระตือรือรน้ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
2.4 เพื่อให้นักเรียนรู้จักการน าความรู้จากแหล่งเรียนรู้มาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์และ

แก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน 
2.5 เพื่อให้ผู้เรียนมีเจตคติท่ีดีต่อการศึกษานอกสถานท่ี 
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3. เป้ำหมำย 
 3.1  เชิงปริมำณ 
  3.1.1 ครูบุคลากรและนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1มัธยมศึกษาปีท่ี 3  
จ านวน.....2,532..คน 
 3.2  เชิงคุณภำพ 
  3.2.1 นักเรียนเกิดความสนใจท่ีจะแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้และ
เพื่อให้นักเรียนรู้จักการน าความรู้จากแหล่งเรียนรู้มาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์และแก้ปัญหาใน
ชีวิตประจ าวัน 
 3.3  ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
  3.3.1นักเรียนได้รับความรู้จากการทัศนศึกษาจากแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน 
  3.3.2 นักเรียนได้รับประสบการณ์และมีความสนุกสนานในการร่วมกิจกรรมจากการ 
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
  3.3.3 ความพึงพอใจของนักเรียนและครูท่ีได้ร่วมกจิกรรม 

4. ข้ันตอนและวิธีกำรด ำเนินกำร 

กิจกรรม ระยะเวลำ งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั้นเตรียมกำร 
   1.1 ประชุมคณะกรรมการ / 
ด าเนินการ 
   1.2. ประชุมคณะกรรมการและผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องประชุมวางแผนในการ
เลือกสถานท่ีและพิจารณาถึงประโยชน์ท่ี
นักเรียนจะได้ 
2. ขั้นด ำเนินกำร/กิจกรรมที่จัด 
   2.1 แบ่งแยกเป็นสายช้ัน 
       2.1.1 ช้ันช้ันประถมศึกษาปีท่ี  1   
บ้านสวนฟรุ๊ตการ์เด้น  อ าเภอล าปลาย
มาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 
       2.1.2 ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  2   
บ้านสวนฟรุ๊ตการ์เด้น  อ าเภอล าปลาย
มาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 
       2.1.3 ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  3   

 
กรกฎาคม 

 
 

 
 
 
 
 
    ก.ค.65 
 
    ก.ค.65 
 
 
    ก.ค.65 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
43,500 

 
57,200 

 
 

61,200 
 

 
ม.ยุพา ชุ่มเสนา 
 
ม.ยุพา ชุ่มเสนา 
 
 
 
 
 
ม. วิจิตร อาสาสุข 
ม. ดวงเดือน  ศรีคุณ 
ม. นัตยา โซ่ไธสง 
ม. สมใจ  เฮาประโคนมงคล 
 
ม. วรลักษณ์  กีรัตน์ 
ม. สุรินทร ฉลาดเจน 
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กิจกรรม ระยะเวลำ งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 
วนอุทยานเขากระโดง  อ าเภอเมือง  
จังหวัดบุรีรัมย์ 
       2.1.4 ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  4   
บ้านสวนฟรุ๊ตการ์เด้น  อ าเภอล าปลาย
มาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 
       2.1.5 ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  5  
บ้านสวนฟรุ๊ตการ์เด้น  อ าเภอล าปลาย
มาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 
      2.1.6 ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  6  
เพลาเพลิน อ.คูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 
      2.1.7 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  
ศูนย์วิทยาศาสตร์รังสิต พระราชวังบาง
ประอิน 
      2.1.8 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  2   
ศูนย์วิทยาศาสตร์ อพวช.และวัดโบสถ์ 
ปทุมธานี 
      2.1.9 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  3  ศูนย์
การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านของพ่อ
และวัดไชยวัฒนาราม 
พระนครศรีอยุธยา 
 

3. ขั้นติดตำมและประเมินผล 
   3.1 เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์
ประเมินผลการด าเนินกิจกรรม ตาม
โครงการ 

 
  ก.ย.65 

 
 

 ส.ค.65 
 
 

ก.ย.65 
 
 

ก.ย.65 
 
 

ก.ย.65 
 
  

ก.ย.65 
 

ตุลาคม 
 

 
67,800 

 
 

86,000 
 
 

84,500 
 
 

45,500 
 
 

44,450 
 
 

39,200 

 
ม. นภาพร   บัตรประโคน 
ม. ละอองศรี  สุขทวี 
 
ม .ยุภาพร  สอวิหก 
ม. วชิราพรรร ระตาภรณ์ 
 
ม.สุชาดา  ประโมทะโก 
ม.อรดี  ศรีรัตน์ 
 
ม.ธรรมธาราธาร เข็มบุปผา 
 
 
ม.ปวีณา  สาระถี 
 
 
ม.จิตรลดา  โสนะชัย 
 
ม.ยุพา ชุ่มเสนา 
 

 
5. สถำนที่ด ำเนินงำน    

โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 

6. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
6.1นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง 
6.2 นักเรียนตระหนกัถึงความส าคัญของแหล่งเรียนรู้ 
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6.3 นักเรียนกระตือรือร้นต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
6.4 นักเรียนรู้จักการน าความรู้จากแหล่งเรียนรู้มาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์และ

แก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน 
แบบแสดงประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย 

โครงกำร / กิจกรรม โครงการทัศนศึกษา   ฝ่ำยวิชาการ    
 

ล ำดับ 
 
 

 
รำยกำร 

 
 

ขั้นก ำหนด
มำตรฐำน/
คุณลักษณะ

เฉพำะคุณภำพ 

สรุปรำยรับ 
 

งบ
โรงเรียน 

 
งบเรียน

ฟรี 

 
งบ

จัดหำ 

 
สรุป

รำยจ่ำย 
1 ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1  

บ้านสวนฟรุ๊ตการ์เด้น  
อ าเภอล าปลายมาศ 
จังหวัดบุรีรัมย์ 

ส ารองด าเนินการ  43,500 
 

 43,500 
 

2 ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  2   
บ้านสวนฟรุ๊ตการ์เด้น  
อ าเภอล าปลายมาศ 
จังหวัดบุรีรัมย์ 

  57,200 
 

 57,200 
 

3 ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  3   
วนอุทยานเขากระโดง  
อ าเภอเมือง  จังหวัด
บุรีรัมย์ 

  61,200 
 

 61,200 
 

4 ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  4  
บ้านสวนฟรุ๊ตการ์เด้น  
อ าเภอล าปลายมาศ 
จังหวัดบุรีรัมย์ 

  67,800 
 

 67,800 
 

5 ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  5  
บ้านสวนฟรุ๊ตการ์เด้น  
อ าเภอล าปลายมาศ 
จังหวัดบุรีรัมย์ 

  68,800 
 

17,200 86,000 

6 ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  6  
เพลาเพลิน อ.คูเมือง 
จังหวัดบุรีรัมย์ 

  67,600 
 

16,900 84,500 
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ล ำดับ 

 
 

 
รำยกำร 

 
 

ขั้นก ำหนด
มำตรฐำน/
คุณลักษณะ

เฉพำะคุณภำพ 

สรุปรำยรับ 
 

งบ
โรงเรียน 

 
งบเรียน

ฟรี 

 
งบ

จัดหำ 

 
สรุป

รำยจ่ำย 
7 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  

ศูนย์วิทยาศาสตร์รังสิต 
พระราชวังบางประอิน 

  39,100 
 

6,500 45,600 

8 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  2   
ศูนย์วิทยาศาสตร์ อพวช.
และวัดโบสถ์ 
ปทุมธานี 

  38,100 6,350 44,450 

9 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  3  
ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงบ้านของพ่อและ
วัดไชยวัฒนาราม 
พระนครศรีอยุธยา 

ส ารองด าเนินการ  33,600 5,600 39,200 

รวมประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย   
(ห้าแสนสองหมื่นเก้าพันส่ีร้อยห้าสิบบาทถ้วน ) 

 476,900 52,550 529,450 

 
 
สรุปประเภทงบประมำณ 
 งบเรียนฟรี 476,900     งบจัดหา   52,550   

 
           ผู้เสนอโครงการ 

 
 

      (นางสาวยุพา    ชุ่มเสนา) 
  หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 

 
ผู้เห็นชอบโครงการ 

 
 

(นางสาวสุภารัตน์     เหลืองรัตนวิมล) 
รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 

 
           ผู้เห็นชอบโครงกา 
        (ซิสเตอร์จ านันท์ ไพรงาม) 
    ผู้อ านวยการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 

ผู้อนุมัติโครงการ 
(บาทหลวงสุรชัย  เจริญพงศ์) 
ผู้จัดการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 
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ล ำดับที่         7                 ปีกำรศึกษำ 2565       
ชื่อโครงกำร/กิจกรรม โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี ส ารอง ป.1 3   
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   ฝ่ำย  วิชาการ                                      
ตอบสนองแผนพัฒนำโรงเรียน : พันธกิจข้อที่...2...ยุทธศำสตร์ข้อที่ ....3,4.....เป้ำหมำยข้อที่...1.... 
ตอบสนองมำตรฐำนของโรงเรียน : มำตรฐำนที่        1           ตัวบ่งชี้ที่...1.4,1.8,1.9,1.11........ 
ลักษณะโครงกำร    ใหม่    ต่อเนื่อง 
 

1.หลักกำรและเหตุผล 
 การเข้าค่ายลูกเสือ  เนตรนารี เป็นการฝึกปฏิบัติในการท ากิจกรรมร่วมกัน เพื่อเป็นการ
ทดสอบการอยู่ร่วมกันเป็นระบบหมู่ลูกเสือ การท างานร่วมกัน การแก้ปัญหาและความสามัคคีในหมู่
คณะ  และเป็นการพัฒนาในด้านร่างกาย  จิตใจและศีลธรรมอันดี     
 ดังนั้นฝ่ายวิชาการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์จึงได้จัดท าโครงการเข้าค่ายลูกเสือ  เนตรนารี ขึ้น
เพื่อพัฒนาระเบียบวินัยและการอยู่ร่วมกันในสังคม 
2.วัตถุประสงค์ 

2.1 เพื่อให้ลูกเสือ  เนตรนารี  ฝึกปฏิบัติท ากิจกรรมร่วมกัน 
 2.2 เพื่อเป็นการฝึกให้มีความเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่  และการรู้จักแบ่งปันซึ่งกนัและกัน 
 2.3 เพื่อพัฒนาในด้านร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์และการอยู่ร่วมกนัในสังคม 
3.เป้ำหมำย 

3.1 เชิงปริมำณ 
  3.1.1 ลูกเสือ เนตรนารี ส ารอง  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 – 3ร้อยละ 95 ได้เข้าร่วม
โครงการค่ายพักแรมแบบเช้าไป – เย็นกลับ  1  ครั้ง ใช้เวลา  1  วัน  (ไม่ค้างคืน) 

3.2 เชิงคุณภำพ 
3.2.1 ลูกเสือ เนตรนารี  ส ารอง ได้ฝึกปฏิบัติท ากิจกรรมร่วมกัน 
3.2.2 ลูกเสือ เนตรนารี  ส ารอง ได้ฝึกให้มีความเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่  และการรู้จัก 

แบ่งปันซึ่งกนัและกัน 
  3.2.3 ลูกเสือ เนตรนารีส ารอง เพื่อพัฒนาในด้านรา่งกาย  จิตใจ  อารมณ์และการ
อยู่ร่วมกันในสังคม 
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 3.3 ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
  3.3.1 ร้อยละของลูกเสือเนตรนารี ได้ฝึกปฏิบัติท ากิจกรรมร่วมกัน 
  3.3.2 ร้อยละของลูกเสือเนตรนารี ได้ฝึกให้มีความเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่  และการรู้จัก
แบ่งปันซึ่งกนัและกัน 
  3.3.3 ร้อยละของลูกเสือเนตรนารี ได้พัฒนาในด้านร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์และการ
อยู่ร่วมกันในสังคม 
4. ข้ันตอนและวิธีกำรด ำเนินงำน 

กิจกรรม ระยะเวลำ งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั้นเตรียมกำร 
   1.1 จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ
จากผู้บริหารโรงเรียน 
   1.2 จัดท าค าส่ังแต่งต้ัง
คณะกรรมการด าเนินงานตามโครงการ 
   1.3 ประชุมคณะกรรมการเพื่อวาง
แผนการด าเนินงานท ากิจกรรมตาม
เนื้อหาหลักสูตร 
   1.4 จัดท าเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 
   1.5 จัดเตรียมสถานท่ีค่ายพักแรม 

 
1- 30 พ.ย.65 

 
พ.ค. 2565 

 
ก.ย. 2565 

 
 

พ.ย. 2565 
พ.ย. 2565 

 
92,600 

 
นายเทพตรีชา ศรีคุณ 
นายอ านวย สังข์ทองหลาง 
นายชนเทพ สังข์ทองหลาง 

2. ขั้นด ำเนินกำร/กิจกรรมที่จัด 
   2.1 น าลูกเสือเนตรนารี เข้าค่ายพัก
แรม เช้าไปเย็นกลับใช้เวลา 1 วัน (ไม่
ค้างคืน ) 
   2.2 รับรายงานตัว เช็คช่ือลูกเสือ – 
เนตรนารี  ส ารอง แต่ละหมู่/กอง  ณ  
ค่ายลูกเสือ 
   2.3 จัดกิจกรรมตามเนื้อหา
หลักสูตร/ตารางฝึกอบรม 

 
พ.ย. 2565 

 
 

พ.ย. 2565 
 
 

พ.ย. 2565 

  
ผู้ก ากับ/หัวหน้ากิจกรรม 
ผู้ก ากับประจ าหมู่ / กอง 
ผู้ก ากับ/วิทยากร 
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กิจกรรม ระยะเวลำ งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 
3. ขั้นติดตำมและประเมินผล 
    3.1 แบบประเมินกิจกรรมการเข้า
ค่ายลูกเสือ  เนตรนารี 
    3.2 แบบประเมินความพึงพอใจ
กิจกรรมและค่ายลูกเสือ 

 
ธ.ค.  2565 

 
ธ.ค.  2565 

  
ผู้ก ากับประจ าหมู่ / กอง 
 

 
6. สถำนที่ด ำเนินงำน 

6.1 ค่ายลูกเสือช่ัวคราวโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 

7. เคร่ืองมือกำรติดตำมและประเมินผล 
7.1 แบบบันทึกคะแนนประจ าฐาน  เพื่อประเมินกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ  เนตร

นารี 
 7.2 แบบประเมินความพึงพอใจการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ  เนตรนารี 

9. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 9.1 ลูกเสือเนตรนารีมีความอดทนความมีระเบียบวินัยรู้จักช่วยตัวเหลือเองรู้จักอยู่และท างาน
ร่วมกับผู้อื่น 
 9.2 ลูกเสือเนตรนารีเป็นพลเมืองท่ีดีและรู้จักช่วยเหลือสังคมด้วยความเต็มใจ 
 9.3 ลูกเสือเนตรนารีได้พัฒนาตนเองเต็มศักยภาพจากประสบการณ์ตรงและเรียนรู้เพิ่มเติม 

 
  



88 

 

แบบแสดงประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย 
โครงกำร / กิจกรรม โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี ส ารอง ป.1 3  ฝ่ำยวิชาการ 

 
ล ำดับ 

 
 

 
รำยกำร 

 
 

ขั้นก ำหนด
มำตรฐำน/
คุณลักษณะ

เฉพำะคุณภำพ 

สรุปรำยรับ 
 

งบ
โรงเรียน 

 
งบเรียน

ฟรี 

 
งบ

จัดหำ 

 
สรุป

รำยจ่ำย 
1 ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ส ารองด าเนินการ - 28,300 - 28,300 
2 ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 ส ารองด าเนินการ - 30,600 - 30,600 
3 ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ส ารองด าเนินการ - 33,700 - 33,700 

รวมประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย   
(เก้าหมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน ) 

 
92,600 

- 
92,600 

 
 

สรุปประเภทงบประมำณ 
 งบโรงเรียน.......................................... งบเรียนฟรี..................92,600......................... 
 

 
ผู้เสนอโครงการ 

 
 

(นายเทพตรีชา   ศรีคุณ) 
หัวหน้าโครงการ 

 
 

 
ผู้เห็นชอบโครงการ 

 
 

(นางสาวสุภารัตน์     เหลืองรัตนวิมล) 
รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 

 

ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
 

(ซิสเตอร์จ านันท์ ไพรงาม) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 

ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 

(บาทหลวงสุรชัย  เจริญพงศ์) 
ผู้จัดการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 

 
 

 



89 

 

 

ล ำดับที่         7                     ปีกำรศึกษำ 2565   
ชื่อโครงกำร/กิจกรรม เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี สามัญ ช้ันตรีและ ช้ันโท ช้ัน ป. 4 , 5 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   ฝ่ำย  วิชาการ                                  
ตอบสนองแผนพัฒนำโรงเรียน : พันธกิจข้อที่...2...ยุทธศำสตร์ข้อที่ ....3,4.....เป้ำหมำยข้อที่...1.... 
ตอบสนองมำตรฐำนของโรงเรียน : มำตรฐำนที่        1           ตัวบ่งชี้ที่...1.4,1.8,1.9,1.11........ 
ลักษณะโครงกำร    ใหม่    ต่อเนื่อง 
 
1.หลักกำรและเหตุผล 

 กิจกรรมลูกเสือ  เนตรนารีเป็นกิจกรรมส าคัญท่ีมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้มีระเบียบวินัย การ
พึ่งตนเอง และการช่วยเหลือผู้อื่น ซึ่งในหลักสูตรการศึกษาต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบันจะให้ความส าคัญ
ต่อการจัดกิจกรรมเหล่านี้เป็นอย่างยิ่ง และในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551 ได้ก าหนดให้กิจกรรมลูกเสือ   เนตรนารีเป็นกิจกรรมส าคัญท่ีโรงเรียนต้องจัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 ดังนั้นฝ่ายวิชาการ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์จึงได้จัดให้มีการเข้าค่ายพักแรมขึ้น เพื่อให้  
ลูกเสือเนตรนารี ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพมีระเบียบวินัย พึ่งตนเอง และการช่วยเหลือผู้อื่น
และอยู่ร่วมกันในสังคมได้ 
2.วัตถุประสงค์ 
 2.1เพื่อให้ลูกเสือเนตรนารีได้ฝึกความอดทนความมีระเบียบวินัยรู้จักช่วยตัวเองรู้จักอยู่และ
ท างานร่วมกับผู้อื่น 
 2.2เพื่อให้ลูกเสือเนตรนารีเป็นพลเมืองดี  รู้จักช่วยเหลือสังคมด้วยความเต็มใจ 
 2.3เพื่อให้ลูกเสือเนตรนารีได้พัฒนาตนเองเต็มศักยภาพจากประสบการณ์ตรงและเรียนรู้
เพิ่มเติม 

3.เป้ำหมำย 
 3.1 เชิงปริมำณ 
  3.1.1ลูกเสือเนตรนารีสามัญสามัญ ช้ันตรีและ ช้ันโท ช้ัน ป. 4ร้อยละ 95 ได้เข้าร่วม
โครงการค่ายพักแรมแบบพักแรม  1  ครั้ง ใช้เวลา1  วัน  ไม่ค้างคืน 
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  3.1.2ลูกเสือเนตรนารีสามัญ  ช้ันตรีและ ช้ันโท ช้ัน ป. 5 ร้อยละ 95 ทุกคนได้เข้า
ร่วมโครงการค่ายพักแรมแบบพักค้างแรมคืน  1  คืนใช้เวลา1 คืน2  วัน   

3.2 เชิงคุณภำพ 
  3.2.1 ลูกเสือเนตรนารีสามัญช้ันตรีและ ช้ันโท ได้ฝึกความอดทนความมีระเบียบ
วินัยรู้จักช่วยตัวเองรู้จักอยู่และท างานร่วมกับผู้อื่น 
  3.2.2ลูกเสือเนตรนารีสามัญช้ันตรีและ ช้ันโท ได้บ าเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคม
ด้วยความเต็มใจ 
  3.2.3 ลูกเสือเนตรนารีสามัญช้ันตรีและ ช้ันโท ได้พัฒนาตนเองเต็มศักยภาพจาก
ประสบการณ์ตรงและเรียนรู้เพิ่มเติม 

 3.3 ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
  3.3.1 ร้อยละของลูกเสือเนตรนารีได้ฝึกความอดทนความมีระเบียบวินัยรู้จักช่วย
ตัวเองรู้จักอยู่และท างานร่วมกับผู้อื่น 
  3.3.2 ร้อยละของลูกเสือเนตรนารีได้บ าเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคมด้วยความ 

เต็มใจ 
  3.3.3 ร้อยละของลูกเสือเนตรนารีได้พัฒนาตนเองเต็มศักยภาพจากประสบการณ์ตรง 

4. แผนกำรด ำเนินงำน/กิจกรรมที่จัด/ปฏิทินกำรด ำเนินงำน  

รำยกำร ระยะเวลำ งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั้นเตรียมกำร 
   1.1 จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ
จากผู้บริหารโรงเรียน 
   1.2 จัดท าค าส่ังแต่งต้ัง
คณะกรรมการด าเนินงานตาม
โครงการ 
   1.3 ประชุมคณะกรรมการเพื่อ
วางแผนการด าเนินงานท ากิจกรรม
ตามเนื้อหาหลักสูตร 
   1.4 จัดท าเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 
   1.5 จัดเตรียมสถานท่ีค่ายพักแรม 

 

1-30 พ.ค. 2565 
1-30 ก.ย.  2565 

 
 

 

67,700 
 

นายเทพตรีชา ศรีคุณ 
นายประชาสันต์ ส าเรียนรัมย์ 
ผู้ก ากับและรองผู้ก ากับกลุ่ม
ลูกเสือเนตรนารี ป.4, 5 
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รำยกำร ระยะเวลำ งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 
2. ขั้นด ำเนินกำร/กิจกรรมที่จัด 
   2.1 น าลูกเสือเนตรนารี เข้าค่าย
พักแรมแบบพักค้างแรมคืน   ใช้
เวลา 1 คืน2 วัน  
   2.2 รับรายงานตัว เช็คช่ือลูกเสือ
เนตรนารี ช้ันตรี–โทแต่ละหมู่/กอง  
ณ  ค่ายลูกเสือ 
   2.3 จัดกิจกรรมตามเนื้อหา
หลักสูตร/ตารางฝึกอบรม 

 

1-30 พ.ย.  2565 
 
 

 

นายเทพตรีชา ศรีคุณ 
นายประชาสันต์ ส าเรียนรัมย์ 
ผู้ก ากับและรองผู้ก ากับกลุ่ม
ลูกเสือเนตรนารี ป.4, 5 

3. ขั้นติดตำมและประเมินผล 
    3.1 แบบประเมินกิจกรรมการ
เข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารี 
    3.2 แบบประเมินความพึงพอใจ
กิจกรรมและค่ายลูกเสือ 

 

1-30 ธ.ค.2565 
  

นายเทพตรีชา ศรีคุณ 
นายประชาสันต์ ส าเรียนรัมย์ 
ผู้ก ากับและรองผู้ก ากับกลุ่ม
ลูกเสือเนตรนารี ป.4, 5 

 
5.งบประมำณ 
 5.1 งบจัดหา        บาท 5.2  งบเรียนฟรี 67,700 บาท  

รวม   67,700 บำท          

6. สถำนที่ด ำเนินกำร 
ค่ายลูกเสือช่ัวคราวโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 

7. เคร่ืองมือกำรติดตำมและประเมินผล 
7.1 แบบบันทึกคะแนนประจ าฐาน  เพื่อประเมินกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรม 

ลูกเสือ  เนตรนารี 
7.2 แบบประเมินความพึงพอใจการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ  เนตรนารี 

8. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
8.1 ลูกเสือเนตรนารีมีความอดทนความมีระเบียบวินัยรู้จักช่วยตัวเองรู้จักอยู่และท างาน

ร่วมกับผู้อื่น 
 8.2 ลูกเสือเนตรนารีเป็นพลเมืองท่ีดีและรู้จักช่วยเหลือสังคมด้วยความเต็มใจ 
 8.3 ลูกเสือเนตรนารีได้พัฒนาตนเองเต็มศักยภาพจากประสบการณ์ตรงและเรียนรู้เพิ่มเติม 
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แบบแสดงประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย 

     โครงกำร/กิจกรรม เข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี สามัญ ช้ันตรีและ ช้ันโท ช้ัน ป. 4 , 5 ฝ่ำย วิชาการ 

 
ล ำดับ 

 
 

 
รำยกำร 

 
 

ขั้นก ำหนด
มำตรฐำน/
คุณลักษณะ

เฉพำะคุณภำพ 

สรุปรำยรับ 
 

งบ
โรงเรียน 

 
งบเรียน

ฟรี 

 
งบ

จัดหำ 

 
สรุป

รำยจ่ำย 

1 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 
4-5 

ส ารองด าเนินการ - 67,700 
 

- 
 

67,700 
 

รวมประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย   
(หกหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน ) 

- 67,700 
 

- 67,700 
 

 
สรุปประเภทงบประมำณ  
  งบจัดหา             บาท    งบเรียนฟรี     67,700        บาท  

 
 

 
ผู้เสนอโครงการ 

 
 

(นายเทพตรีชา   ศรีคุณ) 
หัวหน้าโครงการ 

 
 

 
ผู้เห็นชอบโครงการ 

 
 

(นางสาวสุภารัตน์     เหลืองรัตนวิมล) 
รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 

 

ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
 

(ซิสเตอร์จ านันท์ ไพรงาม) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 

ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 

(บาทหลวงสุรชัย  เจริญพงศ์) 
ผู้จัดการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 
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ล ำดับที่         7                 ปีกำรศึกษำ 2565   
ชื่อโครงกำร/กิจกรรม เข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี สามัญ ช้ัน เอก ช้ัน ป. 6   
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   ฝ่ำย  วิชาการ                                      
ตอบสนองแผนพัฒนำโรงเรียน : พันธกิจข้อที่...2...ยุทธศำสตร์ข้อที่ ....3,4.....เป้ำหมำยข้อที่...1.... 
ตอบสนองมำตรฐำนของโรงเรียน : มำตรฐำนที่        1           ตัวบ่งชี้ที่...1.4,1.8,1.9,1.11........ 
ลักษณะโครงกำร    ใหม่    ต่อเนื่อง 

1. หลักกำรและเหตุผล 
 กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี   เป็นกิจกรรมส าคัญท่ีมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้มีระเบียบวินัย การ
พึ่งตนเอง และการช่วยเหลือผู้อื่น ซึ่งในหลักสูตรการศึกษาต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบันจะให้ความส าคัญ
ต่อการจัดกิจกรรมเหล่านี้เป็นอย่างยิ่ง และในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้ นฐาน พุทธศักราช 
2551 ได้ก าหนดให้กิจกรรมลูกเสือ   เนตรนารีเป็นกิจกรรมส าคัญท่ีโรงเรียนต้องจัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน             
           ดังนั้นฝ่ายวิชาการ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์จึงได้จัดให้มีการเข้าค่ายพักแรมขึ้น  เพื่อให้ 
ลูกเสือ เนตรนารี ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพมีระเบียบวินัย พึ่งตนเอง และการช่วยเหลือผู้อื่น
และอยู่ร่วมกันในสังคมได้ 

2.วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อให้ลูกเสือเนตรนารีได้ฝึกความอดทนความมีระเบียบวินัยรู้จักช่วยตัวเองรู้จักอยู่และ
ท างานร่วมกับผู้อื่น 
 2.2 เพื่อให้ลูกเสือเนตรนารีเป็นพลเมืองดี  รู้จักช่วยเหลือสังคมด้วยความเต็มใจ 
 2.3 เพื่อให้ลูกเสือเนตรนารีได้พัฒนาตนเองเต็มศักยภาพจากประสบการณ์ตรงและเรียนรู้
เพิ่มเติม 

3.เป้ำหมำย 
 3.1 เชิงปริมำณ 
  3.1.1ลูกเสือเนตรนารีสามัญช้ัน เอก ช้ัน ประถมศึกษาปีท่ี 6 ร้อยละ 95  ได้เข้าร่วม
โครงการค่ายพักแรมแบบพักค้างแรมคืน  1  ครั้ง ใช้เวลา1 คืน 2  วัน   



94 

 

 
 3.2 เชิงคุณภำพ 
  3.2.1ลูกเสือเนตรนารีสามัญช้ัน เอก ได้ฝึกความอดทนความมีระเบียบวินัยรู้จักช่วย
ตัวเองรู้จักอยู่และท างานร่วมกับผู้อื่น 
  3.2.2ลูกเสือเนตรนารีสามัญช้ัน เอก ได้บ าเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคมด้วยความเต็ม
ใจ 
  3.2.3ลูกเสือเนตรนารีสามัญช้ันเอก ได้พัฒนาตนเองเต็มศักยภาพจากประสบการณ์
ตรงและเรียนรู้เพิ่มเติม 
 3.3 ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
  3.3.1ร้อยละของลูกเสือเนตรนารีได้ฝึกความอดทนความมีระเบียบวินัยรู้จักช่วยตัวเอง
รู้จักอยู่และท างานร่วมกับผู้อื่น 
  3.3.2ร้อยละของลูกเสือเนตรนารีได้บ าเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคมด้วยความเต็มใจ 
  3.3.3ร้อยละของลูกเสือเนตรนารีได้พัฒนาตนเองเต็มศักยภาพจากประสบการณ์ตรง
และเรียนรู้เพิ่มเติม 

4. แผนกำรด ำเนินงำน/กิจกรรมที่จัด/ปฏิทินกำรด ำเนินงำน  

รำยกำร ระยะเวลำ งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมกำร 
   1.1 จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ
จากผู้บริหารโรงเรียน 
   1.2 จัดท าค าส่ังแต่งต้ัง
คณะกรรมการด าเนินงานตาม        
โครงการ 
   1.3 ประชุมคณะกรรมการเพื่อวาง
แผนการด าเนินงานท ากิจกรรมตาม
เนื้อหาหลักสูตร 
   1.4 จัดท าเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 
   1.5 จัดเตรียมสถานท่ีค่ายพักแรม 

 
1- 30 พ.ค.  2565 
1- 30 ก.ย.  2565 
 
 

 
33,300 

 
นายเทพตรีชา ศรีคุณ 
นายจตุพล อ่อนสีทัน 
ผู้ก ากับและรองผู้ก ากับ
กลุ่มลูกเสือ ป.6 
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รำยกำร ระยะเวลำ งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

2. ขั้นด ำเนินกำร/กิจกรรมที่จัด 

   2.1 น าลูกเสือเนตรนารี เข้าค่ายพัก
แรมแบบพักค้างแรมคืน   ใช้เวลา 1 
คืน 2 วัน 
2.2 รับรายงานตัว เช็คช่ือลูกเสือ 
เนตรนารี ช้ัน เอกแต่ละหมู่/กอง   
ณ  ค่ายลูกเสือ 
   2.3 จัดกิจกรรมตามเนื้อหา
หลักสูตร/ตารางฝึกอบรม 

 

1-30พ.ย.  2565 

 

 

 

นายเทพตรีชา ศรีคุณ 
นายจตุพล อ่อนสีทัน 
ผู้ก ากับและรองผู้ก ากับ
กลุ่มลูกเสือ ป.6 

3. ขั้นติดตำมและประเมินผล 
   3.1 แบบประเมินกิจกรรมการเข้า
ค่ายลูกเสือ  เนตรนารี 
   3.2 แบบประเมินความพึงพอใจ
กิจกรรมและค่ายลูกเสือ 

 

1-30 ธ.ค.2565 

  

นายเทพตรีชา ศรีคุณ 
นายจตุพล อ่อนสีทัน 
ผู้ก ากับและรองผู้ก ากับ
กลุ่มลูกเสือ ป.6 

 
5.งบประมำณ 
 5.1 งบจัดหา             บาท 5.2  งบเรียนฟรี    33,300   บาท   

6. สถำนที่ด ำเนินกำร 
  6.1 ค่ายลูกเสือ  เนตรนารี  

7. เคร่ืองมือกำรติดตำมและประเมินผล 
 7.1แบบบันทึกคะแนนประจ าฐานเพื่อประเมินกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ –เนตรนารี 
 7.2แบบประเมินความพึงพอใจการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี 

8. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 8.1 ลูกเสือเนตรนารีมีความอดทนความมีระเบียบวินัยรู้จักช่วยตัวเองรู้จักอยู่และท างาน
ร่วมกับผู้อื่น 
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 8.2 ลูกเสือเนตรนารีเป็นพลเมืองท่ีดีและรู้จักช่วยเหลือสังคมด้วยความเต็มใจ 
 8.3 ลูกเสือเนตรนารีได้พัฒนาตนเองเต็มศักยภาพจากประสบการณ์ตรงและเรียนรู้เพิ่มเติม 

 

แบบแสดงประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย 

       โครงกำร/กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี สามัญ ช้ัน เอก ช้ัน ป. 6 ฝ่ำย วิชาการ 

 
ล ำดับ 

 
 

 
รำยกำร 

 
 

ขั้นก ำหนด
มำตรฐำน/
คุณลักษณะ

เฉพำะคุณภำพ 

สรุปรำยรับ 
 

งบ
โรงเรียน 

 
งบเรียน

ฟรี 

 
งบ

จัดหำ 

 
สรุป

รำยจ่ำย 
1 ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ส ารองด าเนินการ - 33,300 -  

รวมประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย  (สามหมื่นสามพันสามร้อยบาทถ้วน )  
 

สรุปประเภทงบประมำณ  
 งบเรียนฟรี     33,300 บาท   งบจัดหา   บาท 

 
ผู้เสนอโครงการ 

 
 

(นายเทพตรีชา   ศรีคุณ) 
หัวหน้าโครงการ 

 
 

 
ผู้เห็นชอบโครงการ 

 
 

(นางสาวสุภารัตน์     เหลืองรัตนวิมล) 
รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 

 

ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
 

(ซิสเตอร์จ านันท์ ไพรงาม) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 

ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 

(บาทหลวงสุรชัย  เจริญพงศ์) 
ผู้จัดการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 
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ล ำดับที่         7                    ปีกำรศึกษำ 2565    
ชื่อโครงกำร/กิจกรรม เข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่  ช้ัน ม.1 – 3   
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   ฝ่ำย  วิชาการ                                      
ตอบสนองแผนพัฒนำโรงเรียน : พันธกิจข้อที่...2...ยุทธศำสตร์ข้อที่ ....3,4.....เป้ำหมำยข้อที่...1.... 
ตอบสนองมำตรฐำนของโรงเรียน : มำตรฐำนที่        1           ตัวบ่งชี้ที่...1.4,1.8,1.9,1.11........ 
ลักษณะโครงกำร    ใหม่    ต่อเนื่อง 
1. หลักกำรและเหตุผล 
 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551  ก าหนดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ไว้ 3 กิจกรรมคือกิจกรรมแนะแนว  กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและกิจกรรมตามความถนัด
และความสนใจ  กิจกรมลูกเสือเนตรนารีเป็นกิจกรรมหนึ่งในกลุ่มกิจกรรมเพื่อบ าเพ็ญประโยชน์ต่อ
สังคมและตามข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติว่าด้วยการปกครองหลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือพ.ศ. 
2509 ได้เขียนไว้ในข้อ 273 ว่ำกำรเดินทำงไกลและแรมคืนให้ผู้ก ากับกลุ่มหรือผู้ก ากับลูกเสือน า
ลูกเสือไปฝึกเดินทางไกลและแรมคืนในปีหนึ่งไม่น้อยกว่ำ 1 คร้ังคร้ังหนึ่งให้พักแรมอย่ำงน้อยหนึ่ง
คืน การเดินทางไกลและแรมคืนมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกให้ลูกเสือมีความอดทนอยู่ในระเบียบวินัยรู้จัก
ช่วยตัวเองรู้จักอยู่และท างานร่วมกับผู้อื่นตลอดจนเรียนวิชาลูกเสือเพิ่มเติมและในการประเมิน
คุณภาพภายนอกเพื่อประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของ สมศ.ตัวบ่งช้ีพื้นฐานท่ี 2.3กล่าวถึงการ
บ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมของกิจกรรมลูกเสือไว้ด้วย ซึ่งแสดงให้เห็นว่ากิจกรรมลูกเสือมีความส าคัญ
ต่อผู้เรียนมาก         
 ดังนั้นฝ่ายวิชาการนักเรียนโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องจัดให้มี
โครงการนี้ขึ้นเพื่อพัฒนานักเรียนให้มีระเบียนวินัยมีความอดทนและช่วยเหลือตนเองได้ 

