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ส่วนที่ 1
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
1.1 ข้อมูลทั่วไป
ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ตั้งอยู่เลขที่ 100 หมู่ 13 ถนน บุรีรัมย์ – บรบือตาบล
ชุมเห็ด อาเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ 31000 โทรศัพท์ 044 – 611980 โทรสาร 044 –
613984 E – mail ms_buriram@hotmail.com website www.ms.ac.th สังกัดศึกษาธิการ
จังหวัดบุรีรัมย์
เปิดสอนตั้งแต่ระดับ อนุบาล ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัด สานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน
1.2 แนวทางการจัดการศึกษา
ปรัชญาการศึกษา การจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ในทุกมิติ
วิสัยทัศน์ “ โรงเรีย นมารีย์ อนุสรณ์เป็นองค์กรการศึกษาคาทอลิก ที่เด่นคุณธรรม เลิศล้าวิชาการ
เชี่ยวชาญเทคโนโลยี มีครูคุณภาพ ด้วยบรรยากาศการเรียนรู้ มุ่งสู่สากล ”
พันธกิจ
1. ปลูกฝั งคุณธรรมให้ครู บุคลากร นักเรียน และผู้ มีส่ว นได้เสียให้มีอัตลักษณ์ 4
2. พั ฒ นาหลั ก สู ต รและกระบวนการเรี ย นรู้ ใ ห้ ไ ด้ ม าตรฐานสู่ ศ ตวรรษที่ 21
3. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการเรียนรู้และใช้เทคโนโลยีเพื่อความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ
4. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ และสามารถใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมืออาชีพ
5. การจัดการสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
6. พัฒนาระบบงาน บุคลากร ให้มีมาตรฐานสู่สากล
เอกลักษณ์ “โรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ตามวิถีคริสต์”
อัตลักษณ์ “ลูกมารีย์รักเมตตา ซื่อสัตย์ กตัญญู อยู่อย่างพอเพียง”
รักเมตตา
รักตนเอง รักผู้อื่น รักธรรมชาติสิ่งแวดล้อม รักสถาบันหลักของชาติ
เสียสละ เห็นอกเห็นใจ มีน้าใจ แบ่งปัน และช่วยเหลือผู้อื่นอย่างสุภาพ
อ่อนโยนโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนและรู้จักให้อภัย
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ซื่อสัตย์
ดารงอยู่ในศีลธรรม ซื่อตรง จริงใจ ประพฤติชอบต่อตนเองและ
ผู้อื่น ไม่คดโกง ไม่เบียดเบียนผู้อื่น
กตัญญู
เคารพ เชื่อฟัง ให้เกียรติบิดามารดา ผู้มีพระคุณ สถาบันหลักของ
ชาติ ธรรมชาติ มีความนบนอบ ตระหนักในความดีที่ผู้อื่นมอบให้ตน รู้จัก
ตอบแทนบุญคุณ รู้คุณสถาบันและแผ่นดิน
พอเพียง
พอใจในสิ่งที่ตนเป็นและประหยัดอดออม มีชีวิตอยู่อย่างเรียบง่าย
สุภาพถ่อมตน ไม่ถือตัว ไม่ยึดติด
1.3 ข้อมูลครูและบุคลากร
1) จานวนครูและบุคลากร

ประเภทบุคลากร
ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ
ผู้อานวยการ
รองผู้อานวยการ
ผู้ช่วยผู้อานวยการ
ครู (บรรจุ)
ครู (ไม่บรรจุ)
ครูต่างประเทศ
พนักงาน
คนขับรถ
ยามรักษาความปลอดภัย
รวม

เพศ (คน)
ชาย หญิง
1
1
1
20
16
1
11
2
2
55

1
1
3
85
58
8
23
179

ระดับการศึกษา (คน)
ต่ากว่า ป.ตรี สูงกว่า
ป.ตรี
ป.ตรี
1
1
2
4
96
9
20
54
9
34
2
2
58
163
13

หมายเหตุ

-
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2) จานวนครูผู้สอนแยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้และค่าเฉลี่ยจานวนชั่วโมงในการสอนของครู

สาขาวิชา

จานวน (คน)

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

1
3
1
5
2
7
1
3
1
1
1
9
1
1
19
2
1
3
8
2
1
1
2
1
1

ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู 1
คน ในแต่ละสาขาวิชา (ชม./
สัปดาห์)
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
20
20
20
18
18
18
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สาขาวิชา
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.