2.วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อให้ลูกเสือ  เนตรนารี ได้ฝึกทักษะวิชาทางวิชาลูกเสือครบตามกระบวนการของ
หลักสูตร 
 2.2 เพื่อให้ลูกเสือ  เนตรนารี  มีระเบียบวินัย เกิดความรักความสามัคคีในหมู่คณะ 
 2.3 เพื่อให้ลูกเสือ  เนตรนารี รู้จักบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์และช่วยเหลือผู้อื่น 
 2.4 เพื่อให้ลูกเสือ  เนตรนารี ได้พัฒนาในด้านร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์และการอยู่ร่วมกันใน
สังคม 
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3. เป้ำหมำย 
 3.1 เชิงปริมำณ 
  3.1.1 ลูกเสือเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่หลักสูตร ลูกเสือโลก  ลูกเสือช้ันพิเศษ  และ
ลูกเสือหลวงช้ัน ม. 1   ช้ัน ม. 2 และช้ัน ม. 3  ร้อยละ 95  ได้เข้าร่วมโครงการเข้าค่ายพักแรมแบบ
พักค้างแรมคืน  1  ครั้ง ใช้เวลา 2 คืน 3  วัน   
 3.2 เชิงคุณภำพ 
  3.2.1 ลูกเสือเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่หลักสูตร ลูกเสือโลก  ลูกเสือช้ันพิเศษ  และ
ลูกเสือหลวงได้ฝึกทักษะวิชาทางวิชาลูกเสือครบตามกระบวนการของหลักสูตร 
  3.2.2 ลูกเสือเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่หลักสูตร ลูกเสือโลก  ลูกเสือช้ันพิเศษ  และ
ลูกเสือหลวงมีระเบียบวินัย เกิดความรักความสามัคคีในหมู่คณะ 
  3.2.3 ลูกเสือเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่หลักสูตร ลูกเสือโลก  ลูกเสือช้ันพิเศษ  และ
ลูกเสือหลวงรู้จักบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์และช่วยเหลือผู้อื่น 
  3.2.4  ลูกเสือเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่หลักสูตร ลูกเสือโลก  ลูกเสือช้ันพิเศษ  และ
ลูกเสือหลวงได้พัฒนาในด้านร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์และการอยู่ร่วมกันในสังคม 
 3.3 ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
  3.3.1 ร้อยละของลูกเสือเนตรนารี ได้ฝึกทักษะวิชาทางวิชาลูกเสือครบตามหลักสูตร 
  3.3.2 ร้อยละของลูกเสือเนตรนารี  มีระเบียบวินัย เกิดความรักความสามัคคีใน 
หมู่คณะ 
  3.3.3 ร้อยละของลูกเสือเนตรนารี  รู้จักบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์และช่วยเหลือ
ผู้อื่น 
  3.3.4 ร้อยละของลูกเสือเนตรนารี  ได้พัฒนาด้านร่างกายจิตใจ อารมณ์และการอยู่
ร่วมกันในสังคม 
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4. แผนกำรด ำเนินงำน/กิจกรรมที่จัด/ปฏิทินกำรด ำเนินงำน  

รำยกำร ระยะเวลำ งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมกำร 
   1.1 จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ
จากผู้บริหารโรงเรียน 
   1.2 จัดท าค าส่ังแต่งต้ัง
คณะกรรมการด าเนินงานตาม 
โครงการ 
   1.3 ประชุมคณะกรรมการเพื่อ
วางแผนการด าเนินงานท ากิจกรรม
ตามเนื้อหาหลักสูตร 
   1.4 จัดท าเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 
   1.5 จัดเตรียมสถานท่ีค่ายพักแรม 

 

1-30 พ.ค.  2565 

1-30 ก.ย.  2565 

 

 

 

95,480 

 

นายเทพตรีชา ศรีคุณ 
นายโยธิน เกิดสมบูรณ์ 
นายสมจิตร เวียงใต้ 
ผู้ก ากับและรองผู้ก ากับ
กลุ่มลูกเสือม.13 

2. ขั้นด ำเนินกำร/กิจกรรมที่จัด 
   2.1 น าลูกเสือเนตรนารี เข้าค่าย
พักแรม ใช้เวลา 2 คืน 3 วัน 
   2.2 รับรายงานตัว เช็คช่ือ 
ลูกเสือ  เนตรนารี  หลักสูตร 
ลูกเสือโลก ช้ันพิเศษ หลวง แต่ละ
หมู่/กอง  ณ  ค่ายลูกเสือ 
   2.3 จัดกิจกรรมตามเนื้อหา
หลักสูตร/ตารางฝึกอบรม 

 

1-30 พ.ย.  2565 

 

 

 

นายเทพตรีชา ศรีคุณ 
นายโยธิน เกิดสมบูรณ์ 
นายสมจิตร เวียงใต้ 
ผู้ก ากับและรองผู้ก ากับ
กลุ่มลูกเสือ 
ม.13 

3. ขั้นติดตำมและประเมินผล 
    3.1 แบบประเมินกิจกรรมการ
เข้าค่ายลูกเสือ  เนตรนารี 
    3.2 แบบประเมินความพึงพอใจ
กิจกรรมและค่ายลูกเสือ 

 

1-30 ธ.ค. 2565 

  

นายเทพตรีชา ศรีคุณ 
นายโยธิน เกิดสมบูรณ์ 
นายสมจิตร เวียงใต้ 
ผู้ก ากับและรองผู้ก ากับ
กลุ่มลูกเสือม.13 
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5. งบประมำณ 
 5.1 งบจัดหา     บาท 5.2  งบเรียนฟรี    .95,480.   บาท   
  รวม   95,480    บำท          

6. สถำนที่ด ำเนินกำร 
  6.1 ค่ายพักแรมลูกเสือ  เนตรนารี 

7. เคร่ืองมือกำรติดตำมและประเมินผล 
 7.1 แบบบันทึกคะแนนประจ าฐาน  เพื่อประเมินกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ  เนตร
นารี 
 7.2 แบบประเมินความพึงพอใจการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ  เนตรนารี 

8. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 8.1 ลูกเสือเนตรนารีมีความอดทนความมีระเบียบวินัยรู้จักช่วยตัวเองรู้จักอยู่และท างาน
ร่วมกับผู้อื่น 
 8.2 ลูกเสือเนตรนารีเป็นพลเมืองท่ีดีและรู้จักช่วยเหลือสังคมด้วยความเต็มใจ 
 8.3 ลูกเสือเนตรนารีได้พัฒนาตนเองเต็มศักยภาพจากประสบการณ์ตรงและเรียนรู้เพิ่มเติม 
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แบบแสดงประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย 
 โครงกำร/กิจกรรม เข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่  ช้ัน ม.1 – 3 ฝ่ำย วิชาการ 

 
ล ำดับ 

 
 

 
รำยกำร 

 
 

ขั้นก ำหนด
มำตรฐำน/
คุณลักษณะ

เฉพำะคุณภำพ 

สรุปรำยรับ 
 

งบ
โรงเรียน 

 
งบเรียน

ฟรี 

 
งบ

จัดหำ 

 
สรุป

รำยจ่ำย 
1 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี1-3 ส ารองด าเนินการ - 95,480 - 95,480 

รวมประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย  (เก้าหมื่นห้าพันส่ีร้อยแปดสิบบาทถ้วน ) 95,480 
 

สรุปประเภทงบประมำณ  
 งบจัดหา...........................บาท    งบเรียนฟรี......95,480......บาท  

 

 
ผู้เสนอโครงการ 

 
 

(นายเทพตรีชา   ศรีคุณ) 
หัวหน้าโครงการ 

 
 

 
ผู้เห็นชอบโครงการ 

 
 

(นางสาวสุภารัตน์     เหลืองรัตนวิมล) 
รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 

 

ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
 

(ซิสเตอร์จ านันท์ ไพรงาม) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 

ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 

(บาทหลวงสุรชัย  เจริญพงศ์) 
ผู้จัดการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 
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ล ำดับที่    8 หน่วยงำนงานวัดผลประเมินผลและทะเบียน ฝ่ำย            วิชาการ 
ตอบสนองแผนพัฒนำโรงเรียน : พันธกิจข้อที่...2...ยุทธศำสตร์ข้อที่ ....2,4.....เป้ำหมำยข้อที่...2.... 
ตอบสนองมำตรฐำนกำรศึกษำ สมศ.รอบสี่: มำตรฐำนที่....3.....ประเด็นที่..............…………………... 
ตอบสนองมำตรฐำนของโรงเรียน : มำตรฐำนที่         1          ตัวบ่งชี้ที่...........-......................... 

วัตถุประสงค์/เป้ำหมำย กิจกรรม/ข้ันตอนกำรด ำเนินงำน 
ระยะเวลำ 
ด ำเนินงำน 

(วัน/เดือน/ปี) 
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อจัดท าคู่มือวัดผลประเมินผล
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551   
2. เพื่อจัดท าและรวบรวม
แบบฟอร์มวัดผลประเมินผลและ
เผยแพร่แก่ครู   
3. เพื่อประสานกับงานการเรียน
การสอนในการรวบรวมผลสัมฤทธิ์
ของผู้เรียนแต่ละกลุ่มสาระการ
เรียนรู้   
4. เพื่อสรุปรายงานผลสัมฤทธิ์
ระดับโรงเรียน   
5. เพื่อรวบรวมสรุปเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ   
6. เพื่อประสานกับงานการเรียน
การสอนเพื่อรวบรวมข้อสอบและ
ไฟล์ข้อสอบจัดท าเป็นคลังข้อสอบ   
7. เพื่อเทียบโอนผลการเรียน
นักเรียน   
8. เพื่อจัดระบบงานทะเบียน 

1.ขั้นวำงแผน (P : PLAN) 
   1.1 ประชุมคณะกรรมการวัดผลและ
ทะเบียน 
       1.1.1 เตรียมจัดท าคู่มือวัดผล
ประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2551   
       1.1.2 เตรียมจัดท าและรวบรวม
แบบฟอร์มวัดผลประเมินผลและเผยแพร่ 
แก่ครู   
       1.1.3 เตรียมประสานกับงานการเรียน
การสอนในการรวบรวมผลสัมฤทธิ์ของ
ผู้เรียนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้   
       1.1.4 เตรียมสรุปรายงานผลสัมฤทธิ์
ระดับโรงเรียน   
       1.1.5. เตรียมรวบรวมสรุป
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ระดับชาติ   
       1.1.6 เตรียมประสานกับงานการเรียน
การสอนเพื่อรวบรวมข้อสอบจัดท าเป็นคลัง
ข้อสอบ   
       1.1.7 เตรียมเทียบโอนผลการเรียน

 
 
 

5 พ.ค. 2565 
 
 

5 พ.ค. 2565 
 
 

5 พ.ค. 2565 
 
 

11-13 พ.ค. 65 
 

11-13 พ.ค. 65 
 
 

11-13 พ.ค. 65 
 
 

11-13 พ.ค. 65 
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วัตถุประสงค์/เป้ำหมำย กิจกรรม/ข้ันตอนกำรด ำเนินงำน 
ระยะเวลำ 
ด ำเนินงำน 

(วัน/เดือน/ปี) 
 นักเรียน  

       1.1.8 เตรียมจัดระบบงานทะเบียน 
 

11-13 พ.ค. 65 
เป้ำหมำยเชิงปริมำณ 
1.ผู้เรียนระดับประถมศึกษาปีท่ี 1 
- มัธยมศึกษาปีท่ี 3 
2. ครูผู้สอนท้ัง 8 กลุ่มสาระ 
 
เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ 
1. มีจัดท าคู่มือวัดผลประเมินผล
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551   
2. มีจัดท าและรวบรวมแบบฟอร์ม
วัดผลประเมินผลและเผยแพร่แก่
ครู   
3. มีประสานกับงานการเรียนการ
สอนในการรวบรวมผลสัมฤทธิ์ของ
ผู้เรียนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้   
4. มีสรุปรายงานผลสัมฤทธิ์ระดับ
โรงเรียน   
5. มีรวบรวมสรุปเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ   
6. มีประสานกับงานการเรียนการ
สอนเพื่อรวบรวมข้อสอบจัดท าเป็น
คลังข้อสอบ   
7. มีเทียบโอนผลการเรียนนักเรียน   
8. มีการจัดระบบงานทะเบียน 
 
ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
1. มีจัดท าคู่มือวัดผลประเมินผล

2. ข้ันด ำเนินกำร (ภาระงานประจ า/ภาระ
งานร่วม/โครงการ)(D : DO) 
   2.1 เตรียมจัดท ำคู่มือวัดผลประเมินผล
ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้น
พื้นฐำน พ.ศ. 2551  
       2.1.1 แต่งต้ังคณะกรรมการวัดและ
ประเมินผลน าเสนอเพื่อขออนุมัติจาก
ผู้อ านวยการ 
       2.1.2 ประชุมคณะกรรมการวัดและ
ประเมินผล งานการเรียนการสอน เพื่อ
จัดท าคู่มือวัดผลและประเมินผล       
       2.1.3 ท าคู่มือวัดผลและประเมินผล       
       2.1.4น าเสนอคู่มือวัดผลและ
ประเมินผลต่อผู้อ านวยการ  
       2.1.5ประชุมช้ีแจงการใช้คู่มือวัดผล
และประเมินผลร่วมกับงานการเรียนการ
สอน เพื่อประกาศใช้ คู่มือวัดผลและ
ประเมินผล       
       2.1.6ประกาศใช้คู่มือวัดผลและ
ประเมินผล 
 
   2.2 จัดรวบรวมแบบฟอร์มวัดผลและ
ประเมินผลและเผยแพร่แก่ครู      
       2.2.1 ประชุมคณะกรรมการวัดผล
ประเมินผลจัดท าแบบฟอร์มวัดผลและ
ประเมินผล       
       2.2.2 จัดท าแบบประเมินวัดผลและ

 
 
 
 
 

5 พ.ค. 65 
 
 

9-13 พ.ค. 65 
 
 

9-13 พ.ค. 65 
9-13 พ.ค. 65 

 
17-20 พ.ค. 65 

 
 
 

17-20 พ.ค. 65 
 
 
 
 

23-27 พ.ค. 65 
 
 

23-27 พ.ค. 65 
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วัตถุประสงค์/เป้ำหมำย กิจกรรม/ข้ันตอนกำรด ำเนินงำน 
ระยะเวลำ 
ด ำเนินงำน 

(วัน/เดือน/ปี) 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 เป็น
ปัจจุบัน  
2. มีแบบฟอร์มวัดผลประเมินผล
เป็นปัจจุบัน  
3. รวบรวมผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน
ท้ัง 8 กลุ่มสาระเป็นปัจจุบัน 
4. สรุปรายงานผลสัมฤทธิ์ระดับ
โรงเรียนเป็นปัจจุบัน   
5. รวบรวมสรุปเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ
เป็นปัจจุบัน   
6. ประสานกับงานการเรียนการ
สอนเพื่อรวบรวมข้อสอบและไฟล์
ข้อสอบจัดท าเป็นคลังข้อสอบเป็น
ปัจจุบัน   
7. เทียบโอนผลการเรียนนักเรียน
เป็นปัจจุบัน   
8. จัดระบบงานทะเบียนเป็น
ปัจจุบัน 

ประเมินผลการเรียนรู้ ดังนี้              
2.2.2.1 จัดท าแบบประเมินผลการ
เรียนรู้ตามมาตรฐานตัวชี้วัดของแต่
ละวิชาและระดับช้ัน        
2.2.2.2 จัดท าแบบประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์             
2.2.2.3 จัดท าแบบประเมินการ
อ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน             
2.2.2.4 จัดท าแบบประเมิน
สมรรถนะผู้เรียน   
2.2.2.5 จัดท าแบบประเมิน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน      

       2.2.3 ประชุมช้ีแจงกับงานการเรียน
การสอนให้น าแบบประเมินผลการเรียนรู้
ตามมาตรฐานตัวชี้วัดของแต่ละวิชาและ
ระดับช้ัน แบบประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ แบบประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์
และเขียน และแบบประเมินสมรรถนะ
ผู้เรียนไปใช้ในการประเมินนักเรียน 
       2.2.4 ประชุมช้ีแจงกับงานส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม ให้น าแบบประเมิน 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ไปใช้ในการ
ประเมินนักเรียน 
       2.2.5 ประชุมช้ีแจงกับงานกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน ให้น าแบบประเมินกิจกรรม 
พัฒนาผู้เรียน ไปใช้ในการประเมินนักเรียน 
       2.2.6 ประสานกับงานนิเทศการเรียน
การสอน งานจัดการเรียนการสอน       
เพื่อติดตามการใช้แบบ ประเมินผลการ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23-27 พ.ค. 65 
 
 
 
 
 
 

23-27 พ.ค. 65 
 
 
 

23-27 พ.ค. 65 
 
 

15- 30 มิ.ย. 65 
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วัตถุประสงค์/เป้ำหมำย กิจกรรม/ข้ันตอนกำรด ำเนินงำน 
ระยะเวลำ 
ด ำเนินงำน 

(วัน/เดือน/ปี) 
เรียนรู้ตามมาตรฐานตัวชี้วัดของแต่ละวิชา
และระดับช้ัน 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 ประสำนกับงำนกำรเรียนกำรสอน
ในกำรรวบรวมผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน  
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
       2.3.1 ประสานกับงานการเรียนการ
สอนให้ส่งผลการประเมินผลการเรียนรู้ตาม
มาตรฐานตัวชี้วัดผลการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ผลการประเมิน
การอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนผลการ
ประเมินสมรรถนะผู้เรียนท่ีงานวัดผลและ
ประเมินผล 
       2.3.2 ประสานกับงานส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมฝ่ายกิจการนักเรียนให้
ส่งผลการประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 
       2.3.3 ประสานกับงานกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนฝ่ายกิจการนักเรียนให้ส่งผลการ
ประเมินกิจกรรมพฒันาผู้เรียน 
       2.3.4 งานวัดผลประเมินผลท าการ

 
 
 
 
 

15-30 มิ.ย. 65 
 
 

15-30 มิ.ย. 65 
 
 
 
 
 

15-30 มิ.ย. 65 
 
 
 
 
 
 

15-30 มิ.ย. 65 
 
 
 

1-15 มิ.ย. 65 
 
 

13 - 17 ธ.ค. 65 
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วัตถุประสงค์/เป้ำหมำย กิจกรรม/ข้ันตอนกำรด ำเนินงำน 
ระยะเวลำ 
ด ำเนินงำน 

(วัน/เดือน/ปี) 
ประเมินผลการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ ประมวลผลคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ประมวลผลการอ่านคิดวิเคราะห์
และเขียน ประมวลผลสมรรถนะและ
ประมวลผลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็น
รายบุคคล 
       2.3.5 ประสานกับงานการเรียนการ
สอนเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของผลการ
ประเมินนักเรียนเป็นรายบุคคล 
       2.3.6 น าผลการประเมินนักเรียนเป็น
รายบุคคลเสนอผู้แทนผู้รับใบอนุญาตผู้ 
อ านวยการและผู้จัดการอนุมัติ 
 
   2.4 สรุปรำยงำนผลสัมฤทธิ์ระดับ
โรงเรียน 
       2.4.1 ประมวลผลและรวบรวม
ผลสัมฤทธิ์ทุกระดับช้ันทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู ้
       2.4.2จัดท าเป็นเล่มรายงานผลสัมฤทธิ์
ระดับโรงเรียน 
       2.4.3 จัดส่งข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนผลประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ผลประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน
ผลการประเมินสมรรถนะและผลการ
ประเมินกิจกรรมพฒันาผู้เรียนให้งาน
เทคโนโลยีและสารสนเทศฝ่ายพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและบุคลากรและงานการ
เรียนการสอนฝ่ายวิชาการ 
 

7 - 11 ก.พ. 66 
 
 
 
 
 

11 -15 ต.ค. 65 
17-25 มี.ค. 66 

 
18-22 ต.ค. 65 
21-25 มี.ค. 66 

 
 
 
 

15 ต.ค. 65 
23-25 มี.ค. 66 

 
26 ต.ค. 65- 
29 มี.ค. 66 
21 - 31 มี.ค. 

66 
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วัตถุประสงค์/เป้ำหมำย กิจกรรม/ข้ันตอนกำรด ำเนินงำน 
ระยะเวลำ 
ด ำเนินงำน 

(วัน/เดือน/ปี) 
   2.5 รวบรวมสรุปเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนระดับชำติ 
       2.5.1 รวบรวมผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนระดับชาติ 
       2.5.2 วิเคราะห์และเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติในปีท่ี
ผ่านมาและปัจจุบันเพื่อน าผลมาพัฒนา
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 จัดท าเกียรติบัตรและของรางวัล
ให้กับนักเรียนท่ีมีคะแนนเต็มจากผลสอบ 
O-NET,NT และ RT 
   2.6 รวบรวมข้อสอบเพือ่จัดท ำคลังสอบ 
       2.6.1 ประสานกับงานการเรียนการ
สอนฝ่ายวิชาการให้จัดส่งข้อสอบแต่ละวิชา

 
 

25-30 มี.ค. 66 
 

25-30 มี.ค. 66 
 
 
 
 

25-30 มี.ค. 66 
 
 
 

25-30 มี.ค. 66 
 
 

1-3 เม.ย. 66 
 
 

1-3 เม.ย. 66 
 
 
 

1-3 เม.ย. 66 
 
 
 
 

พฤษภาคม 66 
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วัตถุประสงค์/เป้ำหมำย กิจกรรม/ข้ันตอนกำรด ำเนินงำน 
ระยะเวลำ 
ด ำเนินงำน 

(วัน/เดือน/ปี) 
แต่ละระดับช้ันพร้อมเฉลย  ท่ีงานวัดผล
ประเมินผล 2 ครั้งต่อ 1 ภาคเรียนรวบรวม
เป็นคลังข้อสอบ 
   2.7. กำรเทียบโอนผลกำรเรียน 
       2.7.1 ประสานกับงานเทคโนโลยีและ
สารสนเทศฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้
จัดส่งระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) 
ของนักเรียนใหม่เพื่อเทียบโอนผลการเรียน
ของนักเรียนใหม่ในระบบ School Bright  
       2.7.2 แจ้งผลการเทียบโอนให้กับงาน
การเรียนการสอนฝ่ายวิชาการหัวหน้าฝ่าย
วิชาการและผู้แทนผู้รับใบอนุญาต
ผู้อ านวยการและผู้จัดการรับทราบ 
   2.8 งำนทะเบียน 
       2.8.1 ส ารวจและรวบรวมข้อมูล
นักเรียนท่ีเข้าใหม่ ลาออกและจ านวน
นักเรียนท้ังหมดแต่ละระดับช้ัน 
       2.8.2 เก็บรวบรวมแฟ้มประวัติ
นักเรียนอนุมัติรหัสประจ าตัวนักเรียนใหม่ 
ตลอดปีการศึกษาและเอกสารหลักฐาน
ต่างๆเกี่ยวกับการประเมินผลนักเรียน 
      2.8.3 ส ารวจและประสานงานกับฝ่าย
วิชาการจัดพิมพ์รายช่ือนักเรียนพร้อมท้ัง
ออกใบรับรองให้แก่นักเรียน 
       2.8.4 จัดท าประกาศนียบัตรให้กับ
นักเรียนท่ีจบหลักสูตรในแต่ระดับการศึกษา 
       2.8.5 จัดท าระเบียนแสดงผลการ
เรียน (ปพ.1) ให้กับนักเรียนผู้ส าเร็จ
การศึกษาในแต่ระดับช้ันหรือนักเรียนท่ี

 
 
 

15-30 ก.ค. 65 
20-24 ก.ย. 65 
1-9 ธ.ค. 65 

10-14 ก.พ. 66 
 
 

ตลอดปี
การศึกษา 

 
 

 
ตลอดปี

การศึกษา 
 

ตลอดปี
การศึกษา 

 
 

ตลอดปี
การศึกษา 

 
ตลอดปี

การศึกษา 
 

18-31 มี.ค. 66 
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วัตถุประสงค์/เป้ำหมำย กิจกรรม/ข้ันตอนกำรด ำเนินงำน 
ระยะเวลำ 
ด ำเนินงำน 

(วัน/เดือน/ปี) 
ลาออกก่อนส าเร็จการศึกษา 
       2.8.6 จัดท าหนังสือรับรองต่างๆของ
นักเรียนและเอกสารการขอลาศึกษาต่อของ
นักเรียน 
       2.8.7 เก็บรวบรวมข้อมูลการมาเรียน
ของนักเรียน 

 
ตลอดปี

การศึกษา 
 

ตลอดปี
การศึกษา 

 
เคร่ืองมือกำรติดตำม/ประเมินผล 
1. แบบประเมินผลการเรียนรู้ตาม
มาตรฐานตัวชี้วัดของแต่ละวิชา
และระดับช้ัน              
2.  แบบประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์             
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 
7.2 แบบทดสอบ NT  
7.3 แบบทดสอบ RT 

3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตำม/ประเมินผล 
(C : CHECK)  
   3.1 ติดตามตรวจสอบการด าเนินงานตาม
แผนงาน 
   3.2 ปรับปรุงแก้ไข การด าเนินการท่ียังไม่
สมบูรณ์ 
 
 
 

 
 

4-8  เม.ย. 66 
 

4-8 เม.ย. 66 
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วัตถุประสงค์/เป้ำหมำย กิจกรรม/ข้ันตอนกำรด ำเนินงำน 
ระยะเวลำ 
ด ำเนินงำน 

(วัน/เดือน/ปี) 
 4. ข้ันสรุป/รำยงำน/ปรับปรุง/พัฒนำ 

( A : ACT)  
   4.1 จัดท ารายงานการด าเนินงานของ
หน่วยงาน 
   4.2 น าผลการประเมินมาปรับปรุงและ
พัฒนาในปีการศึกษาต่อไป 
 

 
 

4-8 เม.ย. 66 
 

4-8 เม.ย. 66 
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แบบแสดงประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย 

หน่วยงำน งานวัดผลประเมินผลและทะเบียน   ฝ่ำย วิชาการ 
 

ล ำดับ 
 
 

 
รำยกำร 

 
 

ขั้นก ำหนด
มำตรฐำน/
คุณลักษณะ

เฉพำะคุณภำพ 

สรุปรำยรับ 
 

งบ
โรงเรียน 

 
งบเรียน

ฟรี 

 
งบ

จัดหำ 

 
สรุป

รำยจ่ำย 
1 
 

จัดท าเอกสารการ
ด าเนินงาน 

ส ารองด าเนินการ 
 

7,000 - - 7,000 

2 
 

การจัดซื้อข้อสอบกลาง
ภาคและปลายภาค 

ส ารองด าเนินการ 
 

100,000 - - 100,000 

3 
 

จัดซื้อเอกสารการวัดผล 
ปพ. 1-3  ปพ. 5-6 และ 
ปพ. 8 

ส ารองด าเนินการ 
 
 
 

50,000 - - 50,000 

4 
 

การด าเนินการจัดสอบ  
O-NET,NT,RT,Las 

ส ารองด าเนินการ 
 
 

30,000 - - 30,000 

รวมประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย  (หนึ่งแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน ) 187,000 
 

สรุปประเภทงบประมำณ 
 งบโรงเรียน................187,000..................... งบจัดหา........................................... 
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    ผู้เสนอ        ผู้พิจารณา 
    
         (นางสาวมะลิ  ทนกระโทก)                               (นางสาวสุภารัตน์  เหลืองรัตนวิมล) 
หัวหน้างานงานวัดผลประเมินผลและทะเบียน                      รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 

 
                    ผู้เห็นชอบ                                                       ผู้อนุมัติ 

 
       (ซิสเตอร์จ านันท์  ไพรงาม)                                      (บาทหลวงสุรชัย  เจริญพงศ์)        
    ผู้อ านวยการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์                               ผู้จัดการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 
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ล ำดับที่ ..........9........... หน่วยงำน      งานห้องสมุด ฝ่ำย  วิชาการ  
ตอบสนองแผนพัฒนำโรงเรียน: พันธกิจข้อที่       5      ยุทธศำสตร์ข้อที่7เป้ำหมำยข้อที่ 3.1.2 
ตอบสนองมำตรฐำนกำรศึกษำ สพฐ. มำตรฐำนที่  3,11  ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ที่  3.1,11.3   
ตอบสนองมำตรฐำนกำรศึกษำ สมศ.รอบ 4: มำตรฐำนที่      1     ประเด็นที่ …1.1,1.2,1.3,1.6…       

วัตถุประสงค์/เป้ำหมำย กิจกรรม/ข้ันตอนกำรด ำเนินงำน 
ระยะเวลำด ำเนินงำน 

(วัน/เดือน/ปี) 
วัตถุประสงค์ 
 1.  เพื่อให้บริการยืม – คืน 
หนังสือ ส่ือ Internet ให้แก่
นักเรียนและบุคลากร 
 2.  เพื่อจัดหาส่ืออุปกรณ์
ห้องสมุดปีการศึกษา 2565 
 3.  เพื่อซ่อมแซมหนังสือ ส่ือ
อุปกรณ์ ในห้องสมุด 
 4.  เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริม
รักการอ่านของนักเรียนในปี
การศึกษา 2565 
 
เป้ำหมำยเชิงปริมำณ 
 1.  ผู้เรียนระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึงระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 
 2.  นักเรียนและบุคลากรใน
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 
 
 
เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ 

1.ขั้นวำงแผน(P : PLAN) 
 1.1  ประชุมคณะกรรมการ
กิจกรรมงานห้องสมุด 
 1.2  เตรียมจัดท าแบบ
ให้บริการยืม – คืน หนังสือ ส่ือ 
Internet ให้แก่นักเรียนและ
บุคลากร  
 1.3  เตรียมจัดหาส่ืออุปกรณ์
ห้องสมุดประจ าปีการศึกษา 2565  
 1.4  เตรียมซ่อมแซมหนังสือ 
ส่ืออุปกรณ์ ในห้องสมุด  
 1.5  เตรียมจัดกิจกรรมส่งเสริม
รักการอ่านของนักเรียนในปี
การศึกษา 2565 
 
2.ขั้นด ำเนินกำร (ภำระงำนประจ ำ/
ภำระงำนร่วม/โครงกำร)(D : DO) 
 2.1  จัดท าหนังสือแต่งต้ัง
ผู้รับผิดชอบงานห้องสมุด 
 2.2  จัดท าแบบให้บริการยืม – 
คืน หนังสือ ส่ือ Internet ให้แก่

 
30 เมษายน 2565 

 
21 พ.ค.65 

 
 
 

21 พ.ค. 65 
 

21 พ.ค. 65 
 

ตลอดปีการศึกษา 
 
 
 
 
 

30 เม.ย.65 
 

21 พ.ค. 65 
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วัตถุประสงค์/เป้ำหมำย กิจกรรม/ข้ันตอนกำรด ำเนินงำน 
ระยะเวลำด ำเนินงำน 

(วัน/เดือน/ปี) 
 1.  นักเรียนและบุคลากร
ได้รับการบริการยืม – คืน
หนังสืออย่างสะดวก 
 2.  นักเรียนและบุคลากรมี
ส่ืออุปกรณ์ในห้องสมุดใช้อย่าง
เพียงพอ 
 
ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
 -  นักเรียนและบุคลากรร้อย
ละ 85 ได้รับบริการห้องสมุด
อย่างเพียงพอ 
 -   ครูและนักเรียนร้อยละ 
85 ใช้แสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองจากส่ือท่ีหลากหลาย 
 
เคร่ืองมือกำรติดตำม/
ประเมินผล 
     1.  รายงานสถิติการเข้าใช้
ห้องสมุด 
     2.  รายงานสถิติการยืม
หนังสือ 
     3.  แบบประเมินความพึง
พอใจต่อการจัดสัปดาห์
ห้องสมุด 
     4.  รายงานผลสรุปงาน
ห้องสมุด 

นักเรียนและบุคลากร 
 2.3  จัดหาส่ืออุปกรณ์ห้องสมุด
ประจ าปีการศึกษา 2563 
 2.4  ซ่อมแซมหนังสือ ส่ือ
อุปกรณ์ ในห้องสมุด 
 2.5  จัดกิจกรรมส่งเสริมรักการ
อ่านของนักเรียนในปีการศึกษา 
2565 
 2.7  จัดกิจกรรมปฐมนิเทศการ
ใช้ห้องสมุด 
 2.8  การยืม – คืน หนังสือ 
  2.9  ยอดนักอ่าน 
 2.10  สัปดาห์ห้องสมุด 
          -  ตอบค าถามจาก
นิทรรศการบอร์ดความรู้
นักวิทยาศาสตร์ 
         -  วาดภาพระบายสี 
         -  คัดลายมือ  
         -  ต้นไม้ภาษาไทย 
         -  ภาพตัดต่อ 
 2.11  กิจกรรมห้องสมุด
เคล่ือนท่ี ป.1 , ป.2 
 2.12  บรรณารักษ์น้อย 
-  คัดเลือกบรรณารักษ์โดยความ
สมัครใจ ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 
3  ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
-  อบรมบรรณารักษ์น้อย 
-  มอบหมายงานช่วงพักเท่ียง  
 
 

 
25 มี.ค. 65 –  

5 เม.ย.65 
25 มี.ค. 65 –  

5 เม.ย.65 
23 พ.ค.65 

 
 

6 มิ.ย. 65 
 

ตลอดปีการศึกษา 
23 ส.ค. -16 ก.ย. 65 
24 ส.ค. – 17 ก.ย. 65 
25 ส.ค. – 31 ส.ค.65 

 
 
 
 
 
 

6 – 10 มิ.ย. 2565 
 

6 – 10 มิ.ย. 2565 
 
 
 

13 มิ.ย. 65 
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วัตถุประสงค์/เป้ำหมำย กิจกรรม/ข้ันตอนกำรด ำเนินงำน 
ระยะเวลำด ำเนินงำน 

(วัน/เดือน/ปี) 
3.ขั้นตรวจสอบ/ติดตำม/
ประเมินผล(C : CHECK) 
 3.1  ตรวจเช็คสถิติการเข้าใช้
ห้องสมุดของนักเรียนและบุคลากร
ในโรงเรียน 
      3.2  ตรวจเช็คสถิติการยืม
หนังสือของนักเรียนและบุคลากรใน
โรงเรียน 
      3.3  ส ารวจความพึงพอใจต่อ
การจัดสัปดาห์ห้องสมุด 
 
4.ขั้นสรุป/รำยงำน/ปรับปรุง/
พัฒนำ( A : ACT) 
 4.1  เก็บรวบรวมสถิติการเข้า
ใช้ห้องสมุดของนักเรียนและ
บุคลากรในโรงเรียน 
       4.2  เก็บรวบรวมสถิติการยืม
หนังสือของนักเรียนและบุคลากรใน
โรงเรียน 
       4.3  เก็บรวบรวมข้อมูล 
วิเคราะห์และสรุปผลความพึงพอใจ
ต่อการจัดสัปดาห์ห้องสมุด 
 4.4  สรุปผลการด าเนินงาน 
งานห้องสมุดและจัดท ารูปเล่ม
น าเสนอหัวหน้าฝ่ายวิชาการ 

 
 
 

22 ก.พ. 66 
 
 

22 ก.พ. 66 
 

 
25 ก.พ. 66 

 
 
 
 

24 ก.พ. 66 
 

 
24 ก.พ. 66 

 
 

24 ก.พ. 66 
 
 

2 มี.ค. 66 
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แบบประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย 

หน่วยงำน         งานห้องสมุด            ฝ่ำย      วิชาการ                     . 
 

ล ำดับ 
 
 

 
รำยกำร 

 
 

ขั้นก ำหนด
มำตรฐำน/
คุณลักษณะ

เฉพำะคุณภำพ 

สรุปรำยรับ 
 

งบ
โรงเรียน 

 
งบเรียน

ฟรี 

 
งบ

จัดหำ 

 
สรุป

รำยจ่ำย 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดซื้อหนังสือใหม่ 
- หมวดหนังสือ 000 – 
900 
-  หนังสือ 
-  สารานุกรม 
-  หนังสือคู่มือเตรียมสอบ 
-  หนังสือเยาวชน 
-  หนังสือนวนิยาย 
-  หนังสือเรื่องส้ัน 
-  หนังสือนิทาน 

ส ารองด าเนินการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100,000   100,000 

2 ตู้วางหนังสือห้องสมุด ส ารองด าเนินการ 36,900   36,900 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดซื้ออุปกรณ์ในห้องสมุด 
- เครื่องเย็บกระดาษ 
- เครื่องเย็บกระดาษ 
- ลูกแม็กใหญ่ 
- แลคซีนคละสี 
- กาวลาเทค 
- กาว 2 หน้าแบบบาง 
- กาว 2 หน้าแบบหนา 
- สต๊ิกเกอร์ใส 
- แฟ้มเก็บงาน 
- กระดาษ A 4 
- สต๊ิกเกอร์ ลาเบล 
- เทปใส 
- หมึกเครื่องปริ้น 

ส ารองด าเนินการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1,899 

100 
350 
950 
130 
120 

1,800 
750 

1,100 
2,400 
1,198 

110 
3,420 

   
1,899 

100 
350 
950 
130 
120 

1,800 
750 

1,100 
2,400 
1,198 

110 
3,420 
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ล ำดับ 

 
 

 
รำยกำร 

 
 

ขั้นก ำหนด
มำตรฐำน/
คุณลักษณะ

เฉพำะคุณภำพ 

สรุปรำยรับ 
 

งบ
โรงเรียน 

 
งบเรียน

ฟรี 

 
งบ

จัดหำ 

 
สรุป

รำยจ่ำย 
 - ยอดนักอ่าน เกียรติบัตร    60 60 

5 

สัปดาห์ห้องสมุด 
- ของรางวัล 
- กระดาษ A 4  
- กระดาษ A 4 คละสี 
- กระดาษโปสเตอร์สี  
- ฟิวเจอร์บอร์ด A4 
- สีไม้ 

ส ารองด าเนินการ 
 
 
 
 
 
 

 
5,000 

120 
420 
450 
420 
855 

   
5,000 

120 
420 
450 
420 
855 

6 
บรรณารักษ์น้อย 
- เกียรติบัตร   

ส ารองด าเนินการ 60   60 

รวมประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย  (หนึ่งแสนห้าหมื่นแปดพันหกร้อยสิบสองบาทถ้วน ) 158,612 
 
สรุปประเภทงบประมำณ 
 งบโรงเรียน 158,612     งบจัดหา............................. 
 
 
              ผู้เสนอ                   ผู้พิจารณา 
 
 
 (นางสาวฉัตรแก้ว  เปกรัมย์)    (นางสาวสุภารัตน์  เหลืองรัตนวิมล) 
      หัวหน้างานห้องสมุด       รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ  
 
      
              เห็นชอบ                  ผู้อนุมัติ 
 
 
    (ซิสเตอร์จ านันท์  ไพรงาม)            (บาทหลวงสุรชัย เจริญพงศ์) 
 ผู้อ านวยการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์       ผู้อ านวยการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 
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ล ำดับที่ 10 หน่วยงำน      ระดับช้ัน                  ฝ่ำย  วิชาการ 
ตอบสนองแผนพัฒนำโรงเรียน:  พันธกิจข้อที่ 6   ยุทธศำสตร์ข้อที่ 8     เป้ำหมำยข้อที่ 1       
ตอบสนองมำตรฐำนกำรศึกษำ  สมศ.รอบ 4 :  มำตรฐำนที่ ……1……….. ประเด็นที่ ……-………..     
ตอบสนองมำตรฐำนของโรงเรียน : มำตรฐำนที่       1      ตัวบ่งชี้ที่....1.9,1.11,1.12.................. 

 

วัตถุประสงค/์เป้ำหมำย 
 

กิจกรรม/ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
 

ระยะเวลำด ำเนินงำน
(วัน/เดือน/ปี) 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อท าหน้าท่ีในการ
น าเสนอแต่งต้ังหัวหน้า
ระดับช้ัน เพื่อติดตามงานของ
ครูประจ าช้ันในแต่ละระดับช้ัน 
2. เพื่อประสานงานกับงาน
การเรียนการสอน ฝ่าย
วิชาการในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตนักเรียน 
3. เพื่อเป็นการสร้างเสริม
ความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
ผู้ปกครอง ครูและนักเรียน 
 
เป้ำหมำยเชิงปริมำณ 
1. ผู้ปกครองนักเรียนร้อยละ 
80 รับทราบนโยบายแนว
ทางการเรียนการสอนใน
ระดับพื้นฐาน 
2 .นักเรียนช้ัน ม.1 ร้อยละ 80 
เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ

1. ขั้นวำงแผน 
   1.1 ประชุมรองผู้อ านวยการและ
ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียนมารีย์
อนุสรณ์ เพื่อคัดเลือกหัวหน้าสายช้ัน 
   1.2 น าเสนอรายช่ือครูหัวหน้าสาย
ช้ัน เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งต้ังหัวหน้า
สายช้ัน 
2. ขั้นด ำเนินกำร 
2.1 ประชุมหัวหน้ำสำยชั้นชี้แจงข้อ
ปฏิบัติหน้ำที่ของหัวหน้ำสำยชั้น 
   2.1.1 ประสานงานกับครูในสาย
ช้ันในเรื่องต่างๆ เช่น ความประพฤติ
ของนักเรียน การดูแลนักเรียนในเรื่อง
การเรียน เป็นต้น  
      2.1.2 ติดตามการปฏิบัติตาม
คู่มือของนักเรียน เช่น การแต่งกาย 
การมาโรงเรียน การเข้าแถว เป็นต้น 
   2.1.3 ติดตามการปฏิบัติงานของครู
ในสายช้ันและติดตามดูแลเรื่องต่างๆ
ภายในสายช้ันท่ีเกี่ยวกับธุรการช้ัน

 
ตลอดปีการศึกษา 

 
 

19 พฤษภาคม 2565 
 
 
 

19 พฤษภาคม 2565 
 
 

19 พฤษภาคม 2565 
 
 
 

12 มิถุนายน  2565 
 
 

12 มิถุนายน  2565 
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วัตถุประสงค/์เป้ำหมำย 
 

กิจกรรม/ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
 

ระยะเวลำด ำเนินงำน
(วัน/เดือน/ปี) 

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
3.นักเรียนระดับช้ัน ม.3 ร้อย
ละ 80 เข้าร่วมกิจกรรมปัจฉิม
นิเทศ 
 
เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ 
1. ผู้ปกครองเข้าใจนโยบาย
แนวทางการเรียนการสอน
และกฎระเบียบของโรงเรียน 
2. นักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 มีความรัก 
ความสามัคคีในหมู่คณะเข้าใจ
กฎระเบียบโรงเรียน 
3.นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 
3 เป็นตัวอย่างท่ีดีให้กับ
นักเรียนรุน่ต่อไปและเกิด
ความภาคภูมิใจในการศึกษา
ต่อและประกอบอาชีพ 
 
 

เรียน 
   2.1.4 บันทึกการประชุมสายช้ัน
น าเสนอรองผู้อ านวยการเดือนละครั้ง 
   2.2 กิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครอง 
      2.2.1 จัดประชุมคณะกรรมการ
ฝ่ายวิชาการระดับข้ันพื้นฐานวางแผน
ด าเนินการกิจกรรมปฐมนิเทศ
ผู้ปกครอง 
      2.2.2 จัดท าค าส่ังแต่งต้ัง
คณะกรรมการจัดท ากิจกรรม
ปฐมนิเทศผู้ปกครอง 
      2.2.3 จัดประชุมคณะกรรมการ
เพื่อวางแผนการจัดกิจกรรมการ
ปฐมนิเทศผู้ปกครองและก าหนด
ผู้รับผิดชอบก าหนดวัน/เดือน/ปีท่ีจัด 
-  ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน    
ช้ัน ป.1 – ป.3  (ภาคเช้า) 
ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน ช้ัน ป.4-
ป.6   (ภาคบ่าย) 
- ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน ม.1 – 
ม.3 (ภาคเช้า) 
- ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน ช้ัน อ.
1-อ.3 (ภาคบ่าย) 
      2.2.4 ด าเนินการตามแผนจัด
กิจกรรมการปฐมนิเทศผู้ปกครอง 
      2.2.5 สรุปรายงานผลการ
ด าเนินการจัดกิจกรรมเพื่อน ามา
พัฒนาปรับปรุงแก้ไขในครัง้ต่อไป 
 

 
 
 

12  พฤษภาคม 2565 
 
 
 
 

19  พฤษภาคม 2565 
 
 

19  พฤษภาคม 2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21-22 พ.ค. 2565 
 

30 พ.ค. 2565 
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วัตถุประสงค/์เป้ำหมำย 
 

กิจกรรม/ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
 

ระยะเวลำด ำเนินงำน
(วัน/เดือน/ปี) 

2.3 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษำปีที่ 3 
      2.3.1 ประชุมหัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย
เพื่อวางแผนจัดเตรียมข้อมูลการปัจฉิม
นิเทศนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
      2.3.2 แต่งต้ังบุคลากรครู
ผู้รับผิดชอบการด าเนินการจัดกิจกรรม
ปัจฉิมนิเทศและน าเสนอต่อผู้แทนผู้รับ
ใบอนุญาต ผู้อ านวยการและผู้จัดการ 
      2.3.3 ประสานงานกับหัวหน้า
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3  เพื่อน า
นักเรียนเข้ารับการปัจฉิมนิเทศ 
         2.3.3.1 ด าเนินการจัดกิจกรรม
ปัจฉิมนิเทศ และมอบประกาศนียบัตร
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ดังนี้ 
- ภาคเช้า นักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 เข้าร่วมรับฟัง
นโยบายจากคณะผู้บริหาร 
- ภาคบ่าย กิจกรรมพิธีมอบ
ประกาศนียบัตร ผู้ส าเร็จการศึกษา 
         2.3.3.2 รวบรวมข้อมูล แบบ
ประเมิน และผลการด าเนินกิจกรรม 
         2.3.3.3 วิเคราะห์ข้อมูล 
เสนอแนะข้อบกพร่อง/ควรปรับปรงุ/
แก้ไข 
         2.3.3.4 ประเมินผลและสรุป
รายงานผลการด าเนินกิจกรรม เพื่อ
ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องในปีต่อไป 
 

 
 

23 มกราคม 2566 
 

 
23 มกราคม 2566 

 
 
 

23 กุมภาพันธ์ 2566 
 
 

12 มีนาคม 2566 
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วัตถุประสงค/์เป้ำหมำย 
 

กิจกรรม/ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
 

ระยะเวลำด ำเนินงำน
(วัน/เดือน/ปี) 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
1. ร้อยละ 80 ของนักเรียน
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ
นักเรียน 
   2. ผู้ปกครองนักเรียนร้อย
ละ 80 ได้รับทราบนโยบาย 
แนวทางปฏิบัติกฎระเบียบ
ต่างๆของทางโรงเรียนได้อย่าง
ท่ัวถึง 
   3. ร้อยละ 80 ของผู้เรียน
จบช้ันสูงสุดของโรงเรียนมี
ทักษะชีวิต ทักษะ
กระบวนการท างานเป็นทีม 
สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีความสุข 
   4. เปิดโอกาสให้ครูและผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องร่วมกัน
แลกเปล่ียนประสบการณ์
รวมทั้งข้อมูลป้อนกลับ เพื่อ
น ามาพัฒนาและปรับปรุงการ
พัฒนาการเรียนรู ้

3. ข้ันตรวจสอบ/ติดตำม/ประเมินผล 
(C : CHECK)  
   3.1 ตรวจสอบ ติดตาม การ
ด าเนินงานตามแผน 
   3.2 ปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงาน
ตามแผนงานท่ียังไม่สมบูรณ์ 
   3.3 ทบทวน แก้ไข ปรับปรุง
เครื่องมือ 
   3.4 วิเคราะห์ สังเคราะห์  

 
 

24 มิถุนายน 2566 
 

24 มิถุนายน 2566 
 

24 มิถุนายน 2566 

เคร่ืองมือกำรติดตำม/
ประเมินผล 
   1. แบบสอบถามความพึง
พอใจ 
   2. รายงานการประชุมของ
หัวหน้าสายช้ัน 

4. ข้ันสรุป/รำยงำน/ปรับปรุง/พัฒนำ 
( A : ACT)  
   4.1 สรุปผล รายงานผลต่อหัวหน้า
วิชาการแทนผู้รับใบอนุญาต 
   4.2 น าผลการใช้ไปปรับปรุงและ
น าไปใช้ในปีการศึกษาต่อไป 

 
 

30 มิถุนายน 2566 
 

30 มิถุนายน 2566 
 

 



122 

 

แบบแสดงประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย 
 

หน่วยงำน  งานระดับช้ัน  ฝ่ำย วิชาการ 
 

ล ำดับ 
 

รำยกำร 
ขั้นก ำหนด
มำตรฐำน/
คุณลักษณะ

เฉพำะคุณภำพ 

สรุปรำยรับ  
สรุป

รำยจ่ำย 
งบ

โรงเรียน
เรียน 

งบ
เรียน
ฟรี 

งบจัดหำ 
 

1 ด าเนินการปฐมนิเทศนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

ส ารอง
ด าเนินการ 

5,000 - - 5,000 

2 2.1 ปฐมนิเทศผู้ปกครอง 
- ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 
- ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 
- ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 
- ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 
- ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 
- ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
- ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
- ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
- ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
2.2 อาหารว่างครู 
2.3 ค่าด าเนินการปฐมนิเทศ
ผู้ปกครอง 

ส ารอง
ด าเนินการ  

 
8,250 
8,000 
8,750 
9,000 
9,250 
9,000 
3,500 
3,375 
3,000 
5,800 
3,000 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 

8,250 
8,000 
8,750 
9,000 
9,250 
9,000 
3,500 
3,375 
3,000 
5,800 

3,000 

3 ปัจฉิมนิเทศและพิธีมอบ
ประกาศนียบัตร  ม.3  
- ด าเนินการ 
- ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

ส ารอง
ด าเนินการ 

 
 

เก็บจาก ม.3 

 
 

10,000 
 

 
 
- 

 
 
 

21,000 

 
 

10,000 
21,000 

รวมประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย 
 (หนึ่งแสนหกพันเก้าร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน ) 

85,925 - 21,000 106,925 

 
สรุปประเภทงบประมำณ 
 งบโรงเรียน........85,925.............................       งบจัดหา..............21,000....................... 
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              ผู้เสนอ                   ผู้พิจารณา 
 
 
 (นางสาวพจนา   ศรีกระทุ่ม)    (นางสาวสุภารัตน์  เหลืองรัตนวิมล) 
      หัวหน้างานระดับช้ัน       รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ  
 
 
 
      
              เห็นชอบ             ผู้อนุมัติ 
 
 
    (ซิสเตอร์จ านันท์  ไพรงาม)            (บาทหลวงสุรชัย เจริญพงศ์) 
 ผู้อ านวยการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์       ผู้อ านวยการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 
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ล ำดับที่   11      หน่วยงำน   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                    ฝ่ำย   วิชาการ                          
ตอบสนองแผนพัฒนำโรงเรียน : พันธกิจข้อที่...2...ยุทธศำสตร์ข้อที่ ....2,4....เป้ำหมำยข้อที่...2.... 
ตอบสนองมำตรฐำนกำรศึกษำ สมศ.รอบสี่: มำตรฐำนที่...1,3......ประเด็นที่.............-..................... 
ตอบสนองมำตรฐำนของโรงเรียน : มำตรฐำนที่       1,3            ตัวบ่งชี้ที่........-........................ 

วัตถุประสงค์/เป้ำหมำย กิจกรรม/ขัน้ตอนกำรด ำเนินงำน 
ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน 

(วัน/เดือน/ปี) 
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการ
เรียนการสอนภาษาไทย 
2. เพื่อส่งเสริมนักเรียนท่ีมีความ
เป็นเลิศทางภาษาไทยได้พัฒนา
ศักยภาพ 
3. เพื่อส่งเสริมนักเรียนให้เป็นผู้มี
ทักษะในการแสวงหาความรู้และมี
นิสัยรักการอ่าน 
4. เพื่อพัฒนานักเรียนให้เป็นผู้มี
ความสามารถทางด้านภาษาไทย 
 
 
 

1. ขั้นวำงแผน (P: PLAN) 
     1.1.1 ประชุมคณะกรรมการ
ท างานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
เพื่อ เตรียมพัฒนาประสิทธิภาพของครู
และบุคลากรในการเรียนการสอน
ภาษาไทย 
     1.1.2 เตรียมส่งเสริมนักเรียนท่ีมี
ความเป็นเลิศทางภาษาไทยได้พัฒนา
ศักยภาพ 
     1.1.3 เตรียมส่งเสริมนักเรียนให้
เป็นผู้มีทักษะในการแสวงหาความรู้
และมีนิสัยรักการอ่าน 
     1.1.4 จัดเตรียมเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง
กับงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 
6 พฤษภาคม 2565 

 
 
 
 
 

เป้ำหมำยเชิงปริมำณ 
  1. นักเรียนช้ัน ป.1 – ป.6 และ    
ม.1 – ม.3 ร้อยละ 100 ได้รับการ
พัฒนาการเรียนรู้และมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน 
  2. นักเรียนช้ัน ป.1 – ป.6 และ    
ม.1 – ม.3 ร้อยละ 50 ได้รับการ

2. ขั้นด ำเนินกำร (ภาระงานประจ า/
ภาระงานร่วม/โครงการ) (D: DO) 
   2.1 พัฒนำประสิทธิภำพของครู
และบุคลำกรในกำรเรียนกำรสอน
ภำษำไทย 
     2.1.1 ครูส่งแผนการเรียนรู้ท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญครบทุกคน 

 
 

ตลอดปีการศึกษา 
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วัตถุประสงค์/เป้ำหมำย กิจกรรม/ขัน้ตอนกำรด ำเนินงำน 
ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน 

(วัน/เดือน/ปี) 
ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
  3. บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ร้อยละ 100 ได้รับการ
พัฒนาประสิทธิภาพในการจัดการ
เรียนการสอนภาษาไทย 
เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ 
  1. นักเรียนช้ัน ป.1 – ป.6 และ    
ม.1 – ม.3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน ได้รับ
การพัฒนาการเรียนรู้ มีทักษะใน
การจัดการ พัฒนาการเรียนรู้ด้วย
ตนเองอย่างต่อเนื่อง ท างานได้
ส าเร็จ ได้รับการส่งเสริมความเป็น
เลิศตามความถนัดและความสนใจ 
  2. บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยมีความรู้ความสามารถ
ด้านภาษาไทยและเทคโนโลยี 
ตลอดจนน าไปใช้ในการจัด
กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 
 
 
 
 
 
 
 
 

      2.1.2 จัดให้มีการสอนโดยใช้ส่ือ 
ภูมิปัญญา และแหล่งเรียนรู้ในการ
เรียนการสอน 
     2.1.3 จัดให้มกีารสอนเสริม  
O - Net ให้กับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 และ มัธยมศึกษาปี
ท่ี 3 
     2.1.4 ก ากับติดตามการด าเนินการ
การพัฒนาประสิทธิภาพของครูและ
บุคลากรในการเรียนการสอน
ภาษาไทย 
2.2 ส่งเสริมนักเรียนที่มีควำมเป็นเลิศ
ทำงภำษำไทยได้พัฒนำอย่ำงเต็ม
ศักยภำพ 
     2.2.1 จัดกิจกรรมชมรมภาษาไทย 
           2.2.1.1 ประชุม
คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย เพื่อเตรียมกิจกรรมชมรม 
- ป.1-ป.3 เป็นชมรมตามครูประจ าช้ัน 
- ป.4-ม.3 เป็นชมรมท่ีนักเรียนเลือก
ตามความสนใจ 
           2.2.1.2 ก ากับติดตามการ
ด าเนินการ 
      2.2.2 จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ มี
การด าเนินการ ดังนี้ 
          2.2.2.1 ประชุมคณะกรรมการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเพื่อจัด
กิจกรรมวันสุนทรภู่  
      

 
 
 
 

ตลอดปีการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

29 กรกฎาคม 2565 
 
 
 
 
 
 
 
 

29 กรกฎาคม 2565 
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วัตถุประสงค์/เป้ำหมำย กิจกรรม/ขัน้ตอนกำรด ำเนินงำน 
ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน 

(วัน/เดือน/ปี) 
 
 
 
ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
1. นักเรียนร้อยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน 
2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
แข่งขันภาษาไทยท้ังระดับจังหวัด 
ระดับภาค ระดับประเทศ 
3. ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยอย่างน้อยร้อยละ 80 
ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้
ความสามารถในการจัด
กระบวนการเรียนการสอน
ภาษาไทยและการใช้เทคโนโลยีใน
การจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

         2.2.2.2จัดท าค าส่ังมอบหมาย
งาน 
         2.2.2.3 สรุปผลการด าเนินงาน 
    2.2.3 จัดงานวันภาษาไทยแห่งชาติ   
มีการด าเนินการ ดังนี้ 
        2.2.2.3 ประชุมคณะกรรมการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเพื่อจัด
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติดังนี้ 
          2.2.2.3.1 การประกวดคัด
ลายมือ  (ป.1-ป.2) 
          2.2.2.3.2 การแข่งขันเขียนค า
จ าแม่น (ป.3) 
          2.2.2.3.3 การแข่งขันวาดภาพ      
ตัวละครในวรรณคดีไทย (ป.4) 
          2.2.2.3.4 การแข่งขันวาดภาพ 
ส านวนไทย (ป.5) 
          2.2.2.3.5 การแข่งขันเขียน
เรื่อง   จากภาพ (ป.6) 
          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 จัดท าค าส่ังมอบหมาย
งาน 
        2.2.2.5 สรุปผลการด าเนินงาน 
      2.2.4 กิจกรรมรักการอ่าน มีการ
ด าเนินการดังนี ้

 
 
 

29 กรกฎาคม 2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตลอดปีการศึกษา 
 



127 

 

วัตถุประสงค์/เป้ำหมำย กิจกรรม/ขัน้ตอนกำรด ำเนินงำน 
ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน 

(วัน/เดือน/ปี) 
        2.2.4.1 ประชุมคณะกรรมการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเพื่อ
รับทราบข้ันตอนการด าเนินงานรักการ
อ่าน 
        2.2.4.2 นักเรียนปฏิบัติกิจกรรม
รักการอ่าน 
        2.2.4.3 มอบเกียรติบัตรยอดนัก
อ่านประจ าเดือน 
        2.2.4.4 สรุปผลการด าเนินงาน 
     2.2.5 จัดให้มีการทดสอบทักษะ
ด้านการอ่านและการเขียนภาษาไทย มี
การด าเนินการดังนี ้
        2.2.5.1 ประชุมคณะกรรมการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเพื่อช้ีแจง
รายละเอียดในการจัดการทดสอบการ
อ่านและการเขียนภาษาไทย 
        2.2.6 แต่งต้ังคณะกรรมการ
ด าเนินงาน 
           2.2.6.1 จัดท าค าส่ังมอบหมาย
งานให้กับทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง 
          2.2.6.2 ด าเนินการตาม
แผนงานท่ีต้ังไว ้
          2.2.6.3 สรุปผลการด าเนินงาน 
      2.2.7 การอบรมพัฒนาครูกลุ่ม
สาระฯภาษาไทย    
      2.2.8 จัดให้มีกิจกรรมชมรม  
      2.2.9 กิจกรรมส่งเสริมนักเรียนท่ี
มีความเป็นเลิศทางภาษาไทย  
 

 
 
 
 
 
 

ตลอดปีการศึกษา 
 
 
 
 
 

ตลอดปีการศึกษา 
 
 
 
 
 

ตลอดปีการศึกษา 
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วัตถุประสงค์/เป้ำหมำย กิจกรรม/ขัน้ตอนกำรด ำเนินงำน 
ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน 

(วัน/เดือน/ปี) 
  2.3 กิจกรรม Open House 
     2.3.1 ประชุมคณะกรรมการกลุ่ม
สาระการเรียนรู ้
     2.3.2  แต่งต้ังคณะกรรมการท่ี
รับผิดชอบด าเนินการ 
     2.3.3 ด าเนินการจัดกิจกรรม 
Open House 
     2.3.4 รายงานผลการด าเนินงาน
การจัดกิจกรรม Open House 
     2.3.5 สรุปผลการด าเนินกิจกรรม 

มกราคม -กุมภาพันธ์ 

เคร่ืองมือกำรติดตำม/ประเมินผล 
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีได้
ระดับผลการเรียน 3 ขึ้นไป 
2. แบบสรุปผลการทดสอบ O-NET 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
3. แบบรายงานการแข่งขัน
ประจ าปีการศึกษา 2565 
4. แบบรายงานตนเองของคณะครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตำม/ประเมินผล      
(C: CHECK) 
  3.1 ตรวจสอบ ติดตามการ
ด าเนินงานตามแผนงาน 
  3.2 ปรับปรุง แก้ไข การด าเนินงานท่ี
ยังไม่สมบูรณ์ 
  3.3 จัดท าเครื่องมือประเมินต่าง ๆ 
  3.4 ประเมินผลแผนงานกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย 
4. ขั้นสรุป/รำยงำน/ปรับปรุง/พัฒนำ       
(A: ACT) 
  4.1 สรุปผลการด าเนินงานของกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทยในภาพรวม 
  4.2 จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน
ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
  4.3 น าผลการด าเนินงานมาวางแผน
เพื่อปรับปรุงและพัฒนาต่อไป 

28 มีนาคม – 1 
เมษายน 2566 

 
 
 
 
 
 
 

28 มีนาคม – 1 
เมษายน 2566 
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แบบแสดงประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย 

หน่วยงำน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ฝ่ำย วิชาการ 
 

ล ำดับ 
 

รำยกำร 
ขั้นก ำหนด
มำตรฐำน/
คุณลักษณะ

เฉพำะคุณภำพ 

สรุปรำยรับ  
สรุป

รำยจ่ำย 
งบ

โรงเรียน 
งบเรียน

ฟรี งบจัดหำ  

1 กิจกรรมวันสุนทรภู่/วนั
ภาษาไทย 

ส ารองด าเนินการ 10,000 - - 10,000 

2 กิจกรรมรักการอ่าน 
-รางวัลมอบให้นักเรียน 

ส ารองด าเนินการ 10,000 -  10,000 

3 กิจกรรมชมรม ส ารองด าเนินการ 2,000 - - 2,000 

4 การทดสอบการอ่านและ
การเขียนภาษาไทย 
 -กระดาษ A4 80 แกรม 
 -หมึกโรเนียว 

ส ารองด าเนินการ 
ตลอดปีการศึกษา 

30,000 - - 30,000 

5 กิจกรรมส่งเสริมความเป็น
เลิศภาษาไทย 

ส ารองด าเนินการ 15,000 - - 15,000 

6 กิจกรรม Open House ส ารองด าเนินการ  20,000   
รวมประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย 
 (แปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) 

67,000 20,000 - 87,000 

 
สรุปประเภทงบประมำณ 
 งบโรงเรียน   ..........67,000..........................  งบเรียนฟรี  ............20,000........................ 
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ผู้เสนอ       ผู้พิจารณา 
                           

        (นางสาวดวงใจ แสนกล้า)                                       (นางสาวสุภารัตน์  เหลืองรัตนวิมล)      

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                                      รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ         

                  

                    

                ผู้เห็นชอบ                                                              ผู้อนุมัติ   

   
 

     (ซิสเตอร์จ านันท์  ไพรงาม)                                          (บาทหลวงสุรชัย  เจริญพงศ์)                      

 ผู้อ านวยการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์                                    ผู้จัดการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 
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ล ำดับที่  12   หน่วยงำน  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์                     ฝ่ำย วิชาการ 
ตอบสนองแผนพัฒนำโรงเรียน : พันธกิจข้อที่...2...ยุทธศำสตร์ข้อที่ ....2,4....เป้ำหมำยข้อที่...2.... 
ตอบสนองมำตรฐำนกำรศึกษำ สมศ.รอบสี่: มำตรฐำนที่...1,3......ประเด็นที่......-........................... 
ตอบสนองมำตรฐำนของโรงเรียน : มำตรฐำนที่      1,3             ตัวบ่งชี้ที่......-........................... 

วัตถุประสงค์/เป้ำหมำย กิจกรรม/ข้ันตอนกำรด ำเนินงำน 
ระยะเวลำ 
ด ำเนินงำน 

(วัน/เดือน/ปี) 
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการ
เรียนการสอนคณิตศาสตร์ 
2. เพื่อส่งเสริมนักเรียนท่ีมีความ
เป็นเลิศทางการเรียนคณิตศาสตร์ 
3. เพื่อพัฒนานักเรียนให้เป็นผู้มี
ความสามารถทางด้าน
คณิตศาสตร์ 
 

1.ขั้นวำงแผน (P : PLAN) 
 1.1 ประชุมคณะกรรมการกลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์เพื่อ 
      1.1.1 เตรียมพัฒนาประสิทธิภาพ
ของครูและบุคลากรในการเรียนการ
สอนคณิตศาสตร์       
   1.1.2 เตรียมเพื่อส่งเสริมนักเรียนท่ีมี
ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ 
      1.1.3 เพื่อจัดเตรียมเอกสารท่ี
เกี่ยวข้องกับงานกลุ่มการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 

 
20 พฤษภาคม 

2565 
 
 
 

เป้ำหมำยเชิงปริมำณ 
1. นักเรียนช้ัน ป.1-ป.6 และ  
ม.1-ม.3ร้อยละ 100 ได้รับการ
พัฒนาการเรียนรู้ และมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 
2. นักเรียนช้ัน ป.1-ป.6 และ  
ม.1-ม.3ร้อยละ 50 ได้รับการ
ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ
3. บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้

2. ข้ันด ำเนินกำร (ภำระงำนประจ ำ/
ภำระงำนร่วม/โครงกำร)(D : DO) 
  2.1 พัฒนำประสิทธิภำพของครูและ

บุคลำกรในกำรเรียนกำรสอน

คณิตศำสตร์ ท้ังรูปแบบ Online และ 

On-site เนื่องจากสถานการณ์ การ

ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส 

โคโรนา 2019 (COVID-19)      

 
 
ตลอดปีการศึกษา 
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วัตถุประสงค์/เป้ำหมำย กิจกรรม/ข้ันตอนกำรด ำเนินงำน 
ระยะเวลำ 
ด ำเนินงำน 

(วัน/เดือน/ปี) 
คณิตศาสตร์ร้อยละ 100 ได้รับ
การพัฒนาประสิทธิภาพด้านการ
เรียนการสอนคณิตศาสตร์ 
เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ 
1. นักเรียนช้ัน ป.1-ป.6 และ ม.
1-ม.3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามเกณฑ์มาตรฐานได้รับการ
พัฒนาการเรียนรู้มีทักษะในการ
จัดการ สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง
อย่างต่อเนื่องท างานได้ส าเร็จ
ได้รับการส่งเสริมความเป็นเลิศ
ตามความถนัดและความสนใจ 
2. บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์มีความรู้ 
ความสามารถเพื่อน าไปใช้ในการ
จัดกระบวนการเรียนรูไ้ด้ตาม
หลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน 
พ.ศ. 2551  

     2.1.1 ครูส่งแผนการจัดการเรียนรู้
ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ครบทุกคน 
     2.1.2 จัดให้มีการสอนซ่อมเสริม 
O-NET ให้กับนักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปีท่ี 6 และมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
     2.1.3  จัดให้มีการสอนโดยใช้ส่ือ 
ภูมิปัญญา และแหล่งเรียนรู้ในการ
เรียนการสอน  
     2.1.4 จัดให้มีการสอนโดยใช้
เทคนิคการสอนแบบสะเต็ม  
  2.2 ส่งเสริมนักเรียนที่มีควำมเป็น
เลิศทำงคณิตศำสตร์ได้พัฒนำ
ศักยภำพ 
        2.2.1  จัดกิจกรรมชมรม
คณิตศาสตร์ 
        2.2.2 ประชุมคณะกรรมการ
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เพื่อแบ่ง
งานผู้รับผิดชอบแต่ละกิจกรรม ดังนี้ 
            2.2.2.1  การแข่งขันการ
สอบTEDET        
           2.2.2.2  การแข่งขัน
คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎ
บุรีรัมย์ 
           2.2.2.3  การแข่งขัน
คณิตศาสตร์ของโรงเรียนบุรีรัมย ์
พิทยาคม 
           2.2.2.4 การแข่งขัน
คณิตศาสตร์ของโรงเรียนสตรีร้อยเอ็ด  
           2.2.2.5 การสอบสสวท. 

1-30 เมษายน 

2565 และ 1-30

ตุลาคม 2565 

 

 

 
 

 
ตลอดปีการศึกษา 
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วัตถุประสงค์/เป้ำหมำย กิจกรรม/ข้ันตอนกำรด ำเนินงำน 
ระยะเวลำ 
ด ำเนินงำน 

(วัน/เดือน/ปี) 
  2.3 กิจกรรม Open House 
     2.3.1 ประชุมคณะกรรมการกลุ่ม
สาระการเรียนรู ้
     2.3.2  แต่งต้ังคณะกรรมการท่ี
รับผิดชอบด าเนินการ 
     2.3.3 ด าเนินการจัดกิจกรรม 
Open House 
     2.3.4 รายงานผลการด าเนินงาน
การจัดกิจกรรม Open House 
     2.3.5 สรุปผลการด าเนินกิจกรรม 

มกราคม -
กุมภาพันธ ์

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
1. นักเรียนช้ัน ป.1-ป.6 และ  
ม.1-ม.3 ร้อยละ 100 ได้รับการ
พัฒนาการเรียนรู้และมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน 
2. นักเรียนช้ัน ป.1-ป.6 และ ม.
1-ม.3 ได้รับการส่งเสริมความเป็น
เลิศทางด้านคณิตศาสตร์ 

3. ข้ันตรวจสอบ/ติดตำม/ประเมินผล 
(C : CHECK) 
   3.1 ตรวจสอบ ติดตาม การ
ด าเนินงานตามแผน 
   3.2 ปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงาน
ตามแผนงานท่ียังไม่สมบูรณ์ 
   3.3 ทบทวน แก้ไข ปรับปรุง
เครื่องมือ 

 
 

3-7 เมษายน 2566 
 
 
 
 

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

4. ข้ันสรุป/รำยงำน/ปรับปรุง/พัฒนำ 
( A : ACT)  
   4.1 สรุปผลในภาพรวม 
   4.2 น าผลการประเมินมาวางแผน
เพื่อปรับปรุงและพัฒนาในปีการศึกษา
ต่อไป 

 
 

3-7 เมษายน 2566 
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แบบแสดงประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย 
หน่วยงำน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ฝ่ำย วิชาการ 

 
ล ำดับ 

 
รำยกำร 

ขั้นก ำหนด
มำตรฐำน/
คุณลักษณะ

เฉพำะคุณภำพ 

สรุปรำยรับ  
สรุป

รำยจ่ำย 
งบ

โรงเรียน 
งบเรียน

ฟรี 
งบ

จัดหำ  

1 กิจกรรมชมรมคณิตศาสตร์ ส ารองด าเนินการ 2,000 - - 2,000 

2 กิจกรรมส่งเสริมความเป็น

เลิศทางคณิตศาสตร์ 

ส ารองด าเนินการ 15,000 - - 15,000 

3 ค่ายคณิตศาสตร์ของ

ห้องเรียนวิทย์-คณิต 

ส ารองด าเนินการ - - 20,000 20,000 

4 กิจกรรม Open House ส ารองด าเนินการ - 20,000 - 20,000 

รวมประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย 
 (ห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน ) 

17,000 20,000 20,000 57,000 

 
สรุปประเภทงบประมำณ 
 งบโรงเรียน   17,000         งบจัดหา................ 20,000.......................... 
  งบจัดหา.......20,000......... 
 