เกษตร
เกษตรศาสตร์(สาขางานสัตวศาสตร์)
คอมพิวเตอร์
สารสนเทศทางคอมพิวเตอร์
ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์
วิทยาการคอมพิวเตอร์
การพัฒนาสารสนเทศ
เทคโนโลยีการศึกษา
เทคโนโลยีสารสนเทศ
การศึกษาปฐมวัย
ประถมศึกษา
พลศึกษา
วิทยาศาสตร์การกีฬา
การฝึกและการจัดการกีฬา
สุขศึกษา
ทัศนศิลป์
ศิลปศึกษา
ดนตรี
ดนตรีสากล
ดนตรีศึกษา
นาฏศิลป์
นาฏศิลป์ไทยศึกษา
นาฏศิลป์และการละคร
อุตสาหกรรมศิลป์
การบัญชี
การบริหารธุรกิจ(บัญชี)
การบริหารธุรกิจ(แขนงการตลาด)

จานวน (คน)
1
1
4
1
2
1
1
1
1
31
11
2
2
3
1
1
1
2
1
2
1
1
2
4
3
1
1

ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู 1
คน ในแต่ละสาขาวิชา (ชม./
สัปดาห์)
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
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สาขาวิชา
53. การตลาด
54. การจัดการทั่วไป
55. สารสนเทศศาสตร์
56. วารสารศาสตร์
57. ประชาสัมพันธ์
58. ปรัชญาและศาสนา
59. คริสต์ศาสนศึกษา
60. สามัญ
รวม

จานวน (คน)
1
3
1
1
1
1
1
7
177

ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู 1
คน ในแต่ละสาขาวิชา (ชม./
สัปดาห์)
18
18
18
18
18
18
18
-

1.4 ข้อมูลนักเรียน
1) จานวนนักเรียน จาแนกตามระดับชั้นเรียน เพศ
จานวนนักเรียน
ระดับชั้น
-ชั้นเตรียมอนุบาล
-ชั้นอนุบาลปีที่ 1
-ชั้นอนุบาลปีที่ 2
-ชั้นอนุบาลปีที่ 3
รวม
-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
รวม

เพศ
ชาย (คน) หญิง (คน)
26
22
77
80
119
101
122
129
344
332
157
165
157
190
175
164
166
176
161
189
185
193
1001
1077

รวม (คน)
48
157
220
251
676
322
347
339
342
350
378
2078
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จานวนนักเรียน
เพศ
ชาย (คน) หญิง (คน)
102
69
77
52
63
64
242
185
1,587
1,594

ระดับชั้น
-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
รวม
รวมทั้งสิ้น

รวม (คน)
171
129
127
427
3,181

1.5 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 จาแนกตามรายวิชา
ภาษาไท คณิตศาสต
วิทยาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ
ย
ร์
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน
53.87
50.57
47.20
54.97
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด
45.28
36.00
38.71
33.26
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ
46.58
37.12
39.12
36.34
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2560 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ระดับ/รายวิชา

๓๖.๓๔

๓๓.๒๖

๕๔.๙๗

๓๙.๑๒

๓๘.๗๑

๔๗.๒๐

๓๗.๑๒

๕๐.๕๗

๔๖.๕๘

๔๐.๐๐

๓๖.๐๐

ร้อยละ

๖๐.๐๐

๔๕.๒๘

๘๐.๐๐

๕๓.๘๗

๑๐๐.๐๐

๒๐.๐๐
๐.๐๐
ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ

วิทยาศาสตร์

คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด

ภาษาต่างประเทศ
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ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จาแนกตามรายวิชา
ระดับ/รายวิชา

ภาษาไทย คณิตศาสต
ร์
46.50
25.06
46.89
23.92
48.29
26.30

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ

วิทยาศาสตร์
29.73
31.24
32.28

ภาษาต่างประเท
ศ
30.32
28.41
30.45

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2560
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
๑๐๐.๐๐

๓๐.๔๕

๒๘.๔๑

๓๐.๓๒

๓๒.๒๘

๓๑.๒๔

๒๙.๗๓

๒๖.๓๐

๔๐.๐๐

๒๓.๙๒

๒๕.๐๖

๔๘.๒๙

๔๖.๘๙

๖๐.๐๐

๔๖.๕๐

ร้อยละ

๘๐.๐๐

๒๐.๐๐
๐.๐๐
ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ

วิทยาศาสตร์

คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด

ภาษาต่างประเทศ
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1.6 รางวัลที่โรงเรียนได้รับ
1. รางวัล MOE AWARD สาขาคุณธรรม จากกระทรวงศึกษาธิการ
2. รางวัลวัฒนคุณาธร แสดงว่าโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ เป็นผู้ทาคุณประโยชน์ต่อกระทรวง
วัฒนธรรมประเภทกลุ่มบุคคล จากกระทรวงวัฒนธรรม
3. รางวัลวัฒนคุณาธร แสดงว่าเด็กชายธีภัทร์ สีโท เป็นผู้ทาคุณประโยชน์ต่อกระทรวง
วัฒนธรรมประเภทเด็กหรือเยาวชน จากกระทรวงวัฒนธรรม
4. รางวัล MOE AWARD สาขาคุณธรรม จากกระทรวงศึกษาธิการ
5. รางวัลเข้าร่วมการนาเสนอผลงานกระบวนการพัฒนาคุณธรรมในสถานศึกษา ระดับ
ปฐมวัยในงานสัมมนาเชิงวิชาการ การพัฒนาคุณธรรมในสถานศึกษา “สร้างคนดี ด้วยวิถีคุณธรรม”
6. ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทเดี่ยวและประเภททีมในการสอบแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์
ครั้งที่ 33 ประจาปีการศึกษา 2560 ระดับประถมศึกษา ของโรงเรียนสตึก อาเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
7. ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 โครงการทดสอบความสามารถทางภาษาไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปีการศึกษา 2560
8. ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันสอบคณิตศาสตร์ ประเภททีม ปีการศึกษา
2560 สนามสอบมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
1.7 ข้อมูลอาคารสถานที่
อาคารเรียนจานวน …5….. หลัง อาคารประกอบจานวน …...-......หลัง ส้วม…12…..
หลัง สระว่ายน้า.....1........สระ สนามเด็กเล่น............1.............สนาม สนามฟุตบอล………1...สนาม
สนามบาสเก็ตบอล ……1…..สนาม สนามเทนนิส………-………..สนาม สนาม อื่นๆ (ระบุ) ......-.........
1.8 ข้อมูลงบประมาณ
งบประมาณ (รับ-จ่าย)
รายรับ
บาท
รายจ่าย
บาท
เงินงบประมาณ(เงิน
33,514,060.20 งบดาเนินการ/เงินเดือน48,009,300.19
ค่าจ้าง
อุดหนุนรายหัว)
เงินนอกงบประมาณ
23,274,961.00 งบพัฒนาคุณภาพการ
4,609,794.40
จัดการศึกษา
เงินอื่นๆ(ระบุ) เงินบริจาค
1,953,908.52
งบอื่นๆ(ระบุ)
รวมรายรับ
58,742,929.72
รวมรายจ่าย
52,619,094.59
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1.9 สภาพชุมชนโดยรวม
ข้อมูลอาชีพหลักของชุมชน ศาสนาที่ชุมชนนับถือ อาชีพหลักของผู้ปกครอง ศาสนาที
ผู้ปกครองนับถือ รายได้เฉลี่ยของผู้ปกครอง
1.9.1 อาชีพหลักของชุมชน คือ
 รับราชการ
 ค้าขาย
 เกษตรกร
 รับจ้าง
 ไม่มีอาชีพ
 อื่น ๆ (ระบุ)………………..
1.9.2 ศาสนาที่ชุมชนนับถือ คือ
พุทธ
คริสต์
ฮินดู
ซิกข์

อิสลาม
อื่น ๆ………………………..