          ผู้เสนอ        ผู้พิจารณา 
    

         (นางสมพิศ  หมวดประโคน)                               (นางสาวสุภารัตน์  เหลืองรัตนวิมล)

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์                              รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 

 

 
 ผู้เห็นชอบ                                                          ผู้อนุมัติ 
 

           (ซิสเตอร์จ านันท์  ไพรงาม)                                      (บาทหลวงสุรชัย  เจริญพงศ์)                      

        ผู้อ านวยการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์                               ผู้จัดการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 
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ล ำดับที่   13    หน่วยงำน  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี            ฝ่ำย วิชาการ          
ตอบสนองแผนพัฒนำโรงเรียน : พันธกิจข้อที่...2...ยุทธศำสตร์ข้อที่ ....2,4....เป้ำหมำยข้อที่...2.... 
ตอบสนองมำตรฐำนกำรศึกษำ สมศ.รอบสี่: มำตรฐำนที่...1,3......ประเด็นที่............-...................... 
ตอบสนองมำตรฐำนของโรงเรียน : มำตรฐำนที่      1,3             ตัวบ่งชี้ที่......-........................... 

วัตถุประสงค์/เป้ำหมำย กิจกรรม/ขัน้ตอนกำรด ำเนินงำน 
ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน 

(วัน/เดือน/ปี) 
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการเรียน
การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2. เพื่อส่งเสริมนักเรียนท่ีมีความเป็น
เลิศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ได้พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ  
3. เพื่อพัฒนานักเรียนให้เป็นผู้มี
ความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 
 
เป้ำหมำยเชิงปริมำณ 
1. นักเรียนช้ัน ป. 1 - 6 และม.1 - 3      
ร้อยละ 100 ได้รับการพัฒนาการ
เรียนรู้และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
2. นักเรียนช้ัน ป. 1 - 6และ ม.1 - 3      
ร้อยละ 50 ได้รับการส่งเสริมความ
เป็นเลิศทางวิชาการ 
3.  บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร้อยละ 

1. ขั้นวำงแผน (P : PLAN) 
ประชุมคณะกรรมการท างานกลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเพื่อ 
     1.1.1 เตรียมพัฒนา
ประสิทธิภาพของครูและบุคลากรใน
การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
     1.1.2 เตรียมส่งเสริมนักเรียนท่ีมี
ความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีได้พัฒนาศักยภาพ 
     1.1.4 จัดเตรียมเอกสารท่ี
เกี่ยวข้องกับงานกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2. ขั้นด ำเนินกำร (ภาระงานประจ า/
ภาระงานร่วม/โครงการ) (D : DO) 
   2.1 พัฒนำประสิทธิภำพของครู
และบุคลำกรในกำรเรียนกำรสอน
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
     2.1.1 ครูส่งแผนการเรียนรู้ท่ีเน้น

 
23 พฤษภาคม 2565 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตลอดปีการศึกษา 
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วัตถุประสงค์/เป้ำหมำย กิจกรรม/ขัน้ตอนกำรด ำเนินงำน 
ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน 

(วัน/เดือน/ปี) 
100 ได้รับการพัฒนาด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ 
   1. นักเรียนช้ัน ป.1-ป.6 และ ม.1-
ม.3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
เกณฑ์มาตรฐานได้รับการพัฒนาการ
เรียนรู้มีทักษะในการจัดการ 
สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่าง
ต่อเนื่องท างานได้ส าเร็จได้รับการ
ส่งเสริมความเป็นเลิศตามความถนัด
และความสนใจ 
  2. บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความรู้ 
ความสามารถเพื่อน าไปใช้ในการจัด
กระบวนการเรียนรู้ได้ตามหลักสูตร
แกนกลางขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 
 
ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
1. นักเรียนช้ัน ป.1-ป.6 และ ม.1-ม.
3 ร้อยละ 100 ได้รับการพัฒนาการ
เรียนรู้และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
   2. นักเรียนช้ัน ป.1-ป.6 และ ม.1-
ม.3 ได้รับการส่งเสริมความเป็นเลิศ
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ร้อยละ50 
 

ผู้เรียนเป็นส าคัญครบทุกคน 
     2.1.2 จัดให้มีการสอนเสริม  
O - Net ให้กับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 และ 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 
     2.1.3 จัดให้มีการสอนโดยใช้ส่ือ 
ภูมิปัญญา และแหล่งเรียนรู้ในการ
เรียนการสอน 
     2.1.4 จัดให้มีการสอนโดยใช้
เทคนิคการสอนแบบสะเต็ม 
     2.1.5 จัดกิจกรรมวัน
วิทยาศาสตร์ในวันวิทยาศาสตร์ 
     2.1.6 จัดต้ังชมรมในทุกช้ันเรียน 
           2.1.6.1 ประชุม
คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้
วทิยาศาสตร์ เพื่อเตรียมกิจกรรม
ชมรม 
- ป.1-ป.3 เป็นชมรมตามครูประจ า
ช้ัน 
- ป.4-ป.5 เป็นชมรมท่ีนักเรียนเลือก
ตามความสนใจ 
- ป.6 และ ม.3 เป็นชมรมท่ีนักเรียน
เลือกตามความสนใจ 
- ม.1-ม.2 เป็นชมรมท่ีนักเรียนเลือก
ตามความสนใจ 
           2.1.6.2 ก ากับติดตามการ
ด าเนินการการพัฒนาประสิทธิภาพ
ของครูและบุคลากรในการเรียนการ
สอนวิทยาศาสตร์ 
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วัตถุประสงค์/เป้ำหมำย กิจกรรม/ขัน้ตอนกำรด ำเนินงำน 
ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน 

(วัน/เดือน/ปี) 
  2.2 เพื่อพัฒนำส่งเสริมควำมเป็น
เลิศทำงวิทยำศำสตร์ 
     2.2.1 กิจกรรมแข่งขัน
วิทยาศาสตร์กับหน่วยงานภายนอก 
       2.2.1.1 ประชุมคณะกรรมการ
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อแบ่ง
งานผู้รับผิดชอบแต่ละกิจกรรม ดังนี้ 
       2.2.1.2 การแข่งขันการสอบ 
TEDET  
       2.2.1.3 การแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ของโรงเรียนบุรีรัมย์
พิทยาคม 
       2.2.1.4 การแข่งขัน
วิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย์ 
       2.2.1.5 การแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ สสวท. 
    2.2.2 กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 
       2.2.2.1 ประชุมคณะกรรมการ
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อแบ่ง
งานผู้รับผิดชอบแต่ละกิจกรรม 
      2.2.2.2 รายงานผลการ
ด าเนินงานกิจกรรมวนัวิทยาศาสตร์ 
      2.2.2.3 สรุปผลการด าเนิน
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 
     2.2.3 กิจกรรมแข่งขัน
วิทยาศาสตร์เอกชน 
     2.2.4 กิจกรรมแข่งขันงานศิลป
หัตกรรม 

 
 
 

ตลอดปีการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สิงหาคม 2565 
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วัตถุประสงค์/เป้ำหมำย กิจกรรม/ขัน้ตอนกำรด ำเนินงำน 
ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน 

(วัน/เดือน/ปี) 
  2.3 กิจกรรม Open House 
     2.3.1 ประชุมคณะกรรมการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
     2.3.2  แต่งต้ังคณะกรรมการท่ี
รับผิดชอบด าเนินการ 
     2.3.3 ด าเนินการจัดกิจกรรม 
Open House 
     2.3.4 รายงานผลการด าเนินงาน
การจัดกิจกรรม Open House 
     2.3.5 สรุปผลการด าเนิน
กิจกรรม 

 
สิงหาคม 2565 

 
 

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

3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตำม/
ประเมินผล(C : CHECK) 
     3.1 ตรวจสอบ ติดตามการ
ด าเนินงานตามแผน 
     3.2 ปรับปรุง แก้ไข การ
ด าเนินงานท่ียังไม่สมบูรณ์ 
     3.4 ทบทวน แก้ไข ปรับปรุง
เครื่องมือ 
4. ข้ันสรุป/รำยงำน/ปรับปรุง/
พัฒนำ ( A : ACT)  
     4.1 สรุปแผนงานกลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์ในภาพรวม 
     4.2 จัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน 
     4.3 น าผลการประเมินมา
วางแผนเพื่อปรับปรุงและพัฒนาในปี
การศึกษาต่อไป 

 
 

3 – 8 เมษายน 2565 
 
 
 
 

 
 
3 – 8 เมษายน 2565 
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แบบแสดงประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย 
หน่วยงำน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ฝ่ำย วิชาการ 

 
ล ำดับ 

 
รำยกำร 

ขั้นก ำหนด
มำตรฐำน/
คุณลักษณะ

เฉพำะ
คุณภำพ 

สรุปรำยรับ  
สรุป

รำยจ่ำย 
งบโรงเรียน

เรียน 
งบเรียน

ฟรี งบ
จัดหำ 

  

1 กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ส ารอง
ด าเนินการ 

- 25,000 - 25,000 

2 กิจกรรมส่งเสริมความเป็น
เลิศทางวิทยาศาสตร์  

ส ารอง
ด าเนินการ 

15,000 - - 15,000 

3 กิจกรรม Open House ส ารอง
ด าเนินการ 

- 20,000 - - 

รวมประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย 
 (หกหมื่นบาทถ้วน) 

15,000 45,000 - 60,000 

 
 
สรุปประเภทงบประมำณ 
 งบโรงเรียน.........15,000........................... งบเรียนฟรี..........45,000.............................. 
 

                   ผู้เสนอ             ผู้พิจารณา 
 
    
           ( นายธรรมธาราธาร เข็มบุปผา)                          (นางสาวสุภารัตน์  เหลืองรัตนวิมล)

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์                     รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
 
ผู้เห็นชอบ                                                        ผู้อนุมัติ 
 
 

            (ซิสเตอร์จ านันท์  ไพรงาม)                                    (บาทหลวงสุรชัย  เจริญพงศ์)                      
        ผู้อ านวยการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์                              ผู้จัดการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 
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ล ำดับที่     14   หน่วยงำน  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ฝ่ำย วิชาการ          
ตอบสนองแผนพัฒนำโรงเรียน : พันธกิจข้อที่...2...ยุทธศำสตร์ข้อที่ ....2,4....เป้ำหมำยข้อที่...2.... 
ตอบสนองมำตรฐำนกำรศึกษำ สมศ.รอบสี่: มำตรฐำนที่...1,3......ประเด็นที่..............-................... 
ตอบสนองมำตรฐำนของโรงเรียน : มำตรฐำนที่      1,3             ตัวบ่งชี้ที่......-........................... 

วัตถุประสงค์/เป้ำหมำย กิจกรรม/ข้ันตอนกำรด ำเนินงำน 
ระยะเวลำ 
ด ำเนินงำน 

(วัน/เดือน/ปี) 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการ
เรียนการสอนสังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 
   2. เพื่อส่งเสริมนักเรียนท่ีมี
ความเป็นเลิศทางสังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรมได้พัฒนา
ศักยภาพ 
   3. เพื่อพัฒนานักเรียนให้เป็นผู้
มีความสามารถทางด้านสังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 

1.ขั้นวำงแผน (P : PLAN) 
 1.1 ประชุมคณะกรรมการกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรมเพื่อ 
      1.1.1 เตรียมพัฒนาประสิทธิภาพ
ของครูและบุคลากรในการเรียนการ
สอนสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
      1.1.2 เตรียมเพื่อส่งเสริมนักเรียน
ท่ีมีความเป็นเลิศทางสังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรมได้พัฒนา
ศักยภาพ 
      1.1.3 จัดเตรียมเอกสารท่ี
เกี่ยวข้องกับงานกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 
23 พฤษภาคม 

2565 
 
 
 

เป้ำหมำยเชิงปริมำณ 
   1.นักเรียนช้ัน ป.1-ป.6 และ  
ม.1-ม.3 ร้อยละ 100 ได้รับการ
พัฒนาการเรียนรู้ และมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

2. ข้ันด ำเนินกำร (ภำระงำนประจ ำ/
ภำระงำนร่วม/โครงกำร)(D : DO) 
  2.1 พัฒนำประสิทธิภำพของครูและ
บุคลำกรในกำรเรียนกำรสอนสังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
     2.1.1จัดให้มีการสอนโดยใช้การ

 
 

ตลอดปีการศึกษา 
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วัตถุประสงค์/เป้ำหมำย กิจกรรม/ข้ันตอนกำรด ำเนินงำน 
ระยะเวลำ 
ด ำเนินงำน 

(วัน/เดือน/ปี) 
   2. นักเรียนช้ัน 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 
 
เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ 
  1. นักเรียนช้ัน ป.1-ป.6 และ ม.
1-ม.3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามเกณฑ์มาตรฐานได้รับการ
พัฒนาการเรียนรู้มีทักษะในการ
จัดการ สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง
อย่างต่อเนื่องท างานได้ส าเร็จ
ได้รับการส่งเสริมความเป็นเลิศ
ตามความถนัดและความสนใจ 
  2. บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรมมีความรู้ ความสามารถ
เพื่อน าไปใช้ในการจัด
กระบวนการเรียนรู้ได้ตาม
หลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน 
พ.ศ. 2551 

เรียนการสอนสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรมทุกระดับช้ัน 
     2.1.2 ครูส่งแผนการเรียนรู้ท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญครบทุกคน 
     2.1.3 จัดให้มีการสอนโดยใช้ส่ือ 
ภูมิปัญญา และแหล่งเรียนรู้ในการ
เรียนการสอนสังคมศึกษา 
     2.1.4 ก ากับติดตามการด าเนินการ
การพัฒนาประสิทธิภาพของครูและ
บุคลากรในการเรียนการสอนสังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
2.2 ส่งเสริมนักเรียนที่มีควำมเป็นเลิศ
ทำงสังคมศึกษำ ศำสนำและ
วัฒนธรรม 
    2.2.1 กิจกรรมชมรม 
           2.2.1.1 ประชุม
คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
เพื่อเตรียมกิจกรรมชมรม 
- ป.1-ป.3 เป็นชมรมตามครูประจ าช้ัน 
- ป.4-ป.5 เป็นชมรมท่ีนักเรียนเลือก
ตามความสนใจ 
- ป.6 และ ม.3 เป็นชมรมท่ีนักเรียน
เลือกตามความสนใจ 
- ม.1-ม.2 เป็นชมรมท่ีนักเรียนเลือก
ตามความสนใจ 
           2.1.1.2 ก ากับติดตาม   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตลอดปีการศึกษา 
 
 

ตุลาคม –ธันวาคม 
2565 
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วัตถุประสงค์/เป้ำหมำย กิจกรรม/ข้ันตอนกำรด ำเนินงำน 
ระยะเวลำ 
ด ำเนินงำน 

(วัน/เดือน/ปี) 
  2.3 กิจกรรมกำรส่งนักเรียนแข่งขัน
งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที่ 70 
ดังนี้ 
     2.3.1 กิจกรรมเพลงคุณธรรม 

ระดับช้ัน ป1-3 ป.4-6 และ ม.1-3 

     2.3.2 นิทานคุณธรรมระดับช้ัน  

ป1-3 ป.4-6และ ม.1-3 

     2.3.3 กิจกรรมมารยาทไทย

ระดับช้ัน ป1-3 ป.4-6และ ม.1-3        

     2.3.4 กิจกรรมโครงงานคุณธรรม  

ระดับช้ัน ป1-3 ป.4-6และ ม.1-3 

     2.3.5 กิจกรรมสวดมนต์แปล  

ระดับช้ัน ป1-3 ป.4-6และ ม.1-3 

  2.4 กิจกรรมกำรส่งนักเรียนแข่งขัน
ทักษะวิชำกำรเอกชน   
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ  
     2.4.1 กิจกรรมเพลงคุณธรรม 

ระดับช้ัน ป1-3 ป.4-6 และ ม.1-3         

     2.4.2 นิทานคุณธรรมระดับช้ัน  

ป1-3 ป.4-6และ ม.1-3 

     2.4.3 กิจกรรมมารยาทไทย

ระดับช้ัน ป1-3 ป.4-6และ ม.1-3        

     2.4.4 กิจกรรมโครงงานคุณธรรม  

ระดับช้ัน ป1-3 ป.4-6และ ม.1-3 

     2.4.5 กิจกรรมสวดมนต์แปล   

ตุลาคม –ธันวาคม 
2565 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตุลาคม –ธันวาคม 
2565 
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วัตถุประสงค์/เป้ำหมำย กิจกรรม/ข้ันตอนกำรด ำเนินงำน 
ระยะเวลำ 
ด ำเนินงำน 

(วัน/เดือน/ปี) 
  2.5 กิจกรรม Open House 
     2.5.1 ประชุมคณะกรรมการกลุ่ม
สาระการเรียนรู ้
     2.5.2  แต่งต้ังคณะกรรมการท่ี
รับผิดชอบด าเนินการ 
     2.5.3 ด าเนินการจัดกิจกรรม 
Open House 
     2.5.4 รายงานผลการด าเนินงาน
การจัดกิจกรรม Open House 
     2.5.5 สรุปผลการด าเนินกิจกรรม 

 
ธันวาคม 65 – 
มกราคม 66 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
 1. นักเรียนช้ัน ป.1-ป.6 และ  
ม.1-ม.3 ร้อยละ 100 ได้รับการ
พัฒนาการเรียนรู้และมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน 
   2. นักเรียนช้ัน ป.1-ป.6 และ 
ม.1-ม.3 ได้รับการส่งเสริมความ
เป็นเลิศทางด้านสังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

3. ข้ันตรวจสอบ/ติดตำม/ประเมินผล 
(C : CHECK) 
   3.1 ตรวจสอบ ติดตาม การ
ด าเนินงานตามแผน 
   3.2 ปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงาน
ตามแผนงานท่ียังไม่สมบูรณ์ 
   3.3 ทบทวน แก้ไข ปรับปรุง
เครื่องมือ 

 
 

3-9 เมษายน 2566 
 
 
 
 

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

4. ขั้นสรุป/รำยงำน/ปรับปรุง/พัฒนำ 
( A : ACT)  
   4.1 สรุปผลในภาพรวม 
   4.2 น าผลการประเมินมาวางแผน
เพื่อปรับปรุงและพัฒนาในปีการศึกษา
ต่อไป 

 
 

3-9 เมษายน 2566 
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แบบแสดงประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย 
หน่วยงำน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ฝ่ำย วิชาการ 

 
ล ำดับ 

 
รำยกำร 

ขั้นก ำหนด
มำตรฐำน/

คุณลักษณะเฉพำะ
คุณภำพ 

สรุปรำยรับ  
สรุป

รำยจ่ำย 
งบ

โรงเรียน 
งบเรียน

ฟรี 
งบ

จัดหำ  

1 การแข่งขันงาน

ศิลปหัตถกรรม 
ส ารองด าเนินการ 6,000 

 
- 

 
- 6,000 

2 กิจกรรมแข่งขันทักษะ

วิชาการเอกชน 
ส ารองด าเนินการ 25,000 

- - 
25,000 

3 กิจกรรม Open House ส ารองด าเนินการ - 20,000 - 20,000 

4 กิจกรรมชมรม ส ารองด าเนินการ 1,000 - - 1,000 

รวมประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย 

 (ห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน ) 
32,000 20,000 - 52,000 

 
สรุปประเภทงบประมำณ 
 งบโรงเรียน..........32,000..........................  งบเรียนฟรี...............20,000........................ 
 
                      ผู้เสนอ        ผู้พิจารณา 
 

    

           (นางสุชาดา ประโมทะโก)                                 (นางสาวสุภารัตน์  เหลืองรัตนวิมล) 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม      รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 

 

ผู้เห็นชอบ                                                              ผู้อนุมัติ 
 
 

           (ซิสเตอร์จ านันท์  ไพรงาม)                                       (บาทหลวงสุรชัย  เจริญพงศ์)                      

        ผู้อ านวยการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์                                 ผู้จัดการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 
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ล ำดับที่   15 หน่วยงำน   กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ        ฝ่ำย            วิชาการ                          
ตอบสนองแผนพัฒนำโรงเรียน : พันธกิจข้อที่...2...ยุทธศำสตร์ข้อที่ ....2,4....เป้ำหมำยข้อที่...2.... 
ตอบสนองมำตรฐำนกำรศึกษำ สมศ.รอบสี่: มำตรฐำนที่...1,3......ประเด็นที่..............-.................... 
ตอบสนองมำตรฐำนของโรงเรียน : มำตรฐำนที่      1,3             ตัวบ่งชี้ที่......-........................... 

วัตถุประสงค์/เป้ำหมำย กิจกรรม/ข้ันตอนกำรด ำเนินงำน 
ระยะเวลำ 
ด ำเนินงำน 

(วัน/เดือน/ปี) 
วัตถุประสงค์ 
   1. เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการ
เรียนการสอนด้านสุนทรียภาพ 
   2. เพื่อส่งเสริมนักเรียนท่ีมี
ความสามารถทางสุนทรียภาพได้
พัฒนาศักยภาพ 
   3. เพื่อพัฒนานักเรียนให้เป็นผู้
มีความสามารถทางด้านศิลปะ 
 
 

1.ขั้นวำงแผน (P : PLAN) 
 1.1 ประชุมคณะกรรมการท างานกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ศิลปะเพื่อ 
      1.1.1 เตรียมพัฒนาประสิทธิภาพ
ของครูและบุคลากรในการเรียนการ
สอนศิลปะ 
      1.1.2 เตรียมเพื่อส่งเสริมนักเรียน
ท่ีมีความสามารถแต่ละด้านทาง
สุนทรียภาพเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 
      1.1.3 จัดเตรียมเอกสารท่ี
เกี่ยวข้องกับงานกลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ 

 
22 พฤษภาคม 

2565 
 
 

เป้ำหมำยเชิงปริมำณ 
   1.นักเรียนช้ัน ป.1-ป.6 และ  
ม.1-ม.3ร้อยละ 100 ได้รับการ
พัฒนาการเรียนรู้ และมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 
   2. นักเรียนช้ัน ป.1-ป.6 และ  
ม.1-ม.3ร้อยละ 40 ได้รับการ
ส่งเสริมความความสามารถทาง

2. ข้ันด ำเนินกำร (ภาระงานประจ า/
ภาระงานร่วม/โครงการ)(D : DO) 
  2.1 พัฒนำประสิทธิภำพของครูและ
บุคลำกรในกำรเรียนกำรสอนศิลปะ 
     2.1.1 ครูส่งแผนการเรียนรู้ท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญครบทุกคน 
     2.1.2 จัดให้มีการสอนโดยใช้ส่ือ 
ภูมิปัญญา และแหล่งเรียนรู้ในการ
เรียนการสอน 

 
 
ตลอดปีการศึกษา 
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วัตถุประสงค์/เป้ำหมำย กิจกรรม/ข้ันตอนกำรด ำเนินงำน 
ระยะเวลำ 
ด ำเนินงำน 

(วัน/เดือน/ปี) 
สุนทรียภาพในด้านต่างๆท่ีตนเอง
ถนัด 
    3.บุคลากรกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะ ร้อยละ 100 ได้รับ
การพัฒนาด้านสุนทรียภาพ 
 
เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ 
   1.นักเรียนช้ัน ป.1-ป.6 และ ม.
1-ม.3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามเกณฑ์มาตรฐานได้รับการ
พัฒนาการเรียนรู้มีทักษะในการ
จัดการ สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง
อย่างต่อเนื่องท างานได้ส าเร็จ
ได้รับการส่งเสริมความเป็นเลิศ
ตามความถนัดและความสนใจ 
  2. บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะมีความรู้ ความสามารถเพื่อ
น าไปใช้ในการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ได้ตามหลักสูตรแกนกลาง
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 

     2.1.3 จัดต้ังชมรมในทุกช้ันเรียน 
           2.1.3.1 ประชุม
คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ เพื่อเตรียมกิจกรรมชมรม 
- ป.1-ป.3 เป็นชมรมตามครูประจ าช้ัน 
- ป.4-ป.5 เป็นชมรมท่ีนักเรียนเลือก
ตามความสนใจ 
- ป.6 และ ม.3 เป็นชมรมท่ีนักเรียน
เลือกตามความสนใจ 
- ม.1-ม.2 เป็นชมรมท่ีนักเรียนเลือก
ตามความสนใจ 
           2.1.3.2 ก ากับติดตามการ
ด าเนินการการพัฒนาประสิทธิภาพ
ของครูและบุคลากรในการเรียนการ
สอนศิลปะ    
2.2 ส่งเสริมนักเรียนที่มีควำมเป็นเลิศ
ทำงศิลปะได้พัฒนำศักยภำพ 
   2.2.1 รายการแข่งขันทักษะ
ศิลปหัตถกรรม ครั้งท่ี 70 
       2.2.1.1 กิจกรรมทัศนศิลป์ 
       2.2.1.2 กิจกรรมนาฏศิลป์ 
       2.2.1.3 กิจกรรมดนตรี 
   2.2.2 การแข่งขันวิชาการกลุ่ม
เอกชน 
       2.2.2.1 กิจกรรมทัศนศิลป์ 
       2.2.2.2 กิจกรรมนาฏศิลป์ 
       2.2.2.3 กิจกรรมดนตรี 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สิงหาคม – ธันวาคม 
2565 
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วัตถุประสงค์/เป้ำหมำย กิจกรรม/ข้ันตอนกำรด ำเนินงำน 
ระยะเวลำ 
ด ำเนินงำน 

(วัน/เดือน/ปี) 
2.3 กิจกรรม Open House 
     2.3.1 ประชุมคณะกรรมการกลุ่ม
สาระการเรียนรู ้
     2.3.2  แต่งต้ังคณะกรรมการท่ี
รับผิดชอบด าเนินการ 
     2.3.3 ด าเนินการจัดกิจกรรม 
Open House 
     2.3.4 รายงานผลการด าเนินงาน
การจัดกิจกรรม Open House 
     2.3.5 สรุปผลการด าเนินกิจกรรม 

ธันวาคม-มกราคม 
 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
 1. นักเรียนช้ัน ป.1-ป.6 และ ม.
1-ม.3 ร้อยละ 100 ได้รับการ
พัฒนาการเรียนรู้และมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน 
   2. นักเรียนช้ัน ป.1-ป.6 และ 
ม.1-ม.3 ได้รับการส่งเสริมความ
เป็นเลิศทางด้านสุนทรียภาพ 

3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตำม/ประเมินผล 
(C : CHECK) 
   3.1 ตรวจสอบ ติดตาม การ
ด าเนินงานตามแผน 
   3.2 ปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงาน
ตามแผนงานท่ียังไม่สมบูรณ์ 
   3.3 ทบทวน แก้ไข ปรับปรุง
เครื่องมือ 

1-3 เมษายน 2566 

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

4. ข้ันสรุป/รำยงำน/ปรับปรุง/พัฒนำ 
( A : ACT)  
   4.1 สรุปผลในภาพรวม 
   4.2 น าผลการประเมินมาวางแผน
เพื่อปรับปรุงและพัฒนาในปีการศึกษา
ต่อไป 

1-3 เมษายน 2566 



148 

 

แบบแสดงประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย 

หน่วยงำน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ   ฝ่ำย วิชาการ 

 
ล ำดับ 

 
รำยกำร 

ขั้นก ำหนด
มำตรฐำน/
คุณลักษณะ

เฉพำะ
คุณภำพ 

สรุปรำยรับ  
สรุป

รำยจ่ำย 
งบ

โรงเรียน 
งบเรียน

ฟรี 
งบ
จัดหำ 
  

1 กิจกรรมการแข่งขันศิลปะ
หัตกรรมนักเรียน 

ส ารอง
ด าเนินการ 

6,000 - - 15,000 

2 กิจกรรมการแข่งขันทักษะ
เอกชน 

ส ารอง
ด าเนินการ 

5,000 - - 5,000 

3 กิจกรรม Open House ส ารอง
ด าเนินการ 

- 20,000 - 10,000 

4 กิจกรรมชมรม ส ารอง
ด าเนินการ 

1,000 - - 1,000 

รวมประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย 
(สามหมื่นสองพันบาทถ้วน) 

12,000 20,000 - 32,000 

 
สรุปประเภทงบประมำณ 
 งบโรงเรียน..........12,000..........................  งบเรียนฟรี................20,000............... 
 
            ผู้เสนอ       ผู้พิจารณา 
    
     (นางสาวโสรญา สีอุเป)                                       (นางสาวสุภารัตน์  เหลืองรัตนวิมล) 
 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                                 รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 

 
ผู้เห็นชอบ                                                              ผู้อนุมัติ 

 
    (ซิสเตอร์จ านันท์  ไพรงาม)                                     (บาทหลวงสุรชัย  เจริญพงศ์)                  
ผู้อ านวยการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์                               ผู้จัดการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 
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ล ำดับที่  16     หน่วยงำน  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา               ฝ่ำย วิชาการ          
ตอบสนองแผนพัฒนำโรงเรียน : พันธกิจข้อที่...2...ยุทธศำสตร์ข้อที่ ....2,4....เป้ำหมำยข้อที่...2.... 
ตอบสนองมำตรฐำนกำรศึกษำ สมศ.รอบสี่: มำตรฐำนที่...1,3......ประเด็นที่............-...................... 
ตอบสนองมำตรฐำนของโรงเรียน : มำตรฐำนที่      1,3             ตัวบ่งชี้ที่......-........................... 

วัตถุประสงค์/เป้ำหมำย กิจกรรม/ข้ันตอนด ำเนินงำน ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน 

(วัน/เดือน/ปี) 
วัตถุประสงค์ 
     1. เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ
การเรียนการสอนสุขศึกษา 
และพลศึกษา 
     2. เพื่อส่งเสริมนักเรียนท่ีมี
ความเป็นเลิศทางสุขศึกษาและ
พลศึกษาได้พัฒนาอย่างเต็ม
ศักยภาพ 
    3. เพื่อพัฒนานักเรียนให้เป็น
ผู้มีความสามารถทางด้านสุข
ศึกษาและพลศึกษา 

1.ขั้นวำงแผน 
     1.1. ประชุมคณะกรรมการท างานกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาเพื่อ 
เตรียมพัฒนาประสิทธิภาพของครูและ
บุคลากรในการเรียนการสอนสุขศึกษาและ
พลศึกษา 
     1.2 เตรียมส่งเสริมนักเรียนท่ีมีความ
เป็นเลิศได้พัฒนาศักยภาพ 
     1.3 จัดเตรียมเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับงาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

 
26 เมษายน 65 

 
 
 
 
 

เป้ำหมำยเชิงปริมำณ 
     1. นักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปีท่ี 1-6 และนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 ร้อยละ 95 
ได้รับการพัฒนา 
การเรียนรู้และมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามเกณฑ์
มาตรฐาน 
     2. นักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปีท่ี 1-6 และนักเรียนช้ัน

2. ขั้นด ำเนินกำร (ภำระงำนประจ ำ/ภำระ
งำนร่วม/โครงกำร) 
     2.1  พัฒนำประสิทธิภำพของครูและ
บุคลำกรในกำรเรียนกำรสอนสุขศึกษำและ
พลศึกษำ 
        2.1.1  จัดให้มีการสอนโดยใช้ส่ือ ภูมิ
ปัญญา และแหล่งเรียนรู้ในการเรียนการ
สอน 
        2.1.2 ครูส่งแผนการเรียนรู้ท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญครบทุกคน 

 
 
 
 
 

ตลอดปีการศึกษา 
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วัตถุประสงค์/เป้ำหมำย กิจกรรม/ข้ันตอนด ำเนินงำน ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน 

(วัน/เดือน/ปี) 
มัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 ร้อยละ 5 
ได้รับการส่งเสริมความเป็นเลิศ
ทางกีฬา 
     3. บุคลากรกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา 
ร้อยละ 100 ได้รับการพัฒนา
ฝึกอบรมความรู้ด้านสุขศึกษา
และพลศึกษา 
    
เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ 
  1.นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 
1-6 และนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 1-3ได้รับการพัฒนาการ
เรียนรู้และมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน 
  2.นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 
1-6 และนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 1-3 ได้รับการส่งเสริมความ
เป็นเลิศทางกีฬา 
  3.บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู ้
สุขศึกษาและพลศึกษา ได้รับการ
พัฒนาฝึกอบรมความรู้ด้าน 
สุขศึกษาและพลศึกษา 
 
 
 
 
 
 

        2.1.3 ก ากับติดตามการด าเนินการ
การพัฒนาประสิทธิภาพของครูและ
บุคลากรในการเรียนการสอน 
  2.2  เพื่อพัฒนำส่งเสริมควำมเป็นเลิศ

ทำงสุขศึกษำและพลศึกษำ (งำน

ศิลปหัตถกรรม)   

     2.2.1  กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหา

สุขภาพระดับช้ันประถมศึกษาและ

มัธยมศึกษา 

     2.2.2  กิจกรรมการแข่งขันคีตะมวยไทย

ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

     2.2.3  กิจกรรมการแข่งขั้นแอโรบิค 

ระดับช้ัน ป.1-ป.6 และระดับช้ัน ม. 1-ม.3    

     2.2.4  กิจกรรมการแข่งขันแม่ไม้มวย

ไทยระดับช้ัน ป.1-ป.6 และระดับช้ัน  

ม.1-ม.3   

   2.3  กิจกรรมกำรแข่งขันสุขศึกษำและ

พลศึกษำ ทักษะวิชำกำรเอกชน 

     2.3.1  กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหา

สุขภาพระดับช้ันประถมศึกษาและ

มัธยมศึกษา 

     2.3.2  กิจกรรมการแข่งขันคีตะมวยไทย

ระดับช้ันประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

     2.3.3  กิจกรรมการแข่งขันแอโรบิค 

ระดับช้ันประถมศึกษา 

 
 
 

พฤศจิกายน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ธันวาคม 
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วัตถุประสงค์/เป้ำหมำย กิจกรรม/ข้ันตอนด ำเนินงำน ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน 

(วัน/เดือน/ปี) 
ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
  1. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  
1-6 และนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 1-3 ได้รับการพัฒนาการ
เรียนรู้และมีได้รับการส่งเสริม
ความเป็นเลิศทางกีฬา ร้อยละ50 
  2. บุคลากรกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา 
ได้รับการพัฒนาฝึกอบรมความรู้
ด้าน 
สุขศึกษาและพลศึกษา 
   
 

     2.3.4  กิจกรรมการแข่งขันแม่ไม้มวย

ไทยระดับช้ัน ป.1-ป.6 และระดับช้ัน  

ม.1-ม.3    

 2.4 กิจกรรม Open House 

     2.4.1 ประชุมคณะกรรมการกลุ่มสาระ

การเรียนรู ้

     2.4.2  แต่งต้ังคณะกรรมการท่ี
รับผิดชอบด าเนินการ 
     2.4.3 ด าเนินการจัดกิจกรรม Open 
House 
     2.4.4 รายงานผลการด าเนินงานการจัด
กิจกรรม Open House 
     2.3.5 สรุปผลการด าเนินกิจกรรม 

 
 
 
 
 
ธันวาคม-มกราคม 

เคร่ืองมือกำรติดตำม/
ประเมินผล 
   1. แบบสอบถาม 
   2. แบบประเมินความพึงพอใจ      
   3. แบบทดสอบ 
 

3.ขั้นตรวจสอบ / ติดตำม / ประเมินผล 
     3.1 ตรวจสอบ ติดตาม การด าเนินงาน
ตามแผน 
     3.2 ปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงานตาม
แผนงานท่ียังไม่สมบูรณ์ 
     3.3 ทบทวน แก้ไข ปรับปรุง เครื่องมือ 
4. ขั้นสรุป/รำยงำน/ปรับปรุง/พัฒนำ 
  4.1  สรุปแผนงานกลุ่มสาระสุขศึกษาและ 
พลศึกษาในภาพรวม 
  4.2  จัดท ารายงานผลการด าเนินงานของ
หน่วยงาน 
  4.3  น าผลการประเมินมาวางแผนเพื่อ
ปรับปรุงและพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป 

28 มีนาคม –  
 1 เมษายน 2566 
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แบบแสดงประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย 
หน่วยงำน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ฝ่ำย วิชาการ 

 
ล ำดับ 

 
รำยกำร 

ขั้นก ำหนด
มำตรฐำน/
คุณลักษณะ

เฉพำะคุณภำพ 

สรุปรำยรับ  
สรุป

รำยจ่ำย 
งบ

โรงเรียน 
งบเรียน

ฟรี 
งบ

จัดหำ  

1 กิจกรรมแข่งทักษะความ
เป็นเลิศทางวิชาการ 
 (ศิลปหัถกรรม) 

ส ารองด าเนินการ 5,000 - - 5,000 

2 กิจกรรมแข่งขันทักษะทาง
วิชาการทักษะเอกชน 

ส ารองด าเนินการ 5,000 - - 5,000 

3 กิจกรรมชมรม ส ารองด าเนินการ 1,000 - - 1,000 
4 กิจกรรม Open House ส ารองด าเนินการ  20,000 - 20,000 

รวมประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย 
(สามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) 

11,000 20,000 - 31,000 

 
สรุปประเภทงบประมำณ 

      งบโรงเรียน.......... 11,000...............บาท      งบเรียนฟรี........20,000.....บาท 

 
    ผู้เสนอ        ผู้พิจารณา 
 
    
            (นายอ านวย สังข์ทองหลาง)                              (นางสาวสุภารัตน์  เหลืองรัตนวิมล) 
 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา                  รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
 

ผู้เห็นชอบ                                                  ผู้อนุมัติ 
 
 

          (ซิสเตอร์จ านันท์  ไพรงาม)                              (บาทหลวงสุรชัย  เจริญพงศ์)                      
        ผู้อ านวยการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์                      ผู้จัดการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 
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ล ำดับที่   17      หน่วยงำน  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ                         ฝ่ำย วิชาการ          
ตอบสนองแผนพัฒนำโรงเรียน : พันธกิจข้อที่...2...ยุทธศำสตร์ข้อที่ ....2,4....เป้ำหมำยข้อที่...2.... 
ตอบสนองมำตรฐำนกำรศึกษำ สมศ.รอบสี่: มำตรฐำนที่...1,3......ประเด็นที่..........-....................... 
ตอบสนองมำตรฐำนของโรงเรียน : มำตรฐำนที่      1,3             ตัวบ่งชี้ที่......-........................... 