1.9.3 อาชีพหลักของผู้ปกครองส่วนใหญ่ คือ
 รับราชการ
 ค้าขาย
 รับจ้าง
 ไม่มีอาชีพ

 เกษตรกร
 อื่น ๆ (ระบุ)………………..

1.9.4 ศาสนาที่ผู้ปกครองส่วนใหญ่นับถือ คือ
พุทธ
คริสต์
ฮินดู
ซิกข์

อิสลาม
อื่น ๆ………………………..

1.9.5 รายได้เฉลี่ยของผู้ปกครองต่อครอบครัว …15,000 – 50,000…บาทต่อปี
1.10 แหล่งเรียนรู้
ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ภายใน/นอกโรงเรียน จานวนการเข้าใช้ห้องสมุดของผู้เรียนเฉลี่ยต่อปี
การศึกษา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน
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จานวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน

๒๐
๑๕
๓๐
๓๐
๒๐
๑๐
๒๐
๑๐
๒๐
๒๐
๒๐

๑๐
๑๕
๒๐
๒๐
๒๕
๑๐
๓๐
๒๕
๓๐
๓๕
๓๕

๑๐
๑๕
๒๐
๒๐
๒๐
๑๐
๒๐
๑๐
๒๐
๒๐
๓๕

๑๐
๑๐
๒๐
๒๐
๒๐
๑๐
๒๐
๑๐
๒๐
๒๐
๔๕

๑๕
๑๕
๒๐
๒๐
๒๐
๑๐
๒๐
๑๐
๑๐
๒๐
๕๐

๒๐
๑๕
๒๐
๒๐
๒๐
๑๐
๒๐
๑๐
๑๐
๑๕
๔๕

๑๐
๑๕
๒๐
๒๐
๒๐
๑๐
๒๐
๑๐
๒๐
๒๐
๓๕

๑๐
๑๕
๒๐
๒๐
๒๐
๑๐
๒๐
๑๕
๒๕
๒๕
๔๐

๒๐
๒๐
๒๐
๒๐
๒๐
๑๐
๒๐
๑๐
๒๐
๒๕
๔๕

ชัน
้ ป. ชัน
้ ป. ชัน
้ ป. ชัน
้ ป. ชัน
้ ป. ชัน
้ ป. ชัน
้ ม. ชัน
้ ม. ชัน
้ ม.
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๑
๒
๓

ห้องสมุด IT
ป้ายนิเทศ
ห้องศิลปะ

ห้องคอมพิวเตอร์
โบสถ์แม่พระฯ
ห้องวิทยาศาสตร์

แปลงเกษตร
ลานกีฬา
ห้องปฏิบัติการทางภาษา

เรือนเพาะชา
ห้องนาฏศิลป์

จานวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน

๑
๒
๒

๔

๓

๓

๑

๑
๔

๕

๖

๑
๒

๔
๒

๒

๒

๒

๒

๒

๒

๒

๒

๒

๒

๒

๒

๒

๓
๓

๓
๑

๑

๕

๕

๑
๒
๑
๑
๑

๑
๒
๑
๑
๑

๓

๓

๕
๑
๒
๑
๑
๕

ชัน
้ ป. ชัน
้ ป. ชัน
้ ป. ชัน
้ ป. ชัน
้ ป. ชัน
้ ป. ชัน
้ ม. ชัน
้ ม. ชัน
้ ม.
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๑
๒
๓

สนามไอโมบาย

เขากระโดง

เพลาเพลิน

วัดป่าหลักร้อย

สวนสัตว์โคราช

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรมั ย์

ค่ายลูกเสือ

วัด
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1.11 ผลการประเมินคุณภาพภายใน
ผลการประเมินคุณภาพภายในปีที่ผ่านมา
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอยู่ในระดับ 4 ดีเยี่ยม ปีการศึกษา 2560
มาตรฐาน
ระดับคุณภาพ
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
ดีเยี่ยม
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
4
1. ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคานวณ
4
ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น
2. ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
4
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา
3. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
4
4. ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
4
5. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ
3
6. ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงานหรือการทางาน
4
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
ดีเยี่ยม
1. การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด โดยไม่ขัด
4
กับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม
2. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
4
3. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
4
4. สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม
4
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
ดีเยี่ยม
1. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน
4
2. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
4
2.1 การวางแผนและดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของ
4
ผู้เรียนรอบด้านทุกกลุ่มเป้าหมาย และดาเนินการอย่างเป็นรูปธรรม
2.2 การวางแผนและดาเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
4
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
2.3 การวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ
4
2.4 การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อ
4
ต่อ
การจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
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มาตรฐาน
3. การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดรับชอบต่อผล
การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
4. การกากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
1. การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วน
ร่วม
2. การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น
3. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบ
และมีประสิทธิภาพ
มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล
การใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการจัด
การศึกษาให้ดียิ่งขึ้น
สรุปภาพรวม

ระดับคุณภาพ
4
4
ดีเยี่ยม
4
4
4

ดีเยี่ยม
4
ดีเยี่ยม
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ลาดับที่ 1 หน่วยงานงานบริหารวิชาการฝ่าย วิชาการ
ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน : พันธกิจข้อที่...3...ยุทธศาสตร์ข้อที่ ......-........เป้าหมายข้อที่.........
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ.มาตรฐานที่ ....1,2,3....ประเด็นที.่ ....1.1-1.2,31.-3.2.........
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบสี่: มาตรฐานที่....1,2,3.....ประเด็นที่....1.1-1.2,31.-3.2...
ตอบสนองมาตรฐานของโรงเรียน : มาตรฐานที่ ...10,1-6,3,5,2..... ตัวบ่งชี้ที่ 1.1,6.4,10.1,10.5
ระยะเวลา
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ดาเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)
วัตถุประสงค์
1.ขั้นวางแผน (P : PLAN)
1. เพื่อวางแผนร่วมกับหัวหน้า 1.1 ประชุมคณะกรรมการฝ่าย
ฝ่ายบริหารวิชาการในการกาหนด วิชาการเพื่อ
แผนงานบริหารฝ่ายวิชาการ
1.1.1 เตรียมวางแผนร่วมกับ
16 เมษายน 2561
2. เพื่ อ ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ใน หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการในการ
การพั ฒ นาบุ ค ลากรในฝ่ า ยให้ มี กาหนดแผนงานบริหารฝ่ายวิชาการ
ประสิทธิภาพ
1.1.2 เตรียมส่งเสริม สนับสนุน 25 เมษายน 2561
3 . เ พื่ อ ร ว บ ร ว ม แ ล ะ ส รุ ป ในการพัฒนาบุคลากรในฝ่ายให้มี
รายงาน การด าเนิ น งานให้ ฝ่ า ย ประสิทธิภาพ
บริหารงานทั่วไป ทุกสัปดาห์/ทุก
1.1.3 เตรียมรวบรวมและสรุป
15 พ.ค. 61 – ก.ย.
เดือน/ภาคเรียน/ปีการศึกษา
รายงาน การดาเนินงานให้ฝ่าย
61 (เทอม 1)
บริหารงานทั่วไป ทุกสัปดาห์/ทุก
พ.ย.61-ก.ย.62
เดือน/ภาคเรียน/ปีการศึกษา
(เทอม 2)
เป้าหมายเชิงปริมาณ
2. ขั้นดาเนินการ (ภาระงานประจา/
- บุคลากรในฝ่ายวิชาการ
ภาระงานร่วม/โครงการ)(D : DO)
2.1 จัด ทาวางแผนร่ ว มกั บหั ว หน้ า 28 เมษายน 2561
ฝ่ า ยบริ ห ารวิ ช าการในการก าหนด
แผนงานบริหารฝ่ายวิชาการ
22 พ.ค.61- มี.ค.62
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เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1. มีการวางแผนร่ วมกับ หัวหน้ า
ฝ่ายบริหารวิชาการในการกาหนด
แผนงานบริหารฝ่ายวิชาการ
2. มีการส่งเสริม สนับสนุนในการ
พั ฒ น า บุ ค ล า ก ร ใ น ฝ่ า ย ใ ห้ มี
ประสิทธิภาพ
3. มีการรวบรวมและสรุปรายงาน
การดาเนินงานให้ฝ่ายบริหารงาน
ทั่วไป ทุกสัปดาห์/ทุกเดือน/ภาค
เรียน/ปีการศึกษา