วัตถุประสงค์/เป้ำหมำย กิจกรรม/ข้ันตอนกำรด ำเนินงำน 
ระยะเวลำ 
ด ำเนินงำน 

(วัน/เดือน/ปี) 
วัตถุประสงค์ 
   1. เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการ
เรียนการสอนการงานอาชีพ 
   2. เพื่อส่งเสริมนักเรียนท่ีมี
ความเป็นเลิศทางการงานอาชีพ
ได้พัฒนาศักยภาพ 
   3. เพื่อพัฒนานักเรียนให้เป็นผู้
มีความสามารถทางด้านการงาน
อาชีพ 

1.ขั้นวำงแผน (P : PLAN) 
 1.1 ประชุมคณะกรรมท างานการกลุ่ม
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพเพื่อ 
      1.1.1 ประชุมคณะกรรมการท างาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพเพื่อ 
เตรียมพัฒนาประสิทธิภาพของครูและ
บุคลากรในการเรียนการสอนการงานอาชีพ 
      1.1.2 เตรียมเพื่อส่งเสริมนักเรียนท่ีมี
ความเป็นเลิศทางการงานอาชีพได้พัฒนา
ศักยภาพ 
      1.1.3 เพื่อจัดเตรียมเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง
กับงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

 
 
 

26 เมษายน 2565 
 
 
 

19 มิถุนายน 2565 
 
 

19 มิถุนายน 2565 
 

เป้ำหมำยเชิงปริมำณ 
   1. นักเรียนช้ัน ป.1-ป.6 และ  
ม.1-ม.3ร้อยละ 100 ได้รับการ
พัฒนาการเรียนรู้ และมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 
   2. นักเรียนช้ัน ป.1-ป.6 และ  
ม.1-ม.3ร้อยละ 50 ได้รับการ
ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 

2. ข้ันด ำเนินกำร (ภำระงำนประจ ำ/ภำระ
งำนร่วม/โครงกำร)(D : DO)  
  2.1 พัฒนำประสิทธิภำพของครูและ
บุคลำกรในกำรเรียนกำรสอนงำนอำชีพ 
     2.1.1 จัดให้มีการสอนโดยใช้ส่ือ ภูมิ
ปัญญา และแหล่งเรียนรู้ในการเรียนการ
สอน 
 
 

 
 

ตลอดปีการศึกษา 
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วัตถุประสงค์/เป้ำหมำย กิจกรรม/ข้ันตอนกำรด ำเนินงำน 
ระยะเวลำ 
ด ำเนินงำน 

(วัน/เดือน/ปี) 
   3. บุคลากรกลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพ ร้อยละ 100 
ได้รับการพัฒนาด้านการงาน
อาชีพ 
 
 
เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ 
   1. นักเรียนช้ัน ป.1-ป.6 และ 
ม.1-ม.3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามเกณฑ์มาตรฐานได้รับ
การพัฒนาการเรียนรู้มีทักษะใน
การจัดการ สามารถเรียนรู้ด้วย
ตนเองอย่างต่อเนื่องท างานได้
ส าเร็จได้รับการส่งเสริมความเป็น
เลิศตามความถนัดและความ
สนใจ 
  2. บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพมีความรู้ 
ความสามารถเพื่อน าไปใช้ในการ
จัดกระบวนการเรียนรูไ้ด้ตาม
หลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน 
พ.ศ. 2551 

    2.1.2 ครูส่งแผนกำรเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเปน็ส ำคัญครบทุกคน 
       2.1.2.1 ประชุมคณะกรรมการกลุ่ม
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ เพื่อเตรียม
กิจกรรมชมรม 
- ป.1-ป.3 เป็นชมรมตามครูประจ าช้ัน 
- ป.4-ป.5 เป็นชมรมท่ีนักเรียนเลือกตาม
ความสนใจ 
- ป.6 และ ม.3 เป็นชมรมท่ีนักเรียนเลือก
ตามความสนใจ 
- ม.1-ม.2 เป็นชมรมท่ีนักเรียนเลือกตาม
ความสนใจ 
       2.1.2.2 ก ากับติดตามการด าเนินการ
พัฒนาประสิทธิภาพของครูและบุคลากรใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
 2.2 ส่งเสริมนักเรียนที่มีควำมเป็นเลิศ
ทำงกำรงำนอำชีพได้พัฒนำศักยภำพ 
    2.2.1 กิจกรรมกำรแข่งขันงำนศิลปหัต
กรรมนักเรียน  
        2.2.1.1 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้
จากเศษวัสดุเหลือใช้หรือวัสดุในท้องถิ่น ป.
4-6, ม.1-3 
        2.2.1.2 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบ
ช้ืน ป.4-6, ม.1-3 
        2.2.1.3 การแข่งขันแปรรูปอาหาร 
ป.4-6, ม.1-3 
        2.2.1.4 การแข่งขันท าน ้าพริก ผักสด 
เครื่องเคียง ป.4-6, ม.1-3 
        2.2.1.5 การแข่งขันโครงงานอาชีพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตลอดปีการศึกษา 
 

ตุลาคม -ธันวาคม 
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วัตถุประสงค์/เป้ำหมำย กิจกรรม/ข้ันตอนกำรด ำเนินงำน 
ระยะเวลำ 
ด ำเนินงำน 

(วัน/เดือน/ปี) 
ป.4-6, ม.1-3 
    2.2.2 กิจกรรมกำรแข่งขันทักษะ
วิชำกำรเอกชน  
        2.2.2.1 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้
จากเศษวัสดุเหลือใช้หรือวัสดุในท้องถิ่น ป.
4-6, ม.1-3 
        2.2.2.2 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบ
ช้ืน ป.4-6, ม.1-3 
        2.2.2.3 การแข่งขันแปรรูปอาหาร 
ป.4-6, ม.1-3 
        2.2.2.4 การแข่งขันท าน ้าพริก ผักสด 
เครื่องเคียง ป.4-6, ม.1-3 
        2.2.2.5 การแข่งขันโครงงานอาชีพ 
ป.4-6, ม.1-3 
 2.3 กิจกรรม Open House 
     2.3.1 ประชุมคณะกรรมการกลุ่มสาระ

การเรียนรู ้

     2.3.2  แต่งต้ังคณะกรรมการท่ี
รับผิดชอบด าเนินการ 
     2.3.3 ด าเนินการจัดกิจกรรม Open 
House 
     2.3.4 รายงานผลการด าเนินงานการจัด
กิจกรรม Open House 
     2.3.5 สรุปผลการด าเนินกิจกรรม 

 

 

 
ตุลาคม – ธันวาคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ธันวาคม -มกราคม 
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วัตถุประสงค์/เป้ำหมำย กิจกรรม/ข้ันตอนกำรด ำเนินงำน 
ระยะเวลำ 
ด ำเนินงำน 

(วัน/เดือน/ปี) 
ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
   1. นักเรียนช้ัน ป.1-ป.6 และ 
ม.1-ม.3 ร้อยละ 100 ได้รับการ
พัฒนาการเรียนรู้และมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน 
   2. นักเรียนช้ัน ป.1-ป.6 และ 
ม.1-ม.3 ได้รับการส่งเสริมความ
เป็นเลิศทางด้านการงานอาชีพ 

3. ข้ันตรวจสอบ/ติดตำม/ประเมินผล 
(C : CHECK) 
   3.1 ตรวจสอบ ติดตาม การด าเนินงาน
ตามแผน 
   3.2 ปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงานตาม
แผนงานท่ียังไม่สมบูรณ์ 
   3.3 ทบทวน แก้ไข ปรับปรุงเครื่องมือ 

 
 

5-9 เมษายน 66 
 
 
 
 

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

4. ข้ันสรุป/รำยงำน/ปรับปรุง/พัฒนำ 
( A : ACT)  
   4.1 สรุปผลในภาพรวม 
   4.2 น าผลการประเมินมาวางแผนเพื่อ
ปรับปรุงและพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป 

 
 

5-9 เมษายน 66 
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แบบแสดงประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย 
หน่วยงำน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  ฝ่ำย วิชาการ 

 
ล ำดับ 

 
รำยกำร 

ขั้นก ำหนด
มำตรฐำน/
คุณลักษณะ

เฉพำะคุณภำพ 

สรุปรำยรับ  
สรุป

รำยจ่ำย 
งบ

โรงเรียน
เรียน 

งบเรียน
ฟรี 

งบจัด 
หำ  

1 การแข่งขันงาน

ศิลปหัตถกรรม  

ส ารองด าเนินการ 5,000 - - 5,000 

2 กิจกรรมแข่งขันทักษะ

วิชาการเอกชน 

ส ารองด าเนินการ 5,000 - - 5,000 

3 กิจกรรม Open House ส ารองด าเนินการ - 20,000  20,000 

4 กิจกรรมชมรม ส ารองด าเนินการ 1,000 - - 1,000 

รวมประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย 
(สามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน ) 

11,000 20,000 - 31,000 

 
 
สรุปประเภทงบประมำณ 
 งบโรงเรียน..........11,000.......................... งบเรียนฟรี..............20,000........................... 
 
          ผู้เสนอ           ผู้พิจารณา 
    
          (นางอุไรวรรณ ธนูศร)                                         (นางสาวสุภารัตน์  เหลืองรัตนวิมล) 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ                              รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
 
                  ผู้เห็นชอบ                                                              ผู้อนุมัติ 

 
          (ซิสเตอร์จ านันท์  ไพรงาม)                                      (บาทหลวงสุรชัย  เจริญพงศ์)                         
      ผู้อ านวยการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์                                ผู้จัดการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 
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ล ำดับที่    18 หน่วยงำน  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ฝ่ำย วิชาการ          
ตอบสนองแผนพัฒนำโรงเรียน : พันธกิจข้อที่...2...ยุทธศำสตร์ข้อที่ ....2,4....เป้ำหมำยข้อที่...2.... 
ตอบสนองมำตรฐำนกำรศึกษำ สมศ.รอบสี่: มำตรฐำนที่...1,3......ประเด็นที่......-.......................... 
ตอบสนองมำตรฐำนของโรงเรียน : มำตรฐำนที่      1,3             ตัวบ่งชี้ที่......-........................... 

วัตถุประสงค์/เป้ำหมำย กิจกรรม/ข้ันตอนกำรด ำเนินงำน 
ระยะเวลำ 
ด ำเนินงำน 

(วัน/เดือน/ปี) 
วัตถุประสงค์ 
   1. เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
   2. เพื่อส่งเสริมนักเรียนท่ีมี
ความเป็นเลิศทางภาษาอังกฤษได้
พัฒนาศักยภาพ 
   3. เพื่อพัฒนานักเรียนให้เป็นผู้
มีความสามารถทางด้าน
ภาษาต่างประเทศ 

1.ขั้นวำงแผน (P : PLAN) 
 1.1 ประชุมคณะกรรมการท างานกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศเพื่อ 
เตรียมพัฒนาประสิทธิภาพของครูและ
บุคลากรในการเรียนการสอน
ภาษาต่างประเทศเพื่อ 
    1.1.1 เตรียมพัฒนาประสิทธิภาพ
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
    1.1.2 เตรียมเพื่อส่งเสริมนักเรียนท่ี
มีความเป็นเลิศทางภาษาอังกฤษได้
พัฒนาศักยภาพ 
    1.1.3 จัดเตรียมเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง
กับงานกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

 
 
 
 
 
 
26 เมษายน 2565 

 

เป้ำหมำยเชิงปริมำณ 
   1. นักเรียนช้ัน ป.1-ป.6 และ  
ม.1-ม.3ร้อยละ 100 ได้รับการ
พัฒนาการเรียนรู้ และมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 
   2. นักเรียนช้ัน ป.1-ป.6 และ  

2. ข้ันด ำเนินกำร (ภาระงานประจ า/
ภาระงานร่วม/โครงการ)(D : DO) 
  2.1 พัฒนำประสิทธิภำพของครูและ
บุคลำกรในกำรเรียนกำรสอน
ภำษำอังกฤษ 
    2.1.1 จัดให้มีการสอนเสริม  
O-NET ให้กับนักเรียนช้ันประถมศึกษา

 
 

 
 
 
ตลอดปีการศึกษา 
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วัตถุประสงค์/เป้ำหมำย กิจกรรม/ข้ันตอนกำรด ำเนินงำน 
ระยะเวลำ 
ด ำเนินงำน 

(วัน/เดือน/ปี) 
ม.1-ม.3ร้อยละ 50 ได้รับการ

ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 

   3. บุคลากรทางการศึกษาของ

โรงเรียนร้อยละ 100 ได้รับการ

พัฒนาด้านภาษาอังกฤษ 

 

เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ 
 1. นักเรียนช้ัน ป.1-ป.6 และ  
ม.1-ม.3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามเกณฑ์มาตรฐานได้รับ
การพัฒนาการเรียนรู้มีทักษะใน
การจัดการ สามารถเรียนรู้ด้วย
ตนเองอย่างต่อเนื่องท างานได้
ส าเร็จได้รับการส่งเสริมความเป็น
เลิศตามความถนัดและความ
สนใจ 
  2. บุคลากรทางการศึกษามี
ความรู้และทักษะในการใช้
ภาษาอังกฤษเบื้องต้นเพื่อการก้าว
สู่ศตวรรษท่ี 21 (Thailand 4.0) 

ปีท่ี 6 และมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
    2.1.2 จัดให้มีการสอนโดยใช้ส่ือ 
ภูมิปัญญา และแหล่งเรียนรู้ในการ
เรียนการสอน 
    2.1.3 จัดให้มีการแข่งขันทักษะ
ภาษาอังกฤษ ครั้งท่ี 10 
       2.1.3.1 ประชุมคณะกรรมการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
เพื่อวางแผนการจัดสอบดังนี้ 
            2.1.3.1.1 กรรมการออก
ข้อสอบ 
            2.1.3.1.2 กรรมการจดัท า
ข้อสอบ 
            2.1.3.1.3 กรรมการคุมสอบ
และจัดห้องสอบ 
            2.1.3.1.4 กรรมการ
ตรวจข้อสอบ 
            2.1.3.2 จัดท าค าส่ัง
มอบหมายงาน  

2.1.3.3 จัดสรุปการด าเนิน 
งาน 
    2.1.3 จัดให้มีกิจกรรมค่าย
ภาษาอังกฤษ “English  Camp” 
    2.1.4 จัดให้มีกิจกรรมพี่ช่วยน้อง 
    2.1.5 จัดให้มีกิจกรรม Morning 
English 
     2.1.5.1 อ่าน-เขียนภาษาอังกฤษ 
     2.1.5.2 น าเสนอภาษาอังกฤษหน้า
เสาธง 

 
ตลอดปีการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ตลอดปีการศึกษา 

 
ตลอดปีการศึกษา 

 
 
 

ตลอดปีการศึกษา 
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วัตถุประสงค์/เป้ำหมำย กิจกรรม/ข้ันตอนกำรด ำเนินงำน 
ระยะเวลำ 
ด ำเนินงำน 

(วัน/เดือน/ปี) 
   2.1.6  จัดให้มีกิจกรรม English  
Club 
   2.1.7 ก ากับติดตามการด าเนินการ
การพัฒนาประสิทธิภาพของครูและ
บุคลากรในการเรียนการสอน
ภาษาต่างประเทศ 
   2.1.8  ครูส่งแผนการเรียนรู้ท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญครบทุกคน 
   2.2 ส่งเสริมนักเรียนที่มีควำมเป็น
เลิศทำงภำษำได้พัฒนำศักยภำพ 
    2.2.1 กิจกรรมกำรส่งนักเรียน
แข่งขันงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
คร้ังที่ 69 ดังนี้ 
     2.2.1.1  การแข่งขัน Impromptu 
Speech 
     2.2.1.2  การแข่งขัน  Story  
Telling 
     2.2.1.4  การแข่งขันละครส้ัน 
(Skit) 
     2.2.1.5  การแข่งขันต่อค าศัพท์
ภาษาอังกฤษ(Crossword) 
     2.2.1.6  การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพ
ภาษาจีน 
    2.2.3  กำรแข่งขันทักษะทำง
วิชำกำรเอกชน 

2.2.3.1  การแข่งขัน 
Impromptu Speech 

     2.2.3.2  การแข่งขัน  Story 
Telling 

 
ตลอดปีการศึกษา 

 
ตลอดปีการศึกษา 

 
 
 
 
 
 

ตุลาคม-ธันวาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตุลาคม-ธันวาคม 
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วัตถุประสงค์/เป้ำหมำย กิจกรรม/ข้ันตอนกำรด ำเนินงำน 
ระยะเวลำ 
ด ำเนินงำน 

(วัน/เดือน/ปี) 
     2.3.3  Spelling  Bee 
     2.2.3.3  การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพ
ภาษาจีน 
  2.3 กิจกรรม Open House 
     2.3.1 ประชุมคณะกรรมการกลุ่ม

สาระการเรียนรู ้

     2.3.2  แต่งต้ังคณะกรรมการท่ี
รับผิดชอบด าเนินการ 
     2.3.3 ด าเนินการจัดกิจกรรม 
Open House 
     2.3.4 รายงานผลการด าเนินงาน
การจัดกิจกรรม Open House 
     2.3.5 สรุปผลการด าเนินกิจกรรม 

 2.4 กิจกรรมค่ำยภำษำอังกฤษ 

“English  Camp” 

     2.4.1 ประชุมคณะกรรมการกลุ่ม

สาระการเรียนรู ้

     2.4.2  แต่งต้ังคณะกรรมการท่ี

รับผิดชอบด าเนินการ 

     2.4.3 ด าเนินการจัดกิจกรรม ค่าย 

English Camp 

     2.4.4 รายงานผลการด าเนินงาน

การจัดกิจกรรม ค่าย English Camp      

     2.4.5 สรุปผลการด าเนินกิจกรรม 

 

 
 
 

มกราคม-กุมภาพันธ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มกราคม-กุมภาพันธ์ 
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วัตถุประสงค์/เป้ำหมำย กิจกรรม/ข้ันตอนกำรด ำเนินงำน 
ระยะเวลำ 
ด ำเนินงำน 

(วัน/เดือน/ปี) 
ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
 1. นักเรียนช้ัน ป.1-ป.6 และ  
ม.1-ม.3 ร้อยละ 100 ได้รับการ
พัฒนาการเรียนรู้และมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน 
   2. นักเรียนช้ัน ป.1-ป.6 และ 
ม.1-ม.3 ได้รับการส่งเสริมความ
เป็นเลิศทางด้านภาษาอังกฤษ 

3. ข้ันตรวจสอบ/ติดตำม/ประเมินผล 
(C : CHECK) 
   3.1 ตรวจสอบ ติดตาม การ
ด าเนินงานตามแผน 
   3.2 ปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงาน
ตามแผนงานท่ียังไม่สมบูรณ์ 
   3.3 ทบทวน แก้ไข ปรับปรุง
เครื่องมือ 

 

 

28 มีนาคม – 1 

เมษายน 2566 

 
 

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

4. ข้ันสรุป/รำยงำน/ปรับปรุง/พัฒนำ 
( A : ACT)  
   4.1 สรุปผลในภาพรวม 
   4.2 น าผลการประเมินมาวางแผน
เพื่อปรับปรุงและพัฒนาในปีการศึกษา
ต่อไป 

 

28 มีนาคม – 1 

เมษายน 2566 
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แบบแสดงประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย 
หน่วยงำน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   ฝ่ำย วิชาการ 

 
ล ำดับ 

 
รำยกำร 

ขั้นก ำหนด
มำตรฐำน/
คุณลักษณะ

เฉพำะคุณภำพ 

สรุปรำยรับ  
สรุป

รำยจ่ำย 
งบ

โรงเรียน 
งบเรียน

ฟรี 
งบ

จัดหำ  

1 กิจกรรมส่งเสริมความเป็น
เลิศของนักเรียนด้าน
ภาษาอังกฤษ 

ส ารองด าเนินการ 15,000 - - 15,000 

2 กิจกรรมพี่ช่วยน้อง ส ารองด าเนินการ 5,000 - - 5,000 
3 กิจกรรมชมรม ส ารองด าเนินการ 1,000 - - 1,000 

   4 กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ 
“English  Camp” 

“English  
Camp” 

10,000 - 10,000 20,000 

5 กิจกรรม Open House  - 20,000  20,000 
รวมประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย 

 (หกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน ) 
31,000 20,000 10,000 61,000 

 
สรุปประเภทงบประมำณ 
 งบโรงเรียน..........31,000..........................  งบจัดหา................10,000...................... 
 งบเรียนฟรี............20,000...................... 

ผู้เสนอ      ผู้พิจารณา 
 
 
          (นางสาวภาริณี  วรรณทวี)                (นางสาวสุภารัตน์  เหลืองรัตนวิมล) 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
 
         ผู้เห็นชอบ        ผู้อนุมัติ 
 
 
        (ซิสเตอร์จ านันท์  ไพรงาม)      (บาทหลวงสุรชัย  เจริญพงศ์) 
  ผู้อ านวยการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์               ผู้จัดการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 
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ตำรำงสรุปรำยรับ-รำยจ่ำยตำมแผนงำนหน่วยงำน ปีกำรศึกษำ 2564 

ของ  ฝ่ำยวิชำกำร 

ล ำดับ แผนงำนหน่วยงำน งบโรงเรียน งบเรียนฟรี งบจัดหำ 
สรุป

รำยจ่ำย 

1. งำนบริหำรวิชำกำร       
1.1 กระดาษ A4  17,380 - - - 
1.2 กระดาษโฟโต้ 400 - - - 
1.3 หมึกปริ้น  8,000 - - - 
1.4 แฟ้ม 280 - - - 
1.5 กระดาษสี 360 - - - 
1.6 อุปกรณ์ส านักงาน  3,000 - - - 
1.7 ค่าเข้าเล่มเอกสารงานวิชาการ 10,000 - - - 

รวม 39,420 - - 39,420 
2. งำนพัฒนำหลักสูตร     
2.1 ค่าด าเนินการ 1,000 - - - 
2.2 ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา

โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์  
ปีการศึกษา 2565 

20,000 - - - 

2.3 โครงการอบรมสร้างความ
เข้าใจและเตรียมความพร้อม
ครู สู่หลักสูตรฐานสมรรถนะ 
ด้านการจัดการเรียนรู้ฐาน
สมรรถนะ 

20,000 - - - 

2.4 โครงการห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
- ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 
- ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 

-   
 

1,264,000 
647,800 

- 

รวม 41,000 - 1,911,800 1,952,800 
3. งำนกำรเรียนกำรสอน     
3.1 จัดระบบการเรียนการสอน 2,000 - - - 
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ล ำดับ แผนงำนหน่วยงำน งบโรงเรียน งบเรียนฟรี งบจัดหำ 
สรุป

รำยจ่ำย 

3.2 ติดตามเขียนแผนการจัดการ
เรียนรู้และประเมินแผน 

1,000 
- - - 

3.3 ก ากับติดตามจัดการเรียนการ
สอน 

1,000 
- - - 

3.4 โครงการวันวิชาการ  
Open House 

- 
 

221,200 - - 

3.5 โครงการสอนซ่อมเสริม 12,500 - - - 
3.6 โครงการการจัดการเรียนการ

สอนในช่วงการแพร่ระบาด
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  
(COVID – 19)  

 

112,100   

รวม 16,500 333,300 - 349,800 
4. งำนนิเทศกำรเรียนกำรสอน     
4.1 กระดาษ A4 จัดท าเอกสาร

ฝ่ายวิชาการ 
480 - - - 

4.2 หมึกสี 1,000 - - - 
4.3 ค่ากระดาษโฟโต้ 200 - - - 
4.4 กระดาษสี 160 - - - 

รวม 1,840 - - 1,840 
5. งำนพัฒนำสื่อและนวตกรรม     
5.1 จัดท าเอกสารด าเนินงาน 1,000 - - - 
5.2 แฟ้ม 420 - - - 
5.3 กระดาษ A4 80 แกรม 210 - - - 
5.4 กระดาษโฟโต้ 50 แผ่น 200 - - - 

รวม 2,810 - - 2,810 
6. งำนวิจัยในชั้นเรียน     
6.1 เอกสารด าเนินจัดท าวิจัยใน

ช้ันเรียน 
1,000 - - - 

รวม 1,000 - - 1,000 
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ล ำดับ แผนงำนหน่วยงำน งบโรงเรียน งบเรียนฟรี งบจัดหำ 
สรุป

รำยจ่ำย 

7. กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน      
7.1 โครงการเข้าค่ายพักแรม

ลูกเสือ – เนตรนารี 
- ป.1 – ป.3 
- ป.4 – ป.5 
- ป.6 

ม.1 – ม.3 

  
 

92,600 
67,700 
33,300 
95,480 

  

7.2 วันสถาปนาลูกเสือ วันท่ี 1 
กรกฎาคม 2565 

1,000    

7.3 วันเฉลิมพระชนมพรรษา 28  
กรกฎาคม 2565 

1,000    

7.4 วันมหาธีรราช วันท่ี 25 
พฤศจิกายน 2565 

1,000    

7.5 งบด าเนินการ โครงการทัศน
ศึกษา 

10,000    

 โครงการทัศนศึกษา 
- ป.1  
- ป.2  
- ป.3 
- ป.4 
- ป.5 
- ป.6  
- ม.1  
- ม.2 
- ม.3 

  
43,500 
57,200 
61,200 
67,800 
68,800 
67,600 
39,000 
38,100 
33,600 

 
 
 
 
 

17,200 
16,900 
6,500 
6,350 
5,600 

 

รวม 13,000 765,880 52,550 831,430 
8. งำนวัดผลประเมินผลและ

ทะเบียน 
    

8.1 จัดท าเอกสารการด าเนินงาน 7,000 - - - 
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ล ำดับ แผนงำนหน่วยงำน งบโรงเรียน งบเรียนฟรี งบจัดหำ 
สรุป

รำยจ่ำย 

8.2 การจัดซื้อข้อสอบกลางภาค
และปลายภาค 

100,000 - - - 

8.3 จัดซื้อเอกสารการวัดผล ปพ. 
1-3  ปพ. 5-6 และ ปพ. 8 

50,000 - - - 

8.4 การด าเนินการจัดสอบ  
O-NET,NT,RT,Las 

30,000 - - - 

รวม 187,000 - - 187,000 
9. งำนห้องสมุด     
9.1 จัดซื้อหนังสือใหม่ 100,000 - - - 
9.2 ตู้วางหนังสือห้องสมุด 36,900 - - - 
9.3 จัดซื้ออุปกรณ์ในห้องสมุด 

- เครื่องเย็บกระดาษ 
- เครื่องเย็บกระดาษ 
- ลูกแม็กใหญ่ 
- แลคซีนคละสี 
- กาวลาเทค 
- กาว 2 หน้าแบบบาง 
- กาว 2 หน้าแบบหนา 
- สต๊ิกเกอร์ใส 
- แฟ้มเก็บงาน 
- กระดาษ A 4 
- สต๊ิกเกอร์ ลาเบล 
- เทปใส 
- หมึกเครื่องปริ้น 

 
1,899 

100 
350 
950 
130 
120 

1,800 
750 

1,100 
2,400 
1,198 

110 
3,420 

 
- 

 
- 

 
- 

9.4 ยอดนักอ่าน 
- เกียรติบัตร   

60 - - - 

9.5 สัปดาห์ห้องสมุด 
- ของรางวัล 
- กระดาษ A 4  

 
5,000 

120 

 
- 

 
- 

 
- 
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ล ำดับ แผนงำนหน่วยงำน งบโรงเรียน งบเรียนฟรี งบจัดหำ 
สรุป

รำยจ่ำย 

- กระดาษ A 4 คละสี 
- กระดาษโปสเตอร์สี  
- ฟิวเจอร์บอร์ด A 4 
- สีไม้ 

420 
450 
420 
855 

9.5 บรรณารักษ์น้อย 
- เกียรติบัตร   

60 - - - 

รวม 158,612 - - 158,612 
10. งำนระดับชั้น     
10.1 ด าเนินการปฐมนิเทศนักเรียน

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
5,000 - - - 

10.2 2.1 ปฐมนิเทศผู้ปกครอง  
(อำหำรว่ำงผู้ปกครอง) 
- ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 
- ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 
- ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 
- ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 
- ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 
- ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
- ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
- ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
- ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
2.2 อาหารว่างครู 
2.3 ด าเนินการปฐมนิเทศ
ผู้ปกครอง 

 
 

8,250 
8,000 
8,750 
9,000 
9,250 
9,000 
3,500 
3,375 
3,000 
5,800 
3,000 

- - - 

10.3 ปัจฉิมนิเทศ  ม.3  
- ด าเนินการ 
- ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

 
10,000 

 

  
 

21,000 

 

รวม 85,925 - 21,000 106,125 
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ล ำดับ แผนงำนหน่วยงำน งบโรงเรียน งบเรียนฟรี งบจัดหำ 
สรุป

รำยจ่ำย 

11. กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
ภำษำไทย 

    

11.1 กิจกรรมวันสุนทรภู่/วนั
ภาษาไทย 

10,000 - - - 

11.2 กิจกรรมรักการอ่าน 
-รางวัลมอบให้นักเรียน 

10,000 - - - 

11.3 กิจกรรมชมรม 2,000 - - - 
11.4 การทดสอบการอ่านและการ

เขียนภาษาไทย 
 -กระดาษ A4 80 แกรม 
 -หมึกโรเนียว 

30,000 - - - 

11.5 กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศ
ภาษาไทย 

15,000 - - - 

11.6 กิจกรรม Open House - 20,000 - - 
รวม 67,000 20,000 - 87,000 

12. กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
คณิตศำสตร์ 

    

12.1 กิจกรรมชมรมคณิตศาสตร์ 2,000 - - - 

12.2 กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศ

ทางคณิตศาสตร์ 

15,000 - - - 

12.3 ค่ายคณิตศาสตร์ของห้องเรียน

วิทย-์คณิต 

- - 20,000 - 

12.4 กิจกรรม Open House  20,000 - - 

รวม 17,000 20,000 20,000 57,000 
13. กลุ่มสำระกำรเรียนรู้

วิทยำศำสตร์ 
    

13.1 กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ - 25,000 - - 
13.2 กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศ

ทางวิทยาศาสตร์  

15,000 - - - 
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ล ำดับ แผนงำนหน่วยงำน งบโรงเรียน งบเรียนฟรี งบจัดหำ 
สรุป

รำยจ่ำย 

13.3 กิจกรรม Open House - 20,000 - - 
รวม 15,000 45,000 - 60,000 

14. กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคม
ศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 

    

14.1 การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม 6,000 - - - 

14.2 กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ

เอกชน 
25,000 

- - - 

14.3 กิจกรรม Open House - 20,000 - - 

14.4 กิจกรรมชมรม 1,000 - - - 

รวม 32,000 20,000 - 52,000 

15. กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ     
15.1 กิจกรรมการแข่งขันศิลปหัต

กรรมนักเรียน 
6,000 - - - 

15.2 กิจกรรมการแข่งขันทักษะ
เอกชน 

5,000 - - - 

15.3 กิจกรรม Open House - 20,000 - - 
15.4 กิจกรรมชมรม 1,000 - - - 

รวม 12,000 20,000 - 32,000 
16. กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุข

ศึกษำและพลศึกษำ 
    

16.1 กิจกรรมแข่งทักษะความเป็น
เลิศทางวิชาการ 
 (ศิลปหัถกรรม) 

5,000 - - - 

16.2 กิจกรรมแข่งขันทักษะทาง
วิชาการทักษะเอกชน 

5,000 - - - 

16.3 กิจกรรมชมรม 1,000 - - - 
16.4 กิจกรรม Open House  20,000 - - 
16.5 กิจกรรมแข่งทักษะความเป็น

เลิศทางวิชาการ 
5,000 - - - 
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ล ำดับ แผนงำนหน่วยงำน งบโรงเรียน งบเรียนฟรี งบจัดหำ 
สรุป

รำยจ่ำย 

(ศิลปหัถกรรม) 
รวม 11,000 20,000 - 31,000 

17. กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำน
อำชีพ 

    

17.1 การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม  5,000 - - - 

17.2 กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ

เอกชน 

5,000 - - - 

17.3 กิจกรรม Open House - 20,000 - - 

17.4 กิจกรรมชมรม 1,000 - - - 

รวม 11,000 20,000 - 31,000 

18. กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
ภำษำต่ำงประเทศ 

    