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1.ครู ฝ่ า ยวิ ช าการร้ อ ยละ 100
วางแผนร่ ว มหั วหน้ าฝ่ ายบริ ห าร
วิช าการในการก าหนดแผนงาน
บริหารวิชาการ

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)

2.2 จัดทาส่งเสริม สนับสนุนในการ
พั ฒ น า บุ ค ล า ก ร ใ น ฝ่ า ย ใ ห้ มี
ประสิทธิภาพ
2.2.1 งานพัฒนาหลักสูตร
2.2.2 งานจัดการเรียนการสอน
2.2.3 งานนิเทศการเรียนการ
สอน
2.2.4 งานวัดผล ประเมินผลและ
ทะเบียน
2.2.5 งานวิจัยในชั้นเรียน
26 พ.ย.61-มี.ค. 62
2.3 จัดทารวบรวมและสรุปรายงาน
การดาเนินงานให้ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ทุกสัปดาห์/ทุกเดือน/ภาคเรียน/ปี
การศึกษา
2.3.1 งานพัฒนาหลักสูตร
2.3.2 งานจัดการเรียนการสอน
2.3.3 งานนิเทศการเรียนการ
สอน
2.3.4 งานวัดผล ประเมินผลและ
ทะเบียน
2.3.5 งานวิจัยในชั้นเรียน
2.3.6 งานพัฒนาสื่อและ
นวัตกรรม
3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล
(C : CHECK)
3.1 รวบรวมข้ อ มู ล ความต้ อ งการ
26 พ.ค.61 –
พัฒนาอบรมในฝ่ายวิชากร ประสานส่ง ทุกเดือนของภาค
ต่ อ ให้ กั บ งานทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ฝ่ า ย
เรียนที่ 1
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2. ครูฝ่ายวิชาการร้อยละ 100
ได้ รั บ การส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ใน
การพั ฒ นาบุ ค ลากรในฝ่ า ยให้ มี
ประสิทธิภาพ
3. สามารถรวบรวมและสรุ ป
รายงาน การด าเนิ น งานให้ ฝ่ า ย
บริหารงานทั่วไป ทุกสัปดาห์/ทุก
เดือน/ภาคเรียน/ปีการศึกษา
เครื่องมือการติดตาม/
ประเมินผล
1 . แ บ บ ส รุ ป ร า ย ง า น ก า ร
ด าเนิ น งานในฝ่ า ยบริ ห ารงาน
ทั่วไปฝ่ายวิชาการ

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)
(พ.ค.61-ก.ย.61)

พัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร
ในการจัดอบรม/ประชุม/สัมมนา
3.2 รวบรวมข้ อ มู ล ผลการอบรม/
ภาคเรียนที่ 2
ประชุม/สัมมนาของบุคลากรในแต่ละ (พ.ย.61-ก.พ.62)
งานในฝ่ า ยวิ ช าการ ส่ ง ต่อ ให้ หั ว หน้ า
ฝ่ า ยวิ ช าการและงานเทคโนโลยี แ ละ
สาร สนเ ทศ ฝ่ า ย พั ฒ น าคุ ณ ภ า พ
การศึกษาและบุคลากร
4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา
( A : ACT)
4.1 สรุปการดาเนินงานของแต่ละ
26 พ.ค.61-มี.ค.62
งานในฝ่ายวิชาการ นาเสนอหัวหน้า
ทุกเดือนของภาค
ฝ่ายวิชาการ ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต
เรียนที่ 1
ผู้อานวยการและผู้จัดการทุกสัปดาห์
(พ.ค.61-ก.ย.61)
(ไม่เกินวันพุธของสัปดาห์ต่อไป)
4.2 ส่งสรุปรายงานผลการ
ทุกเดือนของภาค
ดาเนินงานของฝ่ายวิชาการ ให้กับ
เรียนที่ 2
งานวิจัย นโยบายและแผน ฝ่ายพัฒนา (พ.ย.61-ก.ย.62)
คุณภาพการศึกษาและบุคลากรเพื่อ
สรุปเปรียบเทียบกับแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
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แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่าย
หน่วยงาน งานบริหารวิชาการ

ฝ่าย วิชาการ
ขั้นกาหนด
ลาดับ
รายการ
มาตรฐาน/
ราคาต่อ จานวน
คุณลักษณะเฉพาะ
หน่วย
หน่วย
คุณภาพ
บาท สต.
1 กระดาษ A4
80 แกรม
120
10
“Duble A”
2 หมึกปริ้น HP LaserJel HP LaserJel P1006 2,000 4
P1006
รวมประมาณการค่าใช้จ่าย ( หนึ่งหมื่นสี่สิบบาทถ้วน )

สรุปประเภทงบประมาณ
 งบโรงเรียน............10,040.........................

จานวนเงิน

บาท สต.
2,040 8,000
10,040

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

ผู้เสนอ

ผู้พิจารณา

(นางสาวรพีพร จาปาพันธ์) (นางสาวสุภารัตน์ เหลืองรัตนวิมล)
หัวหน้างานบริหารวิชาการรองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ

ผู้เห็นชอบ
(ซิสเตอร์จานันท์ ไพรงาม)
ผู้อานวยการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์

ผู้อนุมัติ
(บาทหลวงสุรชัย เจริญพงศ์)
ผู้จัดการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
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ลาดับที่ 2

หน่วยงานงาน

พัฒนาหลักสูตร

ฝ่าย

วิชาการ

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน : พันธกิจข้อที่...2...ยุทธศาสตร์ข้อที่ ....3,4.....เป้าหมายข้อที่...1....
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ.มาตรฐานที่ ....3....ประเด็นที่....3.1-3.2..............................
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบสี่: มาตรฐานที่....3.....ประเด็นที่...3.1-3.2…………………...
ตอบสนองมาตรฐานของโรงเรียน : มาตรฐานที่ .....10................ ตัวบ่งชี้ที่........10.1....................
ระยะเวลา
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ดาเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)
วัตถุประสงค์
1.ขั้นวางแผน (P : PLAN)
1. เพื่อจัดทาหลักสูตรโรงเรียน 1.1 ประชุมคณะกรรมการงาน
ตามหลั ก สู ต รแกนกลาง พ.ศ. พัฒนาหลักสูตรเพื่อ
2551 (ฉบับปรับปรุง 2560)
1.1.1 เตรียมแต่งตั้ง
31 มีนาคม 2561
2. เพื่อประสานงานการเรี ย น คณะกรรมการจัดทาหลักสูตรโรงเรียน
การสอนในการท าหลั ก สู ต ร
1.1.2 เตรียมประชุม
โรงเรียนตาม หลักสูตรแกนกลาง คณะกรรมการดาเนินกาพัฒนา
31 มีนาคม 2561
พ.ศ.2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) หลักสูตร
ไปสู่การปฏิบัติ
1.1.3 เตรียมจัดทาเอกสารที่
3. เ พื่ อ ป ร ะ เ มิ น ห ลั ก สู ต ร เกี่ยวข้องกับหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ.
31 มีนาคม 2561
โรงเรียนตามหลักสูตรแกนกลาง 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560)
พ.ศ.2551 (ฉบับปรับปรุง 2560)
4. เพื่อจัดอบรมโครงการอบรม
เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเทคนิ ค การสอน
แบบ stem and stream
เป้าหมายเชิงปริมาณ
2. ขั้นดาเนินการ (ภาระงานประจา/
- ครูผู้สอน 8 กลุ่มสาระ
ภาระงานร่วม/โครงการ)(D : DO)
21-22 เมษายน
2561
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เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1 . มี ก า ร จั ด ท า ห ลั ก สู ต ร
โรงเรียนตามหลักสูตรแกนกลาง
พ.ศ.2551 (ฉบับปรับปรุง 2560)
2. มีการประสานงานการเรียน
การสอนในการท าหลั ก สู ต ร
โรงเรียนตามหลักสูตรแกนกลาง
พ.ศ.2551 (ฉบับปรับปรุง 2560)
ไปสู่การปฏิบัติ
3. มี ก ารประเมิ น หลั ก สู ต ร
โรงเรียนตามหลักสูตรแกนกลาง
พ.ศ.2551 (ฉบับปรับปรุง 2560)
4. . มี โ ครงการอบรมเชิ ง
ปฏิบั ติการเทคนิ ค การสอนแบบ
stem and stream