18.1 กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศ
ของนักเรียนด้านภาษาอังกฤษ 

15,000 - - - 

18.2 กิจกรรมพี่ช่วยน้อง 5,000 - - - 
18.3 กิจกรรมชมรม 1,000 - - - 
18.4 กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ 

“English  Camp” 
10,000 - 10,000 - 

18.5 กิจกรรม Open House - 20,000  - 
รวม 31,000 20,000 10,000 61,000 

รวมทั้งสิ้น 743,107 1,284,180 2,015,350 4,042,637 
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แผนงานฝ่ายธุรการ-การเงิน 

ปีการศึกษา 2565 
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ลำดับที่ 1  หน่วยงาน  บริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน ฝ่าย  ธุรการ-การเงิน    
ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน :  พันธกิจข้อท่ี 6  ยุทธศาสตร์ข้อท่ี   8  เป้าหมายข้อท่ี  1  
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบสี่ :มาตรฐานท่ี 2   ประเด็นท่ี  2.2, 2.3, 2.4   
ตอบสนองมาตรฐานโรงเรียน  : มาตรฐานท่ี   2   ตัวบ่งช้ี   2.2, 2.3, 2.4    

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย กิจกรรม/ข้ันตอนการดำเนินงาน 
ระยะเวลาการ
ดำเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปี) 
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อวางแผนร่วมกับ
หัวหน้าฝ่ายในการกำหนด
แผนงานบริหารฝ่ายธุรการ - 
การเงิน  
2. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน 
ในการพัฒนาบุคลากรใน
ฝ่ายให้มีประสิทธิภาพ 
3. เพื่อรวบรวมและสรุป
รายงาน การดำเนินงานใน
ฝ่ายธุรการ-การเงิน  
ทุกภาคเรียน/ปีการศึกษา 
 
 
เป้าหมายเชิงปริมาณ 
1. บุคลากรในฝ่ายธุรการ-
การเงิน 
2. ครู นักเรียน ผู้ปกครอง 
และผู้มาติดต่อรับบริการ 
 
 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ  

1. ขั้นวางแผน(P : PLAN) 
   1.1 ประชุมคณะกรรมการฝ่ายธุรการ-การเงินเพื่อ 

1.1.1 เตรียมวางแผนร่วมกับหัวหน้าฝ่ายใน
การกำหนดแผนงานบริหารฝ่ายธุรการ - การเงิน 

1.1.2 เตรียมส่งเสริม สนับสนุนในการ
พัฒนาบุคลากรในฝ่ายให้มีประสิทธิภาพ 

 1.1.3 เตรียมรวบรวมและสรุปรายงาน  
การดำเนินงานในฝ่ายธุรการ-การเงิน ทุกภาคเรียน/
ปีการศึกษา 
2.ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ/ภาระงานร่วม/
โครงการ) (D : DO) 
   2.1 วางแผนร่วมกับหัวหน้าฝ่ายในการกำหนด
แผนงาน  

2.1.1 กำหนดแบบฟอร์ม ปฏิทิน การ
ติดตามสรุปงานของงาน  แต่ละงานในฝ่ายธุรการ – 
การเงิน  

2.1.2  ประสานงานกับงาน แต่ละงานใน
ฝ่ายธุรการ–การเงิน เพื่อแจ้งแบบฟอร์มและปฏิทิน
การสรุปรวมงาน 

2.1.3  ประชาสัมพันธ์งานในฝ่ายให้
บุคลากรในฝ่ายธุรการ-การเงินและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง
รับทราบ 

 
 

1-31 พ.ค. 65 
 

เดือนละ 1 ครั้ง 
 

1พ.ค.65-15มี.ค.66 
 
 
 

 
1-31 พ.ค. 65 
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วัตถุประสงค์/เป้าหมาย กิจกรรม/ข้ันตอนการดำเนินงาน 
ระยะเวลาการ
ดำเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปี) 
1. มีการวางแผนร่วมกับ
หัวหน้าฝ่ายในการกำหนด
แผนงานบริหารฝ่ายธุรการ - 
การเงิน  
2. มีการส่งเสริม สนับสนุน 
ในการพัฒนาบุคลากร 
ในฝ่ายให้มีประสิทธิภาพ 
3. มีการรวบรวมและสรุป
รายงาน การดำเนินงานใน
ฝ่ายธุรการ-การเงิน  
ทุกภาคเรียน/ปีการศึกษา 
 
 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
สามารถรวบรวมและสรุป
รายงาน การดำเนินงานใน
ฝ่ายธุรการ-การเงิน  
ทุกภาคเรียน/ปีการศึกษา 
 
 
เคร่ืองมือการติดตาม  
แบบสรุปรายงานการ
ดำเนินงานบริหารฝ่าย
ธุรการ-การเงิน 
 

      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. ข้ันตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล 
(C : CHECK) 
   3.1 รวบรวมข้อมูลความต้องการพัฒนาอบรมใน
ฝ่ายธุรการ–การเงิน ประสานส่งต่อให้กับงาน
ทรัพยากรมนุษย์ ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
บุคลากร ในการจัดอบรม/ประชุม/สัมมนา 
   3.2 รวบรวมข้อมูลผลการอบรม/ประชุม/สัมมนา 
ของบุคลากรในแต่ละงานในฝ่ายธุรการ–การเงิน ส่ง
ต่อให้หัวหน้าฝ่ายธุรการ–การเงิน และงานเทคโนโลยี

พ.ค. 65 - มี.ค. 66 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พ.ค. 65 - มี.ค. 66 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พ.ค. 65 - มี.ค. 66 
 
 
 

พ.ค. 65 - มี.ค. 66 
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วัตถุประสงค์/เป้าหมาย กิจกรรม/ข้ันตอนการดำเนินงาน 
ระยะเวลาการ
ดำเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปี) 
และสารสนเทศ ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
บุคลากร 
 
4. ข้ันสรุป/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 
 

 
 
 
 

1-31 มี.ค. 66 
 

 
1-31 มี.ค. 66 
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แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่าย 
หน่วยงาน  บริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน     งานฝ่ายธุรการ – การเงิน 

 
ลำดับ

ท่ี 

 
รายการ 

ข้อกำหนดมาตรฐาน/
คุณลักษณะเฉพาะ/

คุณภาพ 

ราคาต่อ
หน่วย จำนวน

หน่วย 

จำนวนเงิน 
หมาย
เหตุ 

บาท 
ส.
ต 

บาท ส.ต  

1 ค่าคอมพิวเตอร์ CPU CORE I7 23,910 - 1 23,910 -  
2 กระดาษงานพิมพ์ ALCOTT 70 แกรม 100 - 10 1,000 -  
3 หมึกพิมพ์ Canon LBP 6030 500 - 4 2,000 -  
4 วัสดุสำนักงาน

ส้ินเปลือง 
วัสดุสำนักงาน
ส้ินเปลือง 

   2,090 -  

รวมประมาณค่าใช้จ่าย      (สองหม่ืนเก้าพันบาทถ้วน) 29,000 -  
 
สรุปประเภทงบประมาณ 
  งบโรงเรียน ......29,000..........  บาท   งบจัดหา..........................................บาท 
 
 
 
 

ผู้เสนอ                                                             ผู้พิจารณา 
 
 

 
          (นางสาวอัจฉรา  เคยพุดซา)                                    (นางปิยะนุช  สังข์ทองหลาง) 
     หัวหน้างานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน                         ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ-การเงิน 
 
 

ผู้เห็นชอบ             ผู้อนุมัติ 
 

 
 
           (ซิสเตอร์จำนันท์  ไพรงาม)                                     (บาทหลวงสุรชัย  เจริญพงศ์) 
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ลำดับที่     1    ปีการศึกษา                     2565      
ชื่อโครงการ/กิจกรรม งบประมาณดำเนินงานตามแผนงานฝ่ายธุรการ-การเงิน ปีการศึกษา 2565  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน   ฝ่าย  ธุรการ-การเงิน   
ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน :  พันธกิจข้อท่ี   6   ยุทธศาสตร์ข้อท่ี   8   เป้าหมายข้อท่ี  1  
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบ 4 :มาตรฐานที่  2   ประเด็นที่  2.2, 2.3, 2.4  
ลักษณะโครงการ ใหม่  ต่อเนื่อง 
 
1.  หลักการและเหตุผล 
 ฝ่ายธุรการ-การเงิน มีบทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการ การเงิน บัญชี
และพัสดุ รวมถึงงานมินิมาร์ท โดยทำหน้าท่ีควบคุมดูแล พัฒนา และปฏิบัติงานให้ถูกต้อง เหมาะสม 
ตรวจสอบและวิเคราะห์ รายงานผลการดำเนินงานด้านฐานะทางการเงินและพัสดุ ตรวจสอบการเบิก
จ่ายเงินและพัสดุ ให้ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับ รวมถึงการเก็บรักษาเงินและเก็บเอกสารทาง
การเงิน ทางฝ่ายธุรการ-การเงิน จึงให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อระบบการจัดการศึกษาทั้งระบบ ดังนั้น
การบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล เท่าเทียมกัน จึงส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา รวมท้ัง
การติดตามประเมินผล ก็เป็นอีกเงื่อนไขหนึ่งที่ส่งผลให้การจัดการศึกษา มีคุณภาพได้มาตรฐานตาม
เป้าหมายของการจัดการศึกษา 

เพื่อให้งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน มีการดำเนินงานตามแผนงาน อย่างมีประสิทธิภาพ มี
คุณภาพได้มาตรฐานตามแผนงาน ทางฝ่ายธุรการ-การเงินจึงจัดทำโครงการงบประมาณดำเนินงาน
ตามแผนงาน ฝ่ายธุรการ-การเงิน ตลอดปีการศึกษา 2565 

 
2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อให้การดำเนินงานตามแผนงาน ฝ่ายธุรการ-การเงิน มีประสิทธิภาพ        
 2.2 เพื่อให้มีวัสดุอุปกรณ์สำนักงานส้ินเปลืองใช้งานตามแผนงาน ฝ่ายธุรการ-การเงิน   
 
3.  เป้าหมาย 
 3.1 ด้านปริมาณ  บุคลากรในฝ่ายธุรการ-การเงิน มีวัสดุอุปกรณ์ใช้ในการปฏิบัติงานทุกคน 
 3.2 ด้านคุณภาพ  มีวัสดุอุปกรณ์เพียงพอและตรงตามความต้องการ  
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4. ข้ันตอนและวิธีการดำเนินงาน 
ลำดับ กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นวางแผน(P:PLAN)  
 
 

1–31 พ.ค. 2565 

 

 
ฝ่ายธุรการ-
การเงิน  

    1.1 เสนอโครงการ/กิจกรรมและ
จัดสรรงบประมาณ 

 

    1.2 ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน 500 
    1.3 แต่งต้ังคณะกรรมการท่ี

เกี่ยวข้อง 
 

    1.4จัดทำคำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการ  
2. ขั้นดำเนินการ (D:DO)  

 
1–10 มิ.ย.65 

 
1 ก.ค.65 – 
31 มี.ค.66  

 

ฝ่ายธุรการ-
การเงิน  

    2.1  ช้ีแจงกิจกรรมให้แก่บุคลากรใน
ฝ่ายได้รับทราบการดำเนินงานกิจกรรม 
   2.2  ดำเนินงานตามแผนงานของ
ฝ่ายธุรการ-การเงินให้เป็นไปตามแผน 
ท่ีกำหนดไว้ ตลอดปีการศึกษา 

 

3. ขั้นตรวจสอบติดตามประเมินผล 
(C : CHECK) 

 
1 ม.ค.66 – 
30 เม.ย.66 

 
ม.ปิยะนุช 
ม.สมาพร 
ม.อัจฉรา 

    3.1  ตรวจสอบและติดตาม  
    3.2  ปรับปรุงและแก้ไข  

4. ขั้นรายงานปรับปรุงพัฒนา(A : ACT)    
    4.1  สรุปรายงานผลการดำเนินงาน 

   4.2  วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน
นำไปปรับปรุงและพัฒนาต่อไป   

1 ม.ค.66 – 
30 เม.ย.66 

 

 
ม.อัจฉรา 

     
 
5. งบประมาณ    
 5.1  งบโรงเรียน  500   บาท   5.2  งบจัดหา   -   บาท 
  รวม  500  บาท 
6. สถานที่ดำเนินงาน โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 
7. ระยะเวลาในการดำเนินงาน 1 พฤษภาคม 2565 – 30 เมษายน 2566 
 
8.  เคร่ืองมือติดตาม และประเมินผล 
 1. ประเมินจากสภาพจริง  

2. เอกสารการเบิกวัสดุอุปกรณ์ 
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3. แผนงานฝ่ายธุรการ-การเงิน ปีการศึกษา 2564 และ ปีการศึกษา 2565 
9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 การปฏิบัติงานในฝ่ายธุรการ-การเงิน มีประสิทธิภาพ และบุคลากรในฝ่ายธุรการ-การเงิน 
ทุกคนใช้วัสดุอุปกรณ์อย่างคุ้มค่าและประหยัด 
 

แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่าย 
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณดำเนินงานตามแผนงานฝ่ายธุรการ-การเงิน ปีการศึกษา 2565 

หน่วยงาน  การเงินและบัญชี    ฝ่ายธุรการ – การเงิน 

ลำดับ
ท่ี 

รายการ 

ข้อกำหนด
มาตรฐาน/
คุณลักษณะ

เฉพาะ/คุณภาพ 

ราคาต่อ
หน่วย 

จำนวน
หน่วย 

จำนวนเงิน 
หมาย
เหตุ 

บาท ส.ต  บาท ส.ต  

1 ค่าวัสดุ 
1.1 ค่าเอกสารดำเนินการ 

สำรอง
ดำเนินการ 

    
500 

  

รวมประมาณค่าใช้จ่าย      (ห้าร้อยบาทถ้วน) 500   
 
สรุปประเภทงบประมาณ 
  งบประมาณ          500         บาท      งบจัดหา..........................................บาท 
 
 
 
 
  ผู้เสนอ      ผู้พิจารณา 
 
 
 
        (นางสาวอัจฉรา เคยพุดซา)   (นางปิยะนุช   สังข์ทองหลาง)        
             ผู้รับผิดชอบโครงการ         ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ-การเงิน 
 
 
 
 

ผู้เห็นชอบ         ผู้อนุมัติ 
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ลำดับที่ 2   หน่วยงาน   ธุรการ     ฝ่าย  ธุรการ-การเงิน     
ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน :  พันธกิจข้อท่ี 6  ยุทธศาสตร์ข้อท่ี   8  เป้าหมายข้อท่ี  1  
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ :  มาตรฐานท่ี 2   ประเด็นท่ี  2.2, 2.3, 2.4   
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบสี่ :มาตรฐานท่ี 2   ประเด็นท่ี  2.2, 2.3, 2.4   
ตอบสนองมาตรฐานโรงเรียน  : มาตรฐานท่ี   2   ตัวบ่งช้ี   2.2, 2.3, 2.4    

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย กิจกรรม/ข้ันตอนการดำเนินงาน 
ระยะเวลาการ
ดำเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปี) 
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อวางแผนร่วมกับ
หัวหน้าฝ่ายธุรการ–การเงิน 
ในการกำหนดแผนงาน
ธุรการ 
2. เพื่อดำเนินงานธุรการให้
มีประสิทธิภาพ 
3. เพื่อรวบรวมและสรุป
รายงาน การดำเนินงาน 
งานธุรการ 
 
 
เป้าหมายเชิงปริมาณ 
ครู นักเรียน ผู้ปกครอง  
และผู้มาติดต่อรับบริการ 
งานธุรการ 
 
 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และ 

1.ขั้นวางแผน (P : PLAN) 
   1.1 ประชุมคณะกรรมการฝ่ายธุรการ-การเงินเพื่อ 

1.1.1  เตรียมวางแผนร่วมกับหัวหน้าฝ่าย
ธุรการ–การเงิน ในการกำหนดแผนงานธุรการ 

1.1.2  เตรียมดำเนินงานธุรการ จัดทำ
เอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับงานธุรการ 

1.1.3  เตรียมรวบรวมและสรุปรายงานการ
ดำเนินงาน งานธุรการ  
2.ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ/ภาระงานร่วม/
โครงการ) (D : DO) 
   2.1 วางแผนร่วมกับหัวหน้าฝ่ายธุรการ-การเงิน ใน
การกำหนดแผนงานธุรการ 

2.1.1 ประสานงานกับงานแต่ละงานตาม
โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน 

2.1.2 ประชาสัมพันธ์งานธุรการให้ผู้ท่ี
เกี่ยวข้องทราบ 
  2.2 ดำเนินงานธุรการให้มีประสิทธิภาพ 

2.2.1 ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายใน
หน่วยงานเดียวกันหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  เพื่อให้
การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความราบรื่น 

2.2.2 ให้บริการข้อมูลแก่ผู้มาติดต่องาน 
เพื่อให้ได้รับข้อมูลท่ีจะนำไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป 

 
 

พ.ค. 2565 
  

15พ.ค.65-15มี.ค.66 
 

15พ.ค.65-15มี.ค.66 
 
 
 

พ.ค.65- มี.ค.66 
 
 
 
 
 

พ.ค.65- มี.ค.66 
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วัตถุประสงค์/เป้าหมาย กิจกรรม/ข้ันตอนการดำเนินงาน 
ระยะเวลาการ
ดำเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปี) 
ผู้มาติดต่อ ได้รับความ
สะดวก มีความพึงพอใจใน
การให้บริการงานธุรการ 
 
 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
-  ร้อยละ 80 ของครู 
นักเรียน ผู้ปกครอง ผู้มา
ติดต่อ ได้รับความสะดวก 
และมีความพึงพอใจในการ
ให้บริการงานธุรการ 
 
 
เคร่ืองมือการติดตาม : 
-  แบบสอบถาม 
ความพึงพอใจของ 
ผู้มารับบริการงานธุรการ 
 

2.2.3 ผลิตเอกสารต่างๆ เพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน และปฏิบัติ
หน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้องตามท่ีได้รับมอบหมาย 
   2.3  รวบรวมและสรุปรายงาน  
การดำเนินงานงานธรุการ  

2.3.1 รวบรวมและสรุปการดำเนินงานเพื่อ
นำเสนอหัวหน้าฝ่ายธุรการ-การเงิน 

2.3.2  ส่งสรุปรายงานผลการดำเนินงาน
นำเสนอหัวหน้าฝ่ายธุรการ-การเงิน 
3. ข้ันตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล 
(C : CHECK) 
   3.1  ตรวจสอบ ติดตามการดำเนินงานตาม
แผนงานของฝ่ายธุรการ-การเงิน 

3.1    3.2  ปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงานตามแผนงาน
ของงานธุรการ 
4. ข้ันสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา 
(A : ACT) 
   4.1 รวบรวมแบบสอบถามความพึงพอใจ 
   4.2  สรุปผล รายงาน งานธุรการให้หัวหน้าฝ่าย
ธุรการ-การเงินและนำเสนอผู้บริหาร เพื่อนำมา
ปรับปรุงแก้ไขและนำไปใช้ในปีการศึกษาต่อไป 
 

  
 

 
พ.ค.65- มี.ค.66 

  
  
  
 
 
 
 

ทุกเดือน 
 

มีนาคม 66 
 
 

 
 

1-31 มีนาคม 66 
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แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่าย 
หน่วยงาน  ธุรการ  งานฝ่ายธุรการ – การเงิน 

 
ลำดับ

ที่ 

 
รายการ 

ข้อกำหนด
มาตรฐาน/
คุณลักษณะ

เฉพาะ/คุณภาพ 

ราคาต่อหน่วย 
จำนวน
หน่วย 

จำนวนเงิน 
หมาย
เหตุ บาท ส.ต. บาท ส.ต. 

1 ค่าคอมพิวเตอร์ CPU CORE I7 23,910 - 1 23,910 -  
2 กระดาษงานพิมพ์ ALCOTT 70 แกรม 100 - 300 30,000 -  
3 หมึกพิมพ์ Canon LBP 6030 500 - 10 5,000 -  
4 วัสดุสำนักงาน

ส้ินเปลือง 
วัสดุสำนักงาน
ส้ินเปลือง 

   4,590 -  

5 หมึกเครื่องถ่าย 
เอกสาร 

TOSHIBA รุ่น 
E-STUDIO 2309A 

3,500 - 3 10,500 -  

รวมประมาณค่าใช้จ่าย      (เจ็ดหม่ืนสี่พันบาทถ้วน) 74,000 -  
 
สรุปประเภทงบประมาณ 
  งบโรงเรียน          74,000        บาท     งบจัดหา..........................................บาท 
 
 

 
ผู้เสนอ                                                            ผู้พิจารณา 

 
 
 
           (นางปุณณิศา  นพคุณ)                                          (นางปิยะนุช  สังข์ทองหลาง) 
             หัวหน้างานธุรการ                                         ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ-การเงิน 
 

 
 
ผู้เห็นชอบ              ผู้อนุมัติ 
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ลำดับที่ 3  หน่วยงาน     สารบรรณ  ฝ่าย  ธุรการ-การเงิน    
ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน :  พันธกิจข้อท่ี   6   ยุทธศาสตร์ข้อท่ี   8   เป้าหมายข้อท่ี  1  
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ :  มาตรฐานท่ี   2   ประเด็นท่ี  2.2, 2.3, 2.4   
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบสี่ :  มาตรฐานท่ี   2   ประเด็นท่ี  2.2, 2.3, 2.4  
ตอบสนองมาตรฐานโรงเรียน  : มาตรฐานท่ี   2   ตัวบ่งช้ี   2.2, 2.3, 2.4    

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย กิจกรรม/ข้ันตอนการดำเนินงาน 
ระยะเวลาการ
ดำเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปี) 
วัตถุประสงค์ 
1.เพื่อดำเนินการจัดทำ
เอกสารการรับจดหมายจาก
หน่วยงานต่างๆ ท้ังในและ
นอกโรงเรียน 
2.เพื่อดำเนินการจัดทำ
เอกสารออกภายในและ
ภายนอกโรงเรียน 
3. เพื่อประสานงานและ 
ทำเอกสารหน่วยงานต่างๆ  
ให้บุคลากรภายในโรงเรียน 
4.เพื่อดำเนินการจัดทำ
เอกสารหน่วยงานต่างๆ ท่ี
เกี่ยวข้องกับโรงเรียนตามท่ี
ได้รับมอบหมายจากหัวหน้า
ฝ่าย ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต 
ผู้จัดการและผู้อำนวยการ 
 
 
เป้าหมายเชิงปริมาณ 
ครู นักเรียน ผู้ปกครองและ 
ผู้มาติดต่อ รับบริการ 

1.ขั้นวางแผน(P : PLAN) 
   1.1 ประชุมคณะกรรมการฝ่ายธุรการ-การเงินเพื่อ 

1.1.1 เตรียมแต่งต้ังผู้รับผิดชอบงาน 
1.1.2เตรียมประชุมช้ีแจงการดำเนินงาน 
1.1.3 เตรียมศึกษาสภาพปัญหาและความ

ต้องการ 
1.1.4 เตรียมจัดทำตารางการปฏิบัติงาน

และเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับงานสารบรรณ 
2.ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ/ภาระงานร่วม/
โครงการ) (D : DO) 
   2.1 ดำเนินการติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน หรือต้นสังกัดตามนโยบาย หรือท่ี
ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการหรือผู้จัดการ 
      2.1.1 เบิกสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลค่า
การศึกษาบุตร ค่าช่วยเหลือบุตร บุคลากรภายใน
โรงเรียน 
      2.1.2  ประสานงานเอกสารงาน 
ทรัพยากรมนุษย์ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
การบรรจุ แต่งต้ัง เสนอ ผอ. 
      2.1.3  ดำเนินการประสานงาน 
ทรัพยากรมนุษย์ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาจัดทำ
เอกสารขออนุญาตครูต่างชาติ 

 
 

 พ.ค.65 
 พ.ค.65 

เดือนละ 1 ครั้ง 
 

15พ.ค.65-15มี.ค.66  
 
 
  
 
 
 

รายเดือน 
 
 

รายเดือน 
 
 

 พ.ค.65 และ พ.ย.65 
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วัตถุประสงค์/เป้าหมาย กิจกรรม/ข้ันตอนการดำเนินงาน 
ระยะเวลาการ
ดำเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปี) 
งานสารบรรณ 
 
 
 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และ 
ผู้มาติดต่อ ได้รับความ
สะดวก มีความพึงพอใจใน
การให้บริการงานสารบรรณ 
 
 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
-  ร้อยละ 80 ของครู 
นักเรียน ผู้ปกครอง และ 
ผู้มาติดต่อ ได้รับความ
สะดวกและมีความพึงพอใจ
ในการให้บริการ 
งานสารบรรณ 
 
 
เคร่ืองมือการติดตาม : 
  -  แบบสอบถาม 
ความพึงพอใจของผู้มา 
รับบริการงานสารบรรณ 

     2.1.4 ดำเนินการประสานงาน 
ทรัพยากรมนุษย์ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา จัดทำ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ต่อใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพครู 
  2.2  ดำเนินการจัดทำเอกสารการรับจดหมาย
หน่วยงานต่างๆ  
      2.2.1  การรับจดหมายและการแยกเอกสารของ
แต่ละหน่วยงาน เพื่อเตรียมลงทะเบียนหนังสือรับเข้า
แยกประเภทหนังสือรับเข้า บันทึกนำเสนอผู้จัดการ
และ ผู้อำนวยการ ลงนามแจ้งหน่วยงานหรือฝ่าย
ต่างๆ ดำเนินงาน 
     2.2.2 การรับจดหมายและการแยกเอกสารของ
แต่ละหน่วยงาน เพื่อเตรียมลงทะเบียนหนังสือออก 
3. ข้ันตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล 
(C : CHECK) 
   3.1 ตรวจสอบ ติดตามการดำเนินงานตาม
แผนงานของฝ่ายธุรการ-การเงิน 
   3.2 ปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงานตามแผนงาน
ของงานสารบรรณ 
4. ข้ันสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา 
(A : ACT) 
   4.1 รวบรวมแบบสอบถามความพึงพอใจ 
   4.2 สรุปผล รายงาน งานสารบรรณแก่หัวหน้า
ฝ่ายธุรการ-การเงินและนำเสนอผู้บริหาร เพื่อนำมา
ปรับปรุงแก้ไขและนำไปใช้ในปีการศึกษาต่อไป 

พ.ค.65 และ พ.ย.65 
 
 

 
 
 

15พ.ค.65– 
31มี.ค.66 

 
 
 

15พ.ค.65– 
31มี.ค.66 

 
 

ทุกเดือน 
 

มีนาคม 66 
 

 
 

1-31 มีนาคม 66 
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แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่าย 
หน่วยงาน  สารบรรณ  งานฝ่ายธุรการ – การเงิน 

 
ลำดับ

ท่ี 

 
รายการ 

ข้อกำหนด
มาตรฐาน/

คุณลักษณะเฉพาะ/
คุณภาพ 

ราคาต่อหน่วย จำนวน
หน่วย 

จำนวนเงิน หมาย
เหตุ บาท ส.ต บาท ส.ต 

1 ค่าคอมพิวเตอร์ CPU CORE I7 23,910 - 1 23,910 -  
2 กระดาษงานพิมพ์ ALCOTT 70 แกรม 100 - 50 5,000 -  
3 หมึกพิมพ์ Canon LBP 6030 500 - 4 2,000 -  
4 วัสดุสำนักงาน

ส้ินเปลือง 
วัสดุสำนักงาน
ส้ินเปลือง 

   1,090 -  

รวมประมาณค่าใช้จ่าย      (สามหม่ืนสองพันบาทถ้วน) 32,000 -  
 
สรุปประเภทงบประมาณ 
  งบโรงเรียน          32,000         บาท        งบจัดหา..........................................บาท 
 

 
 

ผู้เสนอ                                                            ผู้พิจารณา 
 
 
 

         (นางสาวชณุตพร  เกตุเพชร)                                    (นางปิยะนุช  สังข์ทองหลาง) 
             หัวหน้างานสารบรรณ                                   ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ-การเงิน 
 

 
 
 
ผู้เห็นชอบ            ผู้อนุมัติ 
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ลำดับที่ 4  หน่วยงาน  งานการเงินและบัญช ี  ฝ่าย  ธุรการ-การเงิน    
ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน :  พันธกิจข้อท่ี   6   ยุทธศาสตร์ข้อท่ี   8   เป้าหมายข้อท่ี  1  
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ :  มาตรฐานท่ี   2   ตัวบ่งช้ี  2.2, 2.3, 2.4   
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบสี่ :  มาตรฐานท่ี   2   ประเด็นท่ี  2.2, 2.3, 2.4  
ตอบสนองมาตรฐานโรงเรียน  : มาตรฐานท่ี   2   ตัวบ่งช้ี   2.2, 2.3, 2.4    

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย กิจกรรม/ข้ันตอนการดำเนินงาน 
ระยะเวลาการ
ดำเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปี) 
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อประสานงานฝ่าย
ต่างๆ ทำการรวบรวมข้อมูล
จัดทำงบประมาณโครงการ/
กิจกรรมของแต่ละฝ่าย 
2. เพื่อจัดทำบัญชีรายรับ-
รายจ่ายของโรงเรียน 
3. เพื่อจัดระบบการรับเงิน-
จ่ายเงินจัดทำบัญชี รายงาน
การเงิน งบประมาณและ
ทรัพย์สิน ให้เป็นไปตาม
ระเบียบโรงเรียน และ
มาตรฐานการบัญชี 
 
 
เป้าหมายเชิงปริมาณ 
ครู นักเรียน ผู้ปกครอง 
และผู้มาติดต่อรับบริการ 
งานการเงินและบัญชี 
 
 
 

1.ขั้นวางแผน (P : PLAN) 
   1.1 ประชุมคณะกรรมการฝ่ายธุรการ-การเงินเพื่อ 
     1.1.1 เตรียมแต่งต้ังผู้รับผิดชอบงาน 
     1.1.2 เตรียมประชุมช้ีแจงดำเนินการ    
     1.1.3 เตรียมศึกษาสภาพปัญหา  
และความต้องการ 
     1.1.4 เตรียมจัดทำตารางการปฏิบัติงานและ
เอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับงานการเงินและบัญชี 
2.ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ/ภาระงานร่วม/
โครงการ) (D : DO) 
   2.1 การรับเงิน 

2.1.1 รับเงินค่าธรรมเนียม 
การศึกษาค่าเรียนพิเศษ รายได้อื่นๆ โดยออก
ใบเสร็จรับเงินผ่านระบบ mas school 

2.1.2  ลงบันทึกรายรับประจำวัน 
ในระบบmas school และสมุดบัญชีรายรับ
ประจำวันของโรงเรียน 

2.1.3  สรุปรายงานรายรับประจำวัน  
เพื่อมาตรวจสอบยอดเงินสดในมือให้ตรงกับใบเสร็จ 

2.1.4 นำเงินฝากธนาคารให้ตรง 
ตามยอดรายรับประจำวันรวบรวมเข้าแฟ้ม 

2.1.5 สรุปบัญชีการรับเงินให้ 

 
พ.ค. 2565  

 
 
 
 
 
 
 
 

ทุกวัน 
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วัตถุประสงค์/เป้าหมาย กิจกรรม/ข้ันตอนการดำเนินงาน 
ระยะเวลาการ
ดำเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปี) 
 
 
 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ :  
ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และ 
ผู้มาติดต่อ ได้รับความ
สะดวก มีความพึงพอใจใน
การให้บริการงานการเงิน 
และบัญชี 
 
 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ร้อยละ 80 ของครู นักเรียน 
ผู้ปกครอง และผู้มาติดต่อ 
ได้รับความพึงพอใจใน 
การให้บริการงานการเงิน 
และบัญชี 
 
 
เคร่ืองมือการติดตาม : 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ของผู้มารับบริการงาน
การเงินและบัญชี 

หัวหน้าฝ่ายธุรการ การเงิน ในการตรวจสอบก่อน
นำเสนอผู้บริหาร 
 
   2.2 การจ่ายเงิน 

2.2.1 ดำเนินการจ่ายเงินตาม 
แบบฟอร์มการขอเบิกจ่ายตามโครงการท่ีได้รับอนุมัติ
ในการเบิกจ่าย 

2.2.2 ทำการเบิกเงินทดรองจ่าย 
เพื่อนำมาจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นในแต่ละวัน 

2.2.3 ลงบันทึกรายการจ่ายเงินใน 
ระบบและสมุดบัญชีรายจ่ายประจำวัน 

2.2.4 ประมวลผล รายงาน 
รายจ่ายประจำวันพร้อมแนบรายจ่าย เพื่อตรวจสอบ 

2.2.5 สรุปรายการค่าใช้จ่ายส่งให้ 
หัวหน้าฝ่ายธุรการ - การเงิน ในการตรวจสอบท่ี
ได้รับการอนุมัติ 
    2.3 การจัดระบบบัญชี หน้าที ่ร ับผิดชอบงาน
การเง ินและการบัญชี ฝ่ายธุรการ - การเง ิ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  
 
 
 
 

 
 
 

15 พ.ค.65 -  
15 มี.ค.66 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1-15 ของเดือนถัดไป 
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วัตถุประสงค์/เป้าหมาย กิจกรรม/ข้ันตอนการดำเนินงาน 
ระยะเวลาการ
ดำเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปี) 
3. ข้ันตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล 
(C : CHECK) 
   3.1  ตรวจสอบติดตามการดำเนินงานตาม
แผนงาน 
   3.2  ปรับปรุง แก้ไขการดำเนินงานตามแผนงาน 
   3.3  ผู้บริหาร ติดตามตรวจสอบผลการจ่ายเงินให้
ถูกต้องตามระเบียบและแนวทางงบประมาณเป็น
ประจำทุกวัน พร้อมเสนอเอกสารท่ีเกี่ยวข้องท้ังหมด
หากถูกต้องตรงกันผู้จัดการ ลงลายมือช่ือ กำกับ 
   3.4 ประเมินผลการบริหารจัดการเป็นประจำทุก
เดือน 
   3.5  รายงานตัวชี้วัดระดับผลสำเร็จในการใช้จ่าย
งบประมาณ 
4. ข้ันสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา  
(A : ACT) 
   4.1 รวบรวมแบบสอบถามความพึงพอใจ 
   4.2 สรุปผล รายงาน งานการเงินใหห้ัวหน้าฝ่าย
ธุรการ - การเงิน และนำเสนอผู้บริหาร เพื่อนำมา
ปรับปรุงแก้ไขและนำไปใช้ในปีการศึกษาต่อไป 
 

 
 

ทุกเดือน 
 

1-31 มี.ค. 66 
 

ทุกวัน 
 
 

1-15 เดือนถัดไป 
 

 
 
 

 
1-31 มี.ค. 66 
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แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่าย 
หน่วยงาน  การเงินและบัญชี  งานฝ่ายธุรการ – การเงิน 

 
ลำดับ

ท่ี 

 
รายการ 

ข้อกำหนด
มาตรฐาน/
คุณลักษณะ

เฉพาะ/คุณภาพ 

ราคาต่อหน่วย จำนวน
หน่วย 

จำนวนเงิน หมาย
เหตุ 

บาท ส.ต บาท ส.ต  

1 ค่าคอมพิวเตอร์ CPU CORE I7 23,910 - 1 23,910 -  
2 กระดาษงานพิมพ์ ALCOTT 70 แกรม 100 - 60 6,000 -  
3 กระดาษใบเสร็จ 

ค่าธรรมเนียม 
กระดาษใบเสร็จ  350 - 20 7,000 -  

4 หมึกพิมพ์ Canon LBP 6030 500 - 6 3,000 -  
5 หมึกพิมพ์ Canon 279A 500 - 6 3,000 -  
6 วัสดุสำนักงาน

ส้ินเปลือง 
วัสดุสำนักงาน
ส้ินเปลือง 

   7,090 -  

รวมประมาณค่าใช้จ่าย      (ห้าหม่ืนบาทถ้วน) 50,000 -  
 
สรุปประเภทงบประมาณ 
  งบโรงเรียน         50,000         บาท           งบจัดหา..........................................บาท 
 
 
 
 

ผู้เสนอ                                                             ผู้พิจารณา 
 
 
 

         (นางสาวศรินนา  แก้วสีเคน)                                    (นางปิยะนุช  สังข์ทองหลาง) 
         หัวหน้างานการเงินและบัญชี                              ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ-การเงิน 
 
 
 

ผู้เห็นชอบ             ผู้อนุมัติ 
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ลำดับที่     4       ปีการศึกษา                 2565      
ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการติดตามค่าธรรมเนียมการเรียน ปีการศึกษา 2565         
หน่วยงานที่รับผิดชอบ การเงินและบัญชี       ฝ่าย    ธุรการ-การเงิน    
ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน :  พันธกิจข้อท่ี   6   ยุทธศาสตร์ข้อท่ี   8   เป้าหมายข้อท่ี  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 

การบริหารงานธุรการ-การเงินของสถานศึกษาในยุคปัจจุบันเน้นความเป็นอิสระในการ
บริหารให้มีความคล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้ ยึดหลักการบริหารมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และผลงาน มี
การจัดผลประโยชน์จากทรัพย์สินของโรงเรียน รวมทั้งจัดหารายได้จากการบริการมาใช้ในการบริหาร
จัดการเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา ส่งผลให้เกิดคุณภาพท่ีดีต่อผู้เรียน การบริหารงานธุรการ-การเงิน
จึงให้ความสำคัญอย่างยิ ่งต่อระบบการจัดการศึกษาทั ้งระบบ ดังนั ้น การบริหารจัดการที ่มี
ประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล เท่าเทียมกัน จึงส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา รวมทั้งการติดตามประเมินผล
ก็เป็นอีกเงื ่อนไขหนึ่งที่ส่งผลให้การจัดการศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐานตามเป้าหมายของการจัด
การศึกษา 

หน่วยงานที่เกี ่ยวกับการศึกษาโดยเฉพาะโรงเรียน เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ต้องใช้เงินในการ
ดำเนินงานและพัฒนาบุคลากร จึงจำเป็นต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารการเงินของโรงเรียน
เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นนโยบายการจัดสรรเงินเพื่อการศึกษา แนวทางการปฏิบัติในการบริหารการเงิน
ในโรงเรียนซึ่งประกอบด้วย งานการรับเงินการจ่ายเงินการเก็บรักษาเงินการนำส่งการซื้อการจ้างบัญชี
พัสดุการตรวจสอบและรายงานการเงินเป็นต้น 

ดังนั้นเพื่อให้งานบริหารด้านการเงินของโรงเรียนเป็นระบบ และสามารถตรวจสอบได้ ทาง
ฝ่ายการเงินจึงมีการติดตามนักเรียนค้างชำระค่าธรรมเนียมการเรียน และค่าใช้จ่ายต่างๆ ตลอด       
ปีการศึกษา 2565 

2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพื่อใหผู้้ปกครองและนักเรียนชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นตามท่ี
โรงเรียนกำหนด 
 2.2  เพื่อลดจำนวนนักเรียนท่ีค้างชำระค่าธรรมเนยีมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น  
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3.  เป้าหมาย 
3.1 ด้านปริมาณ  นักเรียนในปีการศึกษา 2565  ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและ

ค่าธรรมเนียมอื่น ตามท่ีโรงเรียนกำหนด 
3.2 ด้านคุณภาพ  โรงเรียนสามารถเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นได้ 

 
4. ข้ันตอนและวิธีการดำเนินงาน 

ลำดับ กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั้นวางแผน (P:PLAN) 

  1.1 เสนอโครงการ/กิจกรรมและ
จัดสรรงบประมาณ 
  1.2 ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน 
  1.3 แต่งต้ังคณะกรรมการท่ีเกี่ยวข้อง 

 
 
 

1–31 พ.ค. 2565 

 
 

 
ม.ปิยะนุช 
ม.สมาพร 
ม.อัจฉรา 
ม.ศรินนา  

 7,000 
  
   1.4 จัดทำคำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการ

และเจ้าหน้าท่ีในการดำเนินการ 
 

2. ขั้นดำเนินการ (D:DO) 
  2.1  ช้ีแจงกิจกรรมให้แก่บุคลากรใน
ฝ่ายได้รับทราบการดำเนินงานกิจกรรม 
  2.2  จัดทำเอกสารติดตาม
ค่าธรรมเนียมการศึกษา  
  2.3  แจกเอกสารให้ผู้ปกครอง 
ได้รับทราบ 

 
 

1–10 มิ.ย.65 
 

1 ก.ค.65 – 
31 มี.ค.66  

 

ม.ปิยะนุช 
ม.สมาพร 
ม.อัจฉรา 
ม.ศรินนา 

  

3. ขั้นตรวจสอบติดตามประเมินผล 
(C : CHECK) 
   3.1  ตรวจสอบและติดตาม 
   3.2  ปรับปรุงและแก้ไข 

 
1 ม.ค.66 – 
30 เม.ย.66 

 
ม.ปิยะนุช 
ม.สมาพร 
ม.อัจฉรา 

4. ขั้นรายงานปรับปรุงพัฒนา(A : ACT) 
   4.1  สรุปรายงานผลการดำเนินงาน 
   4.2  วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน
นำไปปรับปรุงและพัฒนาต่อไป   

 
1 ม.ค.66– 
30 เม.ย.66 

 
ม.สมาพร 
ม.อัจฉรา 

5. งบประมาณ    
 5.1  งบโรงเรียน  7,000  บาท   5.2  งบจัดหา   -   บาท 
  รวม  7,000  บาท 

6. ระยะเวลาในการดำเนินงาน 1 พฤษภาคม 2565 – 30 เมษายน 2566 
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7.  เคร่ืองมือติดตาม และประเมินผล 
 1.  รายงานสรุปการรับชำระเงินตามช้ันเรียน 
 2.  รายงานนักเรียนค้างชำระตามปีการศึกษา 

8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1.  ผู้ปกครองชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นตามท่ีโรงเรียนกำหนด 

 2.  จำนวนนักเรียนท่ีค้างชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น มีจำนวนลดลง 
 

แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่าย 
โครงการ/กิจกรรม โครงการติดตามค่าธรรมเนียมการเรียน ปีการศึกษา 2565 

หน่วยงาน  การเงินและบัญชี    ฝ่ายธุรการ – การเงิน 
 

ลำดับ
ท่ี 

 
รายการ 

ข้อกำหนด
มาตรฐาน/
คุณลักษณะ

เฉพาะ/คุณภาพ 

ราคาต่อ
หน่วย 

จำนวน
หน่วย 

จำนวนเงิน หมาย
เหตุ 

บาท ส.ต  บาท ส.ต  

1 ค่าวัสดุ 
1.1 ค่าเอกสารดำเนินการ 

สำรอง
ดำเนินการ 

    
7,000 

  

รวมประมาณค่าใช้จ่าย      (เจ็ดพันบาทถ้วน) 7,000   
 
สรุปประเภทงบประมาณ 
  งบประมาณ   7,000  บาท          งบจัดหา..........................................บาท 
 
 
 
  ผู้เสนอ      ผู้พิจารณา 
 
 
 
        (นางสาวอัจฉรา เคยพุดซา)   (นางปิยะนุช   สังข์ทองหลาง)        
             ผู้รับผิดชอบโครงการ         ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ-การเงิน 
 
 
 

ผู้เห็นชอบ         ผู้อนุมัติ 
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ลำดับที่        4   ปีการศึกษา      2565      
ชื่อโครงการ/กิจกรรม  โครงการประกันอุบัติเหตุของโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์   
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  การเงินและบัญชี       ฝ่าย  ธุรการ-การเงิน   
ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน :  พันธกิจข้อท่ี   6   ยุทธศาสตร์ข้อท่ี   8   เป้าหมายข้อท่ี  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 
 เนื่องจากการประกันอุบัติเหตุนักเรียนในโรงเรียนเป็นงานที่สำคัญ เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระ
ค่าใช้จ่ายท่ีอาจเกิดขึ้นได้กับผู้ปกครองหรือความรับผิดชอบของโรงเรียนถ้าต้องประสบอุบัติเหตุภยัท่ี
คาดไม่ถึงท้ังทางด้านชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพและอื่นๆ เพื่อเป็นสวัสดิการให้กับเด็กนักเรียนใน
โรงเรียน 
 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ได้ดำเนินการ เรื ่อง การประกันอุบัติเหตุนักเรียนในโรงเรียนอย่าง
ต่อเนื่องโรงเรียนจึงตระหนักถึงความสำคัญ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้จึงต้องจัดทำโครงการ
ประกันอุบัติเหตุนักเรียนในโรงเรียนนี้ขึ้น 
  
2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองเมื่อนักเรียนเกิดอุบัติเหตุ     
 2.2  เพื่อเป็นสวัสดิการให้กับนักเรียนในโรงเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการประกันอุบัติเหตุ 
 2.3  เพื่อสร้างความสัมพันธ์และเข้าใจอันดีระหว่างโรงเรียน บ้าน และชุมชน 
 
3.  เป้าหมาย 
 3.1 ด้านปริมาณ  ผู้ปกครองนักเรียนตระหนักในความสำคัญและให้นักเรียนเข้าร่วม       
การประกันอุบัติเหตุของโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 

3.2 ด้านคุณภาพ นักเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการประกันอุบติัเหตุ ถ้าเกิดอุบัติเหตุท่ีบ้านหรือ
โรงเรียน จะได้รับความคุ้มครอง เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองได้เป็นอย่างดี 
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4. ข้ันตอนและวิธีการดำเนินงาน 
ลำดับ กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นวางแผน(P : PLAN)  
 
 

1–31 พ.ค. 65 

 

ม.ปิยะนุช 
ม.อัจฉรา 
ม.สมาพร 
ม.เปรมปรี 

 1.1 เสนอโครงการ/กิจกรรมและจัดสรร
งบประมาณ 

 

 1.2 ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน 1,000 
 1.3 แต่งต้ังคณะกรรมการท่ีเกี่ยวข้อง  
 1.4 จัดทำคำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการ 

และเจ้าหน้าท่ีในการดำเนินการ 
 

2. ขั้นดำเนินการ (D : DO)  
1–10 มิ.ย.65 

 
15พ.ค.65- 
30เม.ย.66 

 
ม.ปิยะนุช 
ม.อัจฉรา 
ม.สมาพร 
ม.เปรมปรี 

 2.1  ช้ีแจงกิจกรรมให้แก่บุคลากรในฝ่าย
ได้รับทราบการดำเนินงานกิจกรรม 
2.2  ดูแลการเกิดอุบัติเหตุของนักเรียนท้ัง 
ในโรงเรียนและท่ีบ้าน ตลอดปีการศึกษา 

 

3. ขั้นตรวจสอบติดตามประเมินผล 
(C : CHECK) 

มี.ค.66 

 
ม.ปิยะนุช 
ม.อัจฉรา 
ม.สมาพร 

 3.1  ตรวจสอบและติดตาม  
 3.2  ปรับปรุงและแก้ไข  

4. ขั้นรายงานปรับปรุงพัฒนา (A : ACT)    
 4.1  สรุปรายงานผลการดำเนินงาน 

4.2  วิเคราะห์ผลการดำเนินงานนำไป 
ปรับปรุงและพัฒนาต่อไป     

 
มี.ค.66 

  
ม.อัจฉรา 
 

5. งบประมาณ    
 5.1  งบโรงเรียน  1,000  บาท   5.2  งบจัดหา   500,000   บาท 

6. สถานที่ดำเนินงาน โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 

7. ระยะเวลาในการดำเนินงาน 1 พฤษภาคม 2565  – 30 เมษายน 2566 

8.  เคร่ืองมือติดตาม และประเมินผล 
 1.  แบบสอบถามความพึงพอใจ 
 2.  บัญชีรายช่ือนักเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการ 
 3.  แบบสรุปรายการจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลตามโครงการ 
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9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.  นักเรียนและผู้ปกครองมีความพึงพอใจ ในการเข้าร่วมโครงการประกันอุบัติเหตุของ
นักเรียนในโรงเรียน เพราะเมื่อเกิดอุบัติเหตุ ทางโรงเรียนจะจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้ทันที เพื่อเป็นการ
แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายกับผู้ปกครอง  
 2.  ผู้ปกครองให้นักเรียนเข้าร่วมโครงการในปีต่อๆ ไป  
 

แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่าย 
โครงการ/กิจกรรม  ประกันอุบัติเหตุของโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 

หน่วยงาน  การเงินและบัญชี    ฝ่ายธุรการ – การเงิน 
 

ลำดับ
ท่ี 

 
รายการ 

ข้อกำหนด
มาตรฐาน/
คุณลักษณะ

เฉพาะ/คุณภาพ 

ราคาต่อ
หน่วย 

จำนวน
หน่วย 

จำนวนเงิน หมาย
เหตุ 

บาท ส.ต  บาท ส.ต  

1 ค่าวัสดุ 
1.1 ค่าเอกสารดำเนินการ 

 
สำรองดำเนินการ 

    
1,000 

  

รวมประมาณค่าใช้จ่าย      (หนึ่งพันบาทถ้วน) 1,000   
 
สรุปประเภทงบประมาณ 
  งบประมาณ      1,000     บาท      งบจัดหา      500,000      บาท 
 
 
 
  ผู้เสนอ      ผู้พิจารณา 
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ลำดับที่      4   ปีการศึกษา        2565      
ชื่อโครงการ/กิจกรรม  รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2565               
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  การเงินและบัญชี       ฝ่าย ธุรการ-การเงิน   
ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน :  พันธกิจข้อท่ี   6   ยุทธศาสตร์ข้อท่ี   8   เป้าหมายข้อท่ี  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 
 การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้ามาเรียนในโรงเรียน เป็นหน้าที่หนึ ่งของการบริหาร        
จัดการศึกษาของโรงเรียน ท่ีต้องดำเนินการให้เป็นระบบ เพื่อให้ชุมชนได้รับทราบการประชาสัมพันธ์ 
อย่างทั่วถึง การคัดเลือกนักเรียนที่มีความพร้อมย่อมส่งเสริมให้การจัดการศึกษาเป็นไปอย่างรวดเร็ว
และใกล้เคียงกัน การสร้างความเข้าใจของบุคลากรท่ีทำหน้าท่ีในการสัมภาษณ์ การสร้างแบบวัดและ
ประเมินผลนักเรียนจึงต้องสอดคล้องกันและเข้าใจในกฎระเบียบร่วมกัน จึงจะส่งผลให้ได้นักเรียนท่ีมี
คุณภาพอย่างแท้จริง 
 ด้วยเหตุนี้ ทางฝ่ายธุรการ-การเงินจึงจัดทำโครงการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2565 
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  โรงเรียนสามารถนำข้อมูลท่ีได้จากการสรุปผลไปใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน
ให้บรรลุตามเป้าหมาย ในระดับดี 
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3.2 ด้านคุณภาพ      
      โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์มีรายได้จากการจัดการศึกษาเพิ่มมากขึ้น และมีการส่งเสริม

พัฒนาระบบการรับสมัครนักเรียนในแต่ละปีการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 
 

4. ข้ันตอนและวิธีการดำเนินงาน 
ลำดับ กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นวางแผน(P : PLAN)  
 
 

ธ.ค.64 

 

ฝ่ายธุรการ-
การเงิน 

    1.1 เสนอโครงการ/กิจกรรมและ
จัดสรรงบประมาณ 

 

    1.2 ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน 100,000 
    1.3 แต่งต้ังคณะกรรมการท่ีเกี่ยวข้อง  
    1.4 จัดทำคำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการ 

และเจ้าหน้าท่ีในการดำเนินการ 
 

2. ขั้นดำเนินการ (D : DO)  
ธ.ค.64 

 
ม.ค.65–ธ.ค.65 

 

 

ฝ่ายธุรการ-
การเงิน 

    2.1  กำหนดอัตราค่าธรรมเนียม
การศึกษา 
   2.2  ดำเนินการรับสมัครนักเรียน  
ปีการศึกษา 2564 

 

3. ขั้นตรวจสอบติดตามประเมินผล 
(C : CHECK) 
   3.1  ตรวจสอบและติดตาม 
   3.2  ปรับปรุงและแก้ไข 

ม.ค.66-มี.ค.66 

 
 

ม.สมาพร 
ม.อัจฉรา  

4. ขั้นรายงานปรับปรุงพัฒนา (A : ACT) 
   4.1  สรุปรายงานผลการดำเนินงาน 
   4.2  วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน  

   
ม.อัจฉรา 

 
 มี.ค.66 
 

5. งบประมาณ    
 5.1  งบโรงเรียน  100,000  บาท   5.2  งบจัดหา  500,000  บาท 

6. ระยะเวลาในการดำเนินงาน 1 ธันวาคม 2564 – 31 มีนาคม 2566 

7.  เคร่ืองมือติดตาม และประเมินผล 
 1.  แบบสรุปรายได้จากการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2565 
 2.  แบบรายงานตรวจสอบชำระเงินตามรายการลงทะเบียนนักเรียนใหม่ 
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8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1.  โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ มีการส่งเสริมและพัฒนาระบบการรับสมัครนักเรียน 

2.  โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ มีรายได้จากการจัดการศึกษาเพิ่มขึ้น 

  

แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่าย 
โครงการ/กิจกรรม  รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2565 
หน่วยงาน  การเงินและบัญชี    ฝ่ายธุรการ – การเงิน 

 
ลำดับที่ 

 
รายการ 

ข้อกำหนด
มาตรฐาน/
คุณลักษณะ

เฉพาะ/คุณภาพ 

ราคาต่อ
หน่วย 

จำนวน
หน่วย 

จำนวนเงิน หมาย
เหตุ 

บาท ส.ต  บาท ส.ต  

1 ค่าวัสดุ 
1.1 ค่าเอกสารดำเนินการ 

 
สำรองดำเนินการ 

    
100,000 

  

รวมประมาณค่าใช้จ่าย      (หนึ่งแสนบาทถ้วน) 100,000   
 
สรุปประเภทงบประมาณ 
  งบประมาณ     100,000     บาท           งบจัดหา     500,000     บาท 
   
 
 
 
                       ผู้เสนอ      ผู้พิจารณา 
 
 
 
  (นางสาวอัจฉรา  เคยพุดซา)              (นางปิยะนุช  สังข์ทองหลาง)  
               ผู้รับผิดชอบโครงการ                   ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ-การเงิน 

 
 
 

ผู้เห็นชอบ                          ผู้อนุมัติ 
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ลำดับที่  5   หน่วยงาน   จัดซื้อ                      ฝ่าย  ธุรการ-การเงิน    
ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน :  พันธกิจข้อท่ี   6   ยุทธศาสตร์ข้อท่ี   8   เป้าหมายข้อท่ี  1  
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ :  มาตรฐานท่ี   2   ประเด็นท่ี  2.2, 2.3, 2.4   
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบสี่ :  มาตรฐานท่ี   2   ประเด็นท่ี  2.2, 2.3, 2.4  
ตอบสนองมาตรฐานโรงเรียน  : มาตรฐานท่ี   2   ตัวบ่งช้ี   2.2, 2.3, 2.4    

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย กิจกรรม/ข้ันตอนการดำเนินงาน 
ระยะเวลาการ
ดำเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปี) 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อดำเนินการจัดซื้อวัสดุ 
ครุภัณฑ์ส้ินเปลือง ตามท่ี
สำรวจหรือตามท่ีอยู่ใน
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
 
 
เป้าหมายเชิงปริมาณ 
ครู นักเรียน ผู้ปกครองและ 
ผู้มาติดต่อรับบริการงาน
จัดซื้อ 
 
 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ :  
1.  มีการจัดซื้อวัสดุ 
ครุภัณฑ์ส้ินเปลือง ตามท่ี
สำรวจหรือตามท่ีอยู่ใน
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
2.  ครู นักเรียน ผู้ปกครอง 
และผู้มาติดต่อ ได้รับความ
สะดวก มีความพึงพอใจใน
การให้บริการงานจัดซื้อ 

1. ขั้นวางแผน(P : PLAN) 
   1.1 ประชุมคณะกรรมการฝ่ายธุรการ-การเงินเพื่อ 
     1.1.1 เตรียมแต่งต้ังผู้รับผิดชอบงาน 
     1.1.2 เตรียมประชุมช้ีแจงการดำเนินการ 
     1.1.3 เตรียมสำรวจความต้องการ 
ในการจัดซื้อ 
     1.1.4 เตรียมจัดทำตาราง 
ปฏิบัติงานและเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 
2.ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ/ภาระงานร่วม/
โครงการ) (D : DO) 
   2.1 นำเสนอความต้องการจากการสำรวจ 
   2.2 จัดแยกประเภทวัสดุ ครุภัณฑ์ท่ีจะซื้อ 
   2.3 ดำเนินการจัดซื้อแต่งต้ังคณะกรรมการ 
   2.4 สำรวจร้านค้าเพื่อเปรียบเทียบราคา 
   2.5 นำเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
   2.6เบิกจ่าย การจัดซื้อดำเนินการจัดซื้อ 
   2.7 รับสินค้าสรุปการจัดซื้อและใบเสร็จ 
3. ข้ันตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล 
(C : CHECK) 
   3.1  ตรวจสอบ ติดตามการดำเนินงานตาม
แผนงาน 
   3.2  ปรับปรุง แก้ไขการดำเนินงานตามแผนงาน 

 
 

พ.ค. 65 
พ.ค. 65 

เดือนละ 1 ครั้ง 
 

15 พ.ค.65 -  
15 มี.ค.66 

 
 
 
 

พ.ค.65-มี.ค.66 
 
 
 

 
 

 
ทุกเดือน 

 
ทุกเดือน 
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วัตถุประสงค์/เป้าหมาย กิจกรรม/ข้ันตอนการดำเนินงาน 
ระยะเวลาการ
ดำเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปี) 
 
 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ร้อยละ 80 ของผู้มาติดต่อ
ได้รับความสะดวก มีความ
พึงพอใจในการให้บริการ
งานจัดซื้อ 
 
 
เคร่ืองมือการติดตาม : 
1.  แบบสรุปการเบิกจ่าย
วัสดุส้ินเปลือง 
2.  แบบสอบถามความ 
พึงพอใจของผู้มารับบริการ 
งานจัดซื้อ 
 

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

 
 
 
 

มี.ค. 66 
มี.ค. 66 
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แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่าย 
หน่วยงาน  จัดซ้ือ  งานฝ่ายธุรการ – การเงิน 

 
ลำดับ

ท่ี 

 
รายการ 

ข้อกำหนด
มาตรฐาน/

คุณลักษณะเฉพาะ/
คุณภาพ 

ราคาต่อหน่วย จำนวน
หน่วย 

จำนวนเงิน หมาย
เหตุ บาท ส.ต บาท ส.ต 

1 ค่าคอมพิวเตอร์ CPU CORE I7 23,910 - 1 23,910 -  
2 กระดาษงานพิมพ์ ALCOTT 70 แกรม 100 - 5 500 -  
3 หมึกพิมพ์ หมึกเทียบ 500 - 2 1,000 -  
4 วัสดุสำนักงาน 

ส้ินเปลือง 
วัสดุสำนักงาน
ส้ินเปลือง 

   1,590 -  

รวมประมาณค่าใช้จ่าย      (สองหม่ืนเจ็ดพันบาทถ้วน) 27,000 -  
 
สรุปประเภทงบประมาณ 
  งบโรงเรียน         27,000         บาท       งบจัดหา..........................................บาท 
 
 
 
                ผู้เสนอ                                                            ผู้พิจารณา 
 
 
 
       (นางสาวสมาพร  วาปีกัง)                                       (นางปิยะนุช  สังข์ทองหลาง) 
           หัวหน้างานจัดซื้อ                                        ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ-การเงิน 
 

 
 

ผู้เห็นชอบ         ผู้อนุมัติ 
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ลำดับที่ 6  หน่วยงาน      พัสดุ-ครุภัณฑ์     ฝ่าย       ธุรการ-การเงิน    
ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน :  พันธกิจข้อท่ี   6   ยุทธศาสตร์ข้อท่ี   8   เป้าหมายข้อท่ี  1  
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ :  มาตรฐานท่ี   2   ประเด็นท่ี  2.2, 2.3, 2.4   
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบสี่ :  มาตรฐานท่ี   2   ประเด็นท่ี  2.2, 2.3, 2.4  
ตอบสนองมาตรฐานโรงเรียน  : มาตรฐานท่ี   2   ตัวบ่งช้ี   2.2, 2.3, 2.4    

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย กิจกรรม/ข้ันตอนการดำเนินงาน 
ระยะเวลาการ
ดำเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปี) 
วัตถุประสงค ์
  1. เพื่อสำรวจพัสดุ 
ครุภัณฑ์ ท่ีคงเหลือในสต็อก
ของงานพัสดุ ครุภัณฑ์ 
  2. เพื่อสำรวจความ
ต้องการใช้ พัสดุ ครุภัณฑ์
ของแต่ละงานท่ีสังกัดแต่ละ
ฝ่ายของโรงเรียน 
  3. เพื่อสำรวจราคาสินค้า
เพื่อนำมาเปรียบเทียบและ
นำเสนอคณะกรรมการ
พิจารณา อนุมัติดำเนินงาน
จัดซื้อตามระเบียบ 
  4. เพื่อดำเนินการเบิกจ่าย
พัสดุ ครุภัณฑ์ และสรุปยอด
คงเหลือให้เป็นปัจจุบัน 
  5. เพื่อดำเนินการสำรวจ
และทำทะเบียนทรัพย์สิน
ของโรงเรียนให้เป็นปัจจุบัน
ตามท่ีมีการจัดซื้อเพิ่มและ
ทุกปีการศึกษา 

1. ขั้นวางแผน (P : PLAN) 
   1.1 ประชุมคณะกรรมการฝ่ายธุรการ-การเงินเพื่อ 

1.1.1 เตรียมแต่งต้ังผู้รับผิดชอบงาน 
1.1.2 เตรียมประชุมช้ีแจงการ 

ดำเนินการ 
1.1.3 เตรียมสำรวจพัสดุ ครุภัณฑ์ ท่ี 

คงเหลือในสต็อกของงานพัสดุ ครุภัณฑ์ 
1.1.4 เตรียมจัดทำตารางปฏิบัติงาน 

และเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับงานพัสดุ ครุภัณฑ์ 
2. ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ/ภาระงานร่วม/
โครงการ) (D : DO) 
   2.1 สำรวจราคาสินค้า  
   2.2 นำเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณา 
   2.3 ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อ 
   2.4 ประสานงานกับจัดซื้อ 
   2.5 ดำเนินการเบิกจ่าย พัสดุ ครุภัณฑ์ 
   2.6 รับพัสดุ ครุภัณฑ์ มาจากงานจัดซื้อ 
   2.7 นำพัสดุ ครุภัณฑ์ ลงทะเบียน 
   2.8 ทำแบบฟอร์มการเบิกจ่าย 
   2.9 ประสานการเบิกจ่าย พัสดุ ครุภัณฑ์ให้กับ 
งานฝ่ายต่างๆ ในสถานศึกษา 

 
 

พ.ค. 65 
พ.ค. 65 

 
เดือนละ 1 ครั้ง 

 
15 พ.ค. 65 -  
15 มี.ค. 66 

 
 
 
 
 
 

พ.ค.65 – มี.ค.66 
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วัตถุประสงค์/เป้าหมาย กิจกรรม/ข้ันตอนการดำเนินงาน 
ระยะเวลาการ
ดำเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปี) 
 
เป้าหมายเชิงปริมาณ 
ผู้มาติดต่อรับบริการงาน
พัสดุและครุภัณฑ์ 
 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
  1. มีการสำรวจพัสดุ 
ครุภัณฑ์ ท่ีคงเหลือในสต็อก
ของงานพัสดุ  
  2. มีการสำรวจความ
ต้องการใช้ พัสดุ ครุภัณฑ์
ของแต่ละงานท่ีสังกัดแต่ละ
ฝ่ายของโรงเรียน 
  3. มีการสำรวจราคาสินค้า
เพื่อนำมาเปรียบเทียบและ
นำเสนอคณะกรรมการ
พิจารณา อนุมัติดำเนินงาน
จัดซื้อตามระเบียบการ
จัดซื้อ จัดจ้าง 
  4. มีการเบิกจ่ายพัสดุ 
ครุภัณฑ์ และสรุปยอด
คงเหลือให้เป็นปัจจุบัน 
  5. ผู้มาติดต่อ ได้รับความ
สะดวก มีความพึงพอใจใน
การให ้บร ิการงานพ ัสดุ -
ครุภัณฑ์ 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ร้อยละ 80 ของผู้มาติดต่อ
ได้รับความสะดวก มีความ

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

 
 
 

ทุกเดือน 
 

ทุกเดือน 
 
 

มี.ค.66 
 

มี.ค.66 
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วัตถุประสงค์/เป้าหมาย กิจกรรม/ข้ันตอนการดำเนินงาน 
ระยะเวลาการ
ดำเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปี) 
พึงพอใจในการให้บริการ
งานพัสดุ-ครุภัณฑ์ 

เคร่ืองมือการติดตาม : 
  1. แบบสรุปการเบิกจ่าย
พัสดุ-ครุภัณฑ์ 
  2. สมุดทะเบียนคุมพัสดุ-
ครุภัณฑ์ 
  3. แบบสอบถามความ 
พึงพอใจในการให้บร ิการ
งานพัสดุ-ครุภัณฑ์ 
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แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่าย 
หน่วยงาน  พัสดุ-ครุภัณฑ์  งานฝ่ายธุรการ – การเงิน 

 
ลำดับ

ท่ี 

 
รายการ 

ข้อกำหนดมาตรฐาน/
คุณลักษณะเฉพาะ/

คุณภาพ 

ราคาต่อ
หน่วย 

จำนวน
หน่วย 

จำนวนเงิน หมาย
เหตุ 

บาท ส.ต บาท ส.ต  
1 ค่าคอมพิวเตอร์ CPU CORE I7 23,910 - 1 23,910 -  
2 กระดาษงานพิมพ์ ALCOTT 70 แกรม 100 - 5 500 -  
3 หมึกพิมพ์ Canon LBP 6030 500 - 1 500 -  
4 วัสดุสำนักงาน 

ส้ินเปลือง 
วัสดุสำนักงาน
ส้ินเปลือง 

   1,090 -  

รวมประมาณค่าใช้จ่าย      (สองหม่ืนหกพันบาทถ้วน) 26,000 -  
 
สรุปประเภทงบประมาณ 
  งบโรงเรียน            26,000           บาท         งบจัดหา.................................บาท 

 
 
 
ผู้เสนอ                                                       ผู้พิจารณา 
 
 

 
           (นายเปรมปรี   วาปีทะ)                                    (นางปิยะนุช  สังข์ทองหลาง) 
          หัวหน้างานพัสดุ-ครุภัณฑ์                              ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ-การเงิน 
 
 
 

ผู้เห็นชอบ                                                   ผู้อนุมัติ 
 
 

 
           (ซิสเตอร์จำนันท์  ไพรงาม)                              (บาทหลวงสุรชัย  เจริญพงศ์) 



313 
 

 
ลำดับที่  7   หน่วยงาน       มินิมาร์ท   ฝ่าย        ธุรการ-การเงิน    
ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน :  พันธกิจข้อท่ี   6   ยุทธศาสตร์ข้อท่ี   8   เป้าหมายข้อท่ี  1  
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ :  มาตรฐานท่ี   2   ประเด็นท่ี  2.2, 2.3, 2.4   
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบสี่ :  มาตรฐานท่ี   2   ประเด็นท่ี  2.2, 2.3, 2.4  
ตอบสนองมาตรฐานโรงเรียน  : มาตรฐานท่ี   2   ตัวบ่งช้ี   2.2, 2.3, 2.4    

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย กิจกรรม/ข้ันตอนการดำเนินงาน 
ระยะเวลาการ
ดำเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปี) 
วัตถุประสงค ์
1. เพื่อจัดหาอุปกรณ์การ
เรียนและสินค้าอุปโภค-
บริโภคแก่นักเรียน บุคลากร
และผู้ปกครอง 
2. เพื่อให้บริการจำหน่าย
อุปกรณ์การเรียนและสินค้า
อุปโภค-บริโภคแก่นักเรียน 
บุคลากรและผู้ปกครอง 
 
 
เป้าหมายเชิงปริมาณ 
ครู นักเรียน ผู้ปกครองและ
ชุมชนผู้มาติดต่อรับบริการ 
 
 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
ผู้ใช้บริการได้รับความ
สะดวกในการให้บริการด้าน
การเติมเงินและการซื้อ
สินค้าภายในสถานศึกษา 
 

1. ขั้นวางแผน (P : PLAN) 
   1.1 ประชุมคณะกรรมการฝ่ายธุรการ-การเงินเพื่อ  
      1.1.1 เตรียมแต่งต้ังผู้รับผิดชอบงาน 
      1.1.2 เตรียมประชุมช้ีแจงดำเนินการ 
      1.1.3 เตรียมวางแผนจัดหาอุปกรณ์การเรียนฟรี 
15 ปีอย่างมีคุณภาพ  
      1.1.4 เตรียมวางแผนส่ังซื้อเครื่องแบบนักเรียน 
      1.1.5 เตรียมสำรวจราคาและดำเนินการจัดหา 
จัดซื้อ สินค้าอุปโภคและบริโภค เพื่อเตรียมจำหน่าย
ในมินิมาร์ท 
      1.1.6 เตรียมจัดทำเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 
2.ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ/ภาระงานร่วม/
โครงการ) (D : DO) 
   2.1  จัดเตรียมและจำหน่ายอุปกรณ์ 
การเรียน สินค้าอุปโภคและบริโภคแก่นักเรียน ครู 
บุคลากรและผู้ปกครอง 
   2.2  บริการเติมเงินใส่บัตรประจำตัวแก่นักเรียน 
ครู บุคลากร และผู้ปกครอง 
   2.3  ตรวจสอบข้อมูลสินค้าจากเครื่อง 
   2.4 ตรวจสอบข้อมูล การลงรับสินค้าและการ
ปรับปรุงสินค้า  

 
 

พ.ค.65 
พ.ค.65 

เทอมละ 1 ครั้ง 
 

ธ.ค.64-ม.ค.65 
 

รายสัปดาห์ 
 

พ.ค.65-มี.ค.66 
 

 
1พ.ค.65- 
30เม.ย.66 

 
พ.ค.65-เม.ย.66 

 
รายสัปดาห์ 
รายสัปดาห์ 

 
ทุกวัน 



314 
 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย กิจกรรม/ข้ันตอนการดำเนินงาน 
ระยะเวลาการ
ดำเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปี) 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ร้อยละ 80 ของผู้ใช้บริการ
ได้รับความสะดวกในการ
ให้บริการด้านการเติมเงิน 
และการซื้อสินค้าภายใน
สถานศึกษา 
 
เคร่ืองมือการติดตาม : 
แบบสอบถามความพึงพอใจ 
ในการให้บริการ 
งานมินิมาร์ท 
 
 
 
 
 

   2.5  ตรวจสอบยอดเติมเงินในแต่ละวันให้
ครบถ้วน 
   2.6  สรุปรายงานยอดขาย 
   2.7  ตรวจเช็คสินค้าคงเหลือในระบบและ 
การปรับปรุงสินค้าให้ตรงกับยอดหน้าร้าน 
3. ข้ันตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล 
(C : CHECK) 
     3.1  ตรวจสอบ ติดตามการดำเนินงาน 
     3.2  ตรวจสอบรายการสินค้าคงเหลือจากเครื่อง 
     3.3  ตรวจสอบนับสต็อกสินค้าให้ตรงกับยอด
คงเหลือ 
     3.4  ปรับปรุง แก้ไขการดำเนินงานตามแผนงาน 
4. ข้ันสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา 
(A : ACT) 
    4.1 รวบรวมแบบสอบถามความพึงพอใจ 
    4.2  ปรับปรุงรายการสินค้าให้ตรงกับยอดสินค้า
ในแต่ละวัน 
    4.3  รายงานสรุปยอดขายจากเครื่อง 
    4.4  สรุปผล รายงาน งานมินิมาร์ท  
ใหห้ัวหน้าฝ่ายธุรการ - การเงิน เพื่อนำมาพัฒนา
ต่อไป 

 
ทุกวัน 

รายสัปดาห์ 
 
 
 
 
 

ทุกเดือน 
รายสัปดาห์ 
รายสัปดาห์ 

 
ทุกเดือน 

 
 

 
ก.พ.66-มี.ค.66 
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แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่าย 
หน่วยงาน  มินิมาร์ท  งานฝ่ายธุรการ – การเงิน 

 
ลำดับ

ท่ี 

 
รายการ 

ข้อกำหนด
มาตรฐาน/

คุณลักษณะเฉพาะ/
คุณภาพ 

ราคาต่อ
หน่วย 

จำนวน
หน่วย 

จำนวนเงิน หมาย
เหตุ 

บาท ส.ต บาท   

1 กระดาษงานพิมพ์ ALCOTT 70 แกรม 100 - 7 700 -  
2 หมึกพิมพ์ Canon LBP 6030 500 - 4 2,000 -  
3 วัสดุสำนักงานส้ินเปลือง กระดาษปริ้นใบเสร็จ 58 - 10 580 -  

รวมประมาณค่าใช้จ่าย      (สามพันสองร้อยแปดสิบบาทถ้วน) 3,280 -  
 
สรุปประเภทงบประมาณ 
  งบโรงเรียน            3,280           บาท         งบจัดหา..........................................บาท 

 
 
 
 ผู้เสนอ                                                           ผู้พิจารณา 
 

 
 
           (นางสาวพัชริดา  ประทุมปี)                                    (นางปิยะนุช  สังข์ทองหลาง) 
               หัวหน้างานมินิมาร์ท                                    ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ-การเงิน 
 
 
 

ผู้เห็นชอบ                                                        ผู้อนุมัติ 
 
 
 

           (ซิสเตอร์จำนันท์  ไพรงาม)                                    (บาทหลวงสุรชัย  เจริญพงศ์) 
       ผู้อำนวยการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์                              ผู้จัดการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 
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ลำดับที่ 8   หน่วยงาน     เงินอุดหนุน    ฝ่าย       ธุรการ-การเงิน     
ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน :  พันธกิจข้อท่ี 6  ยุทธศาสตร์ข้อท่ี   8  เป้าหมายข้อท่ี  1  
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ :  มาตรฐานท่ี 2   ประเด็นท่ี  2.2, 2.3, 2.4   
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบสี่ :มาตรฐานท่ี 2   ประเด็นท่ี  2.2, 2.3, 2.4   
ตอบสนองมาตรฐานโรงเรียน  : มาตรฐานท่ี   2   ตัวบ่งช้ี   2.2, 2.3, 2.4    

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย กิจกรรม/ข้ันตอนการดำเนินงาน 
ระยะเวลาการ
ดำเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปี) 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อวางแผนร่วมกับ
หัวหน้าฝ่ายธุรการ–การเงิน 
ในการกำหนดแผนงานเงิน
อุดหนุน 
2. เพื่อดำเนินงานเงิน
อุดหนุนให้มีประสิทธิภาพ 
3. เพื่อรวบรวมและสรุป
รายงาน การดำเนินงาน 
งานเงินอุดหนนุ 
 
 
เป้าหมายเชิงปริมาณ 
ครู นักเรียน ผู้ปกครอง  
และผู้มาติดต่อรับบริการ 
งานเงินอุดหนนุ 
 
 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และ 

1. ขั้นวางแผน (P : PLAN) 
   1.1 ประชุมคณะกรรมการฝ่ายธุรการ-การเงินเพื่อ 
       1.1.1  เตรียมวางแผนร่วมกับหัวหน้าฝ่าย
ธุรการ–การเงิน ในการกำหนดแผนงานเงินอุดหนนุ 
       1.1.2  เตรียมดำเนินงานจัดทำ 
เอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับงานเงินอุดหนุน 
       1.1.3  เตรียมรวบรวมและสรุปรายงานการ
ดำเนินงานเงินอุดหนนุ 
2. ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ/ภาระงาน
ร่วม/โครงการ) (D : DO) 
  2.1 วางแผนร่วมกับหัวหน้าฝ่ายธุรการ-การเงิน ใน
การกำหนดแผนงาน 
       2.1.1 ประสานงานกับงานแต่ละงานตาม
โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน 
       2.1.2 ประชาสัมพันธ์งานเงินอุดหนนุ ให้ผู้ท่ี
เกี่ยวข้องทราบ 
  2.2  ดำเนินงานเงินอุดหนนุให้มีประสิทธิภาพ 
      2.2.1 ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายใน
หน่วยงานเดียวกันหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  
      2.2.2 ให้บริการข้อมูลแก่ผู้มา 

 
 

พ.ค.65 – มิ.ย.65 
 

พ.ค.65 – มิ.ย.65 
 

พ.ค.65 – มี.ค.66 
 
 
 

พ.ค.65 – มิ.ย.65 
 
 
 
 
 

พ.ค.65 – มี.ค.66 
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วัตถุประสงค์/เป้าหมาย กิจกรรม/ข้ันตอนการดำเนินงาน 
ระยะเวลาการ
ดำเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปี) 

ผู้มาติดต่อ ได้รับความ
สะดวก พึงพอใจในการ
ให้บริการงานเงินอุดหนุน 
 
 
 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ร้อยละ 80 ของครู นักเรียน 
ผู้ปกครอง ผู้มาติดต่อได้รับ
ความสะดวก และมีความ 
พึงพอใจในการให้บริการ 
งานเงินอุดหนุน 
 
 
 
เคร่ืองมือการติดตาม : 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ของผู้มารับบริการงาน 
เงินอุดหนุน 
 

ติดต่องาน เพื่อให้ได้รับข้อมูลท่ีจะนำไปใช้ประโยชน์
ได้ต่อไป 
      2.2.3 ผลิตเอกสารต่างๆ เพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน และปฏิบัติ
หน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้องตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
  2.3  ดำเนินการงานเอกสารหน่วยงานต่างๆ ท่ี
เกี่ยวข้องกับโรงเรียน 
      2.3.1  จัดทำเอกสารคำร้องขอรับเงินอุดหนนุ
รายบุคคล นำเสนอคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
เพื่ออนุมัติรับรองจำนวนนักเรียนและดำเนินการส่ง
คำร้องขอรับการอุดหนุนต่อต้นสังกัดตรวจสอบรับ
การอุดหนุน 
      2.3.2  จัดทำเอกสารคำร้องขอรับ 
เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพนำเสนอ
คณะกรรมการบริหารโรงเรียนเพื่ออนุมัติรับรอง
จำนวนนักเรียนและดำเนินการส่งคำร้องขอรับ 
การอุดหนุนต่อต้นสังกัดตรวจสอบรับการอุดหนุน   
      2.3.3  จัดทำเอกสารคำร้องขอรับการอุดหนุน
โครงการอาหารเสร ิม (นมโรงเร ียน)  นำเสนอ
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน เพื่ออนุมัติรับรอง
จำนวนนักเรียนและดำเนินการส่งคำร้องขอรับการ
อุดหนุนโครงการอาหารเสริม  
  2.4  รวบรวมและสรุปรายงาน  
      2.4.1 รวบรวมและสรุปการดำเนินงานเพื่อ
นำเสนอหัวหน้าฝ่าย 
      2.4.2  ส่งสรุปรายงานผลการดำเนินงาน 
3. ข้ันตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล 
(C : CHECK) 

 
 
 
 
 

พ.ค.65 – มี.ค.66 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
พ.ค.65 – มี.ค.66 

 
 
 
 
 
 

ม.ค.66 – มี.ค.66 
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วัตถุประสงค์/เป้าหมาย กิจกรรม/ข้ันตอนการดำเนินงาน 
ระยะเวลาการ
ดำเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปี) 

   3.1  ตรวจสอบ ติดตามการดำเนินงานตาม
แผนงานของฝ่ายธุรการ-การเงิน 
   3.2  ปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงานตามแผนงาน
ของงานเงนิอุดหนุน 
4. ข้ันสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา 
(A : ACT) 
   4.1 รวบรวมแบบสอบถามความพึงพอใจในการ
ให้บริการงานเงินอุดหนุน 
   4.2  สรุปและรายงานผลเงินอุดหนุนใหห้ัวหน้า
ฝ่ายธุรการ-การเงินและนำเสนอผู้บริหาร เพื่อนำมา
ปรับปรุงแก้ไขและนำไปใช้ในปีการศึกษาต่อไป 

 
 

 
 
 

ม.ค.66 – มี.ค.66 
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แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่าย 
หน่วยงาน  งานเงินอุดหนุน  งานฝ่ายธุรการ – การเงิน 

 
ลำดับ

ท่ี 

 
รายการ 

ข้อกำหนด
มาตรฐาน/
คุณลักษณะ

เฉพาะ/คุณภาพ 

ราคาต่อ
หน่วย 

จำนวน
หน่วย 

จำนวนเงิน หมาย
เหตุ 

บาท ส.ต
. 

บาท ส.ต 

1 กระดาษงานพิมพ์ ALCOTT 70 แกรม 100 - 5 500 -  
2 หมึกพิมพ์ Canon LBP 6030 500 - 2 1,000 -  
3 วัสดุสำนักงาน

ส้ินเปลือง 
วัสดุสำนักงาน
ส้ินเปลือง 

   1,000 -  

รวมประมาณค่าใช้จ่าย      (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน) 2,500 -  
 
สรุปประเภทงบประมาณ 
  งบโรงเรียน          2,500           บาท     งบจัดหา..........................................บาท 
 

 
 
ผู้เสนอ                                                            ผู้พิจารณา 

 
 
 
        (นางสาวศรินนา  แก้วสีเคน)                                       (นางปิยะนุช  สังข์ทองหลาง) 
           หัวหน้างานเงินอุดหนุน                                    ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ-การเงิน 
 
 

 
                   ผู้เห็นชอบ                       ผู้อนุมัติ 

 
 
 

          (ซิสเตอร์จำนันท์  ไพรงาม)                                      (บาทหลวงสุรชัย  เจริญพงศ์) 
     ผู้อำนวยการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์                                 ผู้จัดการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 
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ลำดับที่     8    ปีการศึกษา                     2565      
ชื่อโครงการ/กิจกรรม    สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2565             
หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานเงินอุดหนนุ           ฝ่าย         ธุรการ-การเงิน   
ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน :  พันธกิจข้อท่ี   6   ยุทธศาสตร์ข้อท่ี   8   เป้าหมายข้อท่ี  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 ได้บัญญติัไว้
ว่า“บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาไม่น้อยกว่าสิบสองปีท่ีรัฐจะต้องจัดให้อย่างท่ัวถึงและ
มีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 และท่ีแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พุทธศักราช 2553 มาตรา10 วรรค 1 ได้บัญญัติไว้ว่า “การจัดการศึกษาต้องจัดให้
บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐจะต้องจัดให้
อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” โดยที่รัฐบาลได้กำหนดเป็นนโยบายการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา  ต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน  และจัดสรรงบประมาณ
เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติดังกล่าว 

ทั้งนี้ โรงเรียนจะต้องนำงบประมาณที่ได้รับไปบริหารจัดการทุกๆ ด้าน ทั้งค่าวัสดุครุภัณฑ์ 
อาคารสถานที่ ค่าสาธารณูปโภค และในด้านการจัดการเรียนการสอน เพื่อสนองรับนโยบายรัฐบาล
และให้สอดคล้องกับนโยบายเรียนฟรี เรียนดี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ จึงได้ดำเนินโครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2565 ขึ้น โดยทางฝ่ายธุรการ-การเงินจึงจัดทำโครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตลอดปีการศึกษา 2565 
2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อกำกับ ติดตาม และควบคุม การดำเนินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษา ปีการศึกษา 2565 
 2.2 เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 15 ปี ท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานโดยไม่
เสียค่าใช้จ่ายในรายการที่รัฐจัดให้ ได้แก่ ค่าจัดการเรียนการสอน หนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน 
เครื่องแบบนักเรียนและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
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3.  เป้าหมาย 
 3.1 ด้านปริมาณ  นักเรียนได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 15 ปี ท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานโดย
ไม่เสียค่าใช้จ่ายในรายการที่รัฐจัดให้ ได้แก่ ค่าจัดการเรียนการสอน หนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน 
เครื่องแบบนักเรียนและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน คิดเป็นร้อยละ 100 
 3.2 ด้านคุณภาพ  นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื ้นฐาน 15 ปี ที ่มีคุณภาพและ
มาตรฐานโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในรายการที่รัฐจัดให้ได้แก่ ค่าจัดการเรียนการสอน หนังสือเรียน 
อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียนและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
4. ข้ันตอนและวิธีการดำเนินงาน 

ลำดับ กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั้นวางแผน(P:PLAN)  

 
1–31 พ.ค. 2565 

 
 
ฝ่ายธุรการ-
การเงิน  

    1.1 เสนอโครงการ/กิจกรรม  
    1.2 ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน 9,000 
    1.3 แต่งต้ังคณะกรรมการท่ีเกี่ยวข้อง  
    1.4 ทำคำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการ  

2. ขั้นดำเนินการ (D:DO)  
1–10 มิ.ย.65 

 
1 ก.ค.65 – 
31 มี.ค.66  

 

ฝ่ายธุรการ-
การเงิน  

    2.1  ช้ีแจงกิจกรรมให้แก่บุคลากรใน
ฝ่ายได้รับทราบการดำเนินงานกิจกรรม 
   2.2  ดำเนินงานตามแผนงานของ
ฝ่ายธุรการ-การเงินให้เป็นไปตามแผน 
ท่ีกำหนดไว้ ตลอดปีการศึกษา 

 

3. ขั้นตรวจสอบติดตามประเมินผล 
(C : CHECK) 
   3.1  ตรวจสอบและติดตาม 
   3.2  ปรับปรุงและแก้ไข 

 
 

1 พ.ย.65– 
30 เม.ย.66 

  
 
ฝ่ายธุรการ-
การเงิน 

4. ขั้นรายงานปรับปรุงพัฒนา  
(A : ACT) 
   4.1  สรุปรายงานผลการดำเนินงาน 
   4.2  วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน
นำไปปรับปรุงและพัฒนาต่อไป   
 

 
 

1 พ.ย.65– 
30 เม.ย.66 

 
 
ฝ่ายธุรการ-
การเงิน 
 

 
5. งบประมาณ    
 รายละเอียดเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ  
 1.  ค่าจัดการเรียนการสอน (เงินอุดหนุนรายหัว) 
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  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 
  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1  625 บาท/คน/ปีการศึกษา 
  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2  619 บาท/คน/ปีการศึกษา 
  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3  622 บาท/คน/ปีการศึกษา 
  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4  673 บาท/คน/ปีการศึกษา 
  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5  806 บาท/คน/ปีการศึกษา 
  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  818 บาท/คน/ปีการศึกษา 
  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  764 บาท/คน/ปีการศึกษา 
  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  877 บาท/คน/ปีการศึกษา 
  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 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 2565 – 30 เมษายน 2566 
8.  เคร่ืองมือติดตาม และประเมินผล 
 แบบประเมินการจัดโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2565 
9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี ที ่มีคุณภาพและมาตรฐานโดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่ายในรายการที ่รัฐจัดให้ได้แก่ ค่าจัดการเรียนการสอน หนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน 
เครื่องแบบนักเรียนและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
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แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่าย 
โครงการ/กิจกรรม สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2565 

หน่วยงาน  การเงินและบัญชี    ฝ่ายธุรการ – การเงิน 
 

ลำดับ
ท่ี 

 
รายการ 

ข้อกำหนด
มาตรฐาน/
คุณลักษณะ

เฉพาะ/คุณภาพ 

ราคาต่อ
หน่วย 

จำนวน
หน่วย 

จำนวนเงิน หมาย
เหตุ 

บาท ส.ต  บาท ส.ต  

1 ค่าวัสดุ 
1.1 ค่าเอกสารดำเนินการ 

สำรอง
ดำเนินการ 

    
9,000 

  

รวมประมาณค่าใช้จ่าย      (เก้าพันบาทถ้วน) 9,000   
 
สรุปประเภทงบประมาณ 
  งบประมาณ   9,000  บาท           งบเรียนฟรี.........44,000,000..........บาท 
 
 
 
  ผู้เสนอ      ผู้พิจารณา 
 
 
 
        (นางสาวศรินนา   แก้วสีเคน)   (นางปิยะนุช   สังข์ทองหลาง)        
             ผู้รับผิดชอบโครงการ         ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ-การเงิน 
 
 
 

ผู้เห็นชอบ         ผู้อนุมัติ 
 
 

 
           (ซิสเตอร์จำนันท์  ไพรงาม)                               (บาทหลวงสุรชัย  เจริญพงศ์) 
      ผู้อำนวยการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์                          ผู้จัดการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 
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ลำดับที่ 9  หน่วยงาน   กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนมารีย์บุรีรัมย์                     ฝ่าย  ธุรการ-การเงิน  
ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน :  พันธกิจข้อท่ี   6   ยุทธศาสตร์ข้อท่ี   8   เป้าหมายข้อท่ี  1  
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ :  มาตรฐานท่ี   2   ประเด็นท่ี  2.2, 2.3, 2.4   
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบสี่ :  มาตรฐานท่ี   2   ประเด็นท่ี  2.2, 2.3, 2.4  
ตอบสนองมาตรฐานโรงเรียน  : มาตรฐานท่ี   2   ตัวบ่งช้ี   2.2, 2.3, 2.4    

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย กิจกรรม/ข้ันตอนการดำเนินงาน 
ระยะเวลาการ
ดำเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปี) 
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อฝึกการประหยัดอด
ออมให้กับเด็กนักเรียน
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 
2. เพื่อดำเนินงานเครดิตยู
เนี่ยนให้มีประสิทธิภาพ 
3. เพื่อจัดทำบัญชีรายรับ – 
รายจ่ายของเครดิตยูเนี่ยน 
4. เพื่อจัดระบบการรับเงิน 
– การจ่ายเงิน จัดทำบัญชี
รายงานการเงิน 
งบประมาณและสินเช่ือให้
เป็นไปตามระเบียบของ
เครดิตยูเนี่ยน 
5. เพื่องานบริการด้าน
ต่างๆของเครดิตยูเนี่ยน ให้
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 
 
 
เป้าหมายเชิงปริมาณ 

1. ขั้นวางแผน (P : PLAN) 
   1.1. การประชุมคณะกรรมการเพื่อรายงานการ
ปฏิบัติงาน 
     1.1.1. เตรียมแต่งต้ังผู้รับผิดชอบงาน 
     1.1.2. เตรียมประชุมช้ีแจงการดำเนินการ 
     1.1.3. เตรียมศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการ 
     1.1.4 เตรียมจัดทำตารางปฏิบัติงานและเอกสาร 
ท่ีเกี่ยวข้องกับงานเครดิตยูเนี่ยน 
 
2. ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ/ภาระงานร่วม/
โครงการ) (D : DO) 
   2.1. การรับเงิน 
      2.1.1. รับเงินฝากทุกประเภท และรายได้อื่นๆ  
โดยออกใบเสร็จรับเงินผ่านระบบ “เครดิตก้าวหน้า” 
      2.1.2. สรุปรายงาน รายรับประจำวันเพื่อมา
ตรวจสอบยอดเงินสดในมือให้ตรงกับรายงาน 
      2.1.3. รับเงินฌาปนกิจสงเคราะห์สวัสดิการของ
สมาชิกสก.5 และสรุปรายงานบันทึกข้อมูล 
      2.1.4 นำเงินเบิกจากธนาคาร เข้าระบบการเงิน
ตรวจสอบให้ตรงตามยอดรายรับประจำวัน พร้อม
รวบรวมและเก็บเอกสารส้ินวัน 

 
พ.ค.65-มี.ค.66 

 
 
 
 
        
 
 
 
 
       ทุกวัน 
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วัตถุประสงค์/เป้าหมาย กิจกรรม/ข้ันตอนการดำเนินงาน 
ระยะเวลาการ
ดำเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปี) 
ครู นักเรียน ผู้ปกครองและ 
ผู้มาติดต่อรับบริการงาน
กลุ่มเครดิตยูเนี่ยน 
 
 
 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ :  
ครู นักเรียน ผู้ปกครอง 
และผู้มาติดต่อ ได้รับความ
สะดวก มีความพึงพอใจใน
การให้บริการงานเครดิต 
ยูเนี่ยน 
 
 
 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ร้อยละ 80 ของครู นักเรียน
ผู้ปกครอง และผู้มาติดต่อ
ได้รับความสะดวก มีความ
พึงพอใจในการให้บริการ
งานเครดิตยูเนี่ยน 
 
 
 
 
 
เคร่ืองมือการติดตาม :
แบบสอบถามความพึง
พอใจของผู้มารับบริการ
งานเครดิตยูเนี่ยน 
 

      2.1.5. สรุปบัญชีการรับเงินให้หัวหน้าฝ่ายธุรการ -
การเงินในการตรวจสอบก่อนนำเสนอผู้บริหาร 
 
 
 
 
   2.2. การจ่ายเงิน 
     2.2.1.  การเบิกถอนเงินฝากทุกประเภท และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ โดยออกใบเสร็จรับเงินผ่าน ระบบ 
“เครดิตก้าวหน้า”  
     2.2.2.  การเบิกจ่ายเงินกู้ทุกประเภท เงินกู้ฉุกเฉิน 
เงินกู้สามัญ เงินกู้พิเศษ ให้กับสมาชิกทุกส้ินเดือน 
     2.2.3. นำเงินฝากธนาคารให้ตรงตามยอดรายจ่าย
ประจำวันรวบรวมและเก็บเอกสารส้ินวัน 
     2.2.4. นำส่งเงินฌาปนกิจสงเคราะห์สวัสดิการ
สมาชิก (สก.5) ให้แก่ ส.ส.ค. (สมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์สวัสดิการสมาชิกเครดิตยูเนี่ยน) ประจำเดือน  
     2.2.5. นำส่งเงินอุดหนุนกองทุนสวัสดิการและการ
สงเคราะห์แก่สมาชิก (สก.1-2) ให้ตรงกับการปิดบัญชี
ประจำเดือน และรายงานการเงินสวัสดิการและเงิน
อุดหนุนจะส่ง ให้แก่ ช.ส.ค. (ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ย
นแห่งประเทศไทย จำกัด) 
     2.2.6. สรุปรายงานรายจ่ายประจำวันเพื่อมา
ตรวจสอบยอดเงินสดย่อย (ส้ินวัน) ให้ตรงกับรายงาน 
  2.3. งานด้านสินเช่ือ 
     2.3.1. รวบรวมเอกสารคำขอกู้จากสมาชิกและลง
ข้อมูลผ่านระบบ “เครดิตก้าวหน้า” ให้ครบถ้วน สมบูรณ์ 
     2.3.1. การประชุมคณะกรรมการเงินกู้เพื่อรายงาน
นำเสนอและพิจารณาอนุมัติสินเช่ือทุกประเภท 
     2.3.2. การติดตาม ทวงถามการค้างชำระของลูกหนี้
ประเภทเงินกู้ต่างๆ ในระยะสัญญาท่ีกำหนด 

 
 
 
 
 
 

ทุกวัน 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ทุกเดือน 
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วัตถุประสงค์/เป้าหมาย กิจกรรม/ข้ันตอนการดำเนินงาน 
ระยะเวลาการ
ดำเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปี) 
   2.4. การจัดระบบบัญชี จัดทำบัญชีรายงานการเงิน ให้
ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นปัจจุบัน 
     2.4.1. สรุปรายการเงินสดย่อยประจำวันให้ตรงกับ
รายงานประจำวัน (ส้ินวัน) 
     2.4.2. สรุปรายงานรายรับ-รายจ่ายยอดคงเหลือ ให้
ครบถ้วนและสมบูรณ์  ในการตรวจสอบก่อนนำเสนอ
ผู้บริหารให้รับทราบ เพื่อวางแผนใช้จ่ายในเดือนถัดไป 
     2.4.3. บันทึกบัญชี จัดทำงบ ทำรายงานปิดบัญชีส้ิน
เดือนและส้ินปี ปรับปรุงรายการทางบัญชี ตรวจสอบ
ความถูกต้องและจัดเก็บเอกสารให้เรียบร้อย 
   2.5. ด้านงานบริการต่างๆของเครดิตยูเนี่ยนให้มี
ประสิทธิภาพ 
     2.5.1. ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงาน
เดียวกันหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  เพื่อให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปด้วยความราบรื่น  
     2.5.2. ให้บริการข้อมูลแก่ผู้มาติดต่องาน การสมัคร
สมาชิก การเงิน เงินกู้  เพื่อให้ได้รับข้อมูลท่ีจะนำไปใช้
ประโยชน์ได้ต่อไป 
     2.5.3. ให้คำปรึกษาในโครงการเงินออมของนกัเรียน
แต่ละระดับช้ัน 
     2.5.4. ผลิตเอกสารต่างๆ เพื่อนำมาใช้ปฏิบัติงานตาม
ภาระงาน เอกสารการสมัครสมาชิกสมทบ/สามัญ 
เอกสารคำขอกู้ และเอกสารอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง  
 
 
3. ข้ันตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล 
(C : CHECK) 
   3.1  ตรวจสอบติดตามการดำเนินงานตามแผนงาน
ของฝ่ายธุรการ – การเงิน 
   3.2  ปรับปรุง แก้ไขการดำเนินงานตามแผนงานของ
งานเครดิตยูเนี่ยน 

ทุกสัปดาห์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทุกเดือน 
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วัตถุประสงค์/เป้าหมาย กิจกรรม/ข้ันตอนการดำเนินงาน 
ระยะเวลาการ
ดำเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปี) 
 
 
4. ข้ันสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา 
(A : ACT) 
   4.1  รวบรวมข้อมูลตามแผนงานนำมาวิเคราะห์ 
   4.2  สรุปผลการดำเนินงาน เพื่อนำมาปรับปรุงและ
พัฒนาในปีต่อไป 
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แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่าย 

หน่วยงาน  เครดิตยูเนี่ยนมารีย์บุรีรัมย์  งานฝ่าย  ธุรการ – การเงิน 
 

ลำดับ
ท่ี 

 
รายการ 

ข้อกำหนด
มาตรฐาน/
คุณลักษณะ

เฉพาะ/คุณภาพ 

ราคาต่อหน่วย จำนวน
หน่วย 

จำนวนเงิน หมาย
เหตุ บาท ส.ต. บาท ส.ต. 

1 กระดาษงานพิมพ์ ALCOTT 70 แกรม 100 - 20 2,000   
2 หมึกพิมพ์ Canon LBP6030 450 - 4 1,800   
3 หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร EPSON L3110 250  10 2,500   
4 วัสดุสำนักงานส้ินเปลือง วัสดุสำนักงาน

ส้ินเปลือง 
   2,200   

รวมประมาณค่าใช้จ่าย      (แปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) 8,500   
 
สรุปประเภทงบประมาณ 
  งบโรงเรียน            8,500            บาท           งบจัดหา..........................................บาท 
 
 
 
 
                 ผู้เสนอ                                                            ผู้พิจารณา 
  
 
 
     (นางสาวสุพิชญา  รอตภัย)                                       (นางปิยะนุช  สังข์ทองหลาง)          
เจ้าหน้าท่ีเครดิตยูเนี่ยนมารีย์บุรีรัมย์                            ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ-การเงิน 
 

 
 
 

ผู้เห็นชอบ         ผู้อนุมัติ 
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ตารางสรุปรายรับ-รายจ่ายตามแผนงานหน่วยงาน  
ของ  ฝ่ายธุรการ-การเงิน ปีการศึกษา 2565 

ลำดับ แผนงานหน่วยงาน งบโรงเรียน งบอุดหนุน งบจัดหา สรุปรายจ่าย 

1. งานบริหารฝ่ายธุรการการเงิน     
1.1 ค่าดำเนินการตามแผนงาน 29,000 - - - 
1.2 โครงการงบประมาณ

ดำเนินงานตามแผนงาน ปี 65 
       500 - - - 

รวม 29,500 - - 29,500 
2. งานธุรการ     
2.1 ค่าดำเนินการตามแผนงาน 74,000 - - - 

รวม 74,000 - - 74,000 
3. งานสารบรรณ     
3.1 ค่าดำเนินการตามแผนงาน 32,000 - - - 

รวม 32,000 - - 32,000 
4. งานการเงินและบัญช ี     
4.1 ดำเนินการตามแผนงาน 50,000 - - - 
4.2 โครงการติดตามค่าธรรมเนียม

การเรียนค้างชำระ ปี 2565 
 

  7,000 
 
- 

 
- 

 
- 

4.3 โครงการประกันอุบัติเหตุนร.   1,000 - 500,000 - 
4.4 โครงการรับสมัครนักเรียนใหม่   100,000 - 500,000 - 

รวม 158,000 - 1,000,000 1,158,000 
5. งานจัดซื้อ       
5.1 ค่าดำเนินการตามแผนงาน 27,000 - - - 

รวม 27,000 - - 27,000 
6. งานพัสดุ-ครุภัณฑ์     
6.1 ค่าดำเนินการตามแผนงาน 26,000 - - - 

รวม 26,000 - - 26,000 
7. งานมินิมาร์ท     
7.1 ค่าดำเนินการตามแผนงาน  3,280 - - - 

รวม  3,280 - - 3,280 
8. งานเงินอุดหนนุ     
8.1 ค่าดำเนินการตามแผนงาน  2,500 - - - 
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ลำดับ แผนงานหน่วยงาน งบโรงเรียน งบอุดหนุน งบจัดหา สรุปรายจ่าย 

8.2 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษา ปี 2565 

  
 9,000 

 
44,000,000 

 
- 

 
- 

รวม 11,500 44,000,000 - 44,011,500 
9. งานเครดิตยูเนี่ยน     
9.1 ค่าดำเนินการตามแผนงาน  8,500 - - - 

รวม  8,500 - - 8,500 
รวมทั้งสิ้น 369,780 44,000,000 1,000,000 45,369,780 
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ตารางสรุปรายรับ-รายจา่ยตามแผนงาน/หน่วยงาน 
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์  อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 

ประจำปีการศึกษา 2565 
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ตารางสรุปรายรับ-รายจ่ายตามแผนงานหน่วยงาน 
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์  ประจำปีการศึกษา 2565  

      

ลำดับ แผนงานหน่วยงาน งบโรงเรียน งบเรียนฟรี งบจัดหา สรุปรายจ่าย 

1 ฝ่ายวิชาการ      743,107     1,284,180        10,000    4,042,637  

2 ฝ่ายกิจการนักเรียน      445,600  -        309,500       755,100  

3 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป   2,311,656              -                  -    2,311,656 

4 ฝ่ายธุรการ-การเงิน      369,780   44,000,000      1,000,000  45,369,780  

5 ฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรม      884,341               -                  -         884,341 

6 ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา   5,127,375       92,950        227,500    5,447,825  

7 
ฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรม 
(ปฐมวัย) 

     
6,862,235  

        
256,850  

 
425,820  

    
7,544,905  

รวมทั้งสิ้น 16,744,094 45,633,980 3,978,170 66,356,244 
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คำสั่ง 
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการ 

ประจำปีการศึกษา 2565    
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คำสั่งโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 

ท่ี 97/2565 
เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565  โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 

 
  การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นไปตามเป้าหมายของการจัดการศึกษา ตามแผนยุทธศาสตร์ท่ี
กำหนดไว้อย่างเป็นรูปธรรม  จึงได้ดำเนินการจัดตั ้งคณะกรรมการทำแผนปฏิบัติการประจำปี
การศึกษา 2565  เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการตามปรัชญา วิสัยทัศน์ เป้าหมายและพันธกิจของ
โรงเรียนท่ีกำหนดเอาไว้ ให้ดำเนินการเป็นไปอย่างมีคุณภาพ  จึงได้กำหนดแผนปฏิบัติการประจำปีขึ้น  
จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์  ประจำปีการศึกษา 2565 
ดังนี้ 
 
1. คณะกรรมการที่ปรึกษา 

1. บาทหลวงสุรชัย   เจริญพงศ์ ผู้จัดการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์              
2. ซิสเตอร์จำนันท์ ไพรงาม      ผู้อำนวยการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์  
3. นางสาวสุภารัตน์  เหลืองรัตนวิมล   รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ   
4. นางพิศมัย    นพคุณ  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรม    
5. นางภริตพร   นวลเท่า  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน    
6. นางปิยะนุช   สังข์ทองหลาง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ-การเงิน   
7. นายจตุพล    อ่อนสีทัน ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานท่ัวไป  
8. นางสาวธัญญลักษณ์ แก้วอำไพ หัวหน้าฝ่ายปฐมวัย  
9. นายสมบัติ     พิมพ์จันทร์       รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ   

 
มีหน้าที่  ให้คำปรึกษา และข้อเสนอแนะ  เพื่อให้การในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีของ
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ประจำปีการศึกษา 2565  ใหป้ระสบความสำเร็จและเป็นไปอย่างมี
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. นางปยิะนุช  สังข์ทองหลาง  กรรมการ 
 9. นางสาวธัญญาลักษณ์ แก้วอำไพ  กรรมการ 
 10. นางสาวปิยะนุช ทองท่ัว   กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่  ประสานงาน กำกับ ติดตามการดำเนินงานจัดทำปฏิบัติการประจำปีให้ตอบสนอง
ยุทธศาสตร์  เพื่อนำไปบริหารการจัดการศึกษา 
 
3. คณะกรรมการดำเนินงานจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565 
 1. นายสมบัติ   พิมพ์จันทร์  ประธานกรรมการ 
 2. นางสาวสุภารัตน์ เหลืองรัตนวิมล  กรรมการ 
 3. นางพิศมัย    นพคุณ   กรรมการ 
 6. นายจตุพล  อ่อนสีทัน  กรรมการ 
 7. นางภริตพร  นวลเท่า   กรรมการ 
 8. นางปยิะนุช  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 



668 

 

 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 ทองท่ัว   กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่  จัดทำปฏิบัติการของแต่ละฝ่ายตามโครงสร้างการบริหารโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 
 
4. คณะกรรมการจัดพิมพ์เอกสาร 
 1. นายสมบัติ  พิมพ์จันทร์  ประธานกรรมการ 
 2. นางสาวรพีพร  จำปาพันธ์  กรรมการ 
 3. นางสาวปิยะมาศ ทองท่ัว   กรรมการ 
 4. นายชาญวิตต์  รอตภัย   กรรมการ 
 5. นางสาวปิยะนุช ทองท่ัว   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 2565  ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง 
 
  ท้ังนี้ ให้ผู้ท่ีได้รับคำส่ัง ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความต้ังใจเกิดผลดีแก่โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ หาก
เกิดปัญหาหรืออุปสรรคประการใด ให้รายงานผู้บริหารสถานศึกษาทราบ เพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป 
 
  ส่ัง  ณ  วันท่ี  22  เดือน  พฤษภาคม   พ.ศ.  2565  เป็นต้นไป 
  
 
  

ลงช่ือ 
               (ซิสเตอร์จำนันท์   ไพรงาม) 
           ผู้อำนวยการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 