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)

2.1 จั ด ท าหลั ก สู ต รโรงเรี ย นตาม
หลักสูตรแกนกลาง พ.ศ.2551ในแต่ละ 21-22 เมษายน
ปีการศึกษา
2561
2.1.1 จัดอบรมครู/
ประชุมสัมมนาดาเนินการพัฒนา
หลักสูตรของโรงเรียนแต่ละปี
21-22 เมษายน
การศึกษา
2561
2.1.2 จัดอบรมครูตามหลักสูตร
แกนกลาง พ.ศ.2551 (ปรับปรุง
21-22 เมษายน
หลักสูตร 2560)
2561
2.1.3 ประสานงานการ
ดาเนินงานในการอบรมหลักสูตร
แกนกลาง พ.ศ.2551(ฉบับปรับปรุง
2560) โดยประสานงานกับงานอาคาร
สถานที่และสิ่งแวดล้อม งาน
โภชนาการ งานพยาบาลงาน
โสตทัศนูปกรณ์ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
23-27 เมษายน
และงานประชาสัมพันธ์ธุรการ-การเงิน
2561
2.1.4 ด าเนิ น การให้ ค รู ผู้ ส อน 30 เมษายน 2561
วิเคราะห์หลักสูตร
2.1.5 รวบรวมข้อมูลและเขียน
แผนการจัดการเรียนรู้ให้หัวหน้าฝ่าย
วิชาการเสนอต่อผู้แทนผู้รับใบอนุญาต 1 พฤษภาคม 2561
ผู้อานวยการและผู้จัดการ
2.1.6 นาเสนอขออนุมัติการใช้
2-4 พฤษภาคม
หลักสูตร
2561
2.2 จัดประสานงานการเรียนการ
สอนในการนาหลักสูตรโรงเรียนตาม
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กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)

หลักสูตรแกนกลาง พ.ศ.2551 (ฉบับ
ปรับปรุง 2560) ไปสู่การปฏิบัติในการ
จัดการเรียนรู้ให้ครบถ้วนในแต่ละปี
7-11 พฤษภาคม
การศึกษา
2561
2.2.1 ประสานกับงานการเรียน
การสอนจัดทาแผนการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรแกนกลาง พ.ศ.2551(ฉบับ
15 มิถุนายน 2561
ปรับปรุง 2560)
2.2.2 ประสานงาน งานนิเทศ
การเรียนการสอนของแต่ละกลุ่มสาระ
มาสรุปสะท้อนข้อมูลในการทา
แผนการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตร
ส่งแผนล่วงหน้า
ไปสู่การปฏิบัติ
ตรวจทุกวันศุกร์ของ
2.2.3 ประสานงานกับการ
เดือนพฤษภาคม –
จัดการเรียนการสอนในการกากับ
28 กุมภาพันธ์
ติดตาม การทาหลักสูตรไปใช้ในการ
2562
จัดการเรียนการสอนแต่ละสัปดาห์ผ่าน กุมภาพันธ์ 2562
การประชุมากลุ่มสาระ 8 กลุ่มสาระ
2.3 ประเมินหลักสูตรโรงเรียนตาม
หลักสูตรแกนกลาง พ.ศ.2551 (ฉบับ
1 กุมภาพันธ์ 2562
ปรับปรุง 2560)
2.3.1 จัดทาแบบประเมิน
หลักสูตรโรงเรียนตามหลักสูตร
แกนกลาง 4 ฉบับดังนี้ นักเรียน ครู
10 กุมภาพันธ์
ผู้ปกครอง
2562
2.3.2 แจกแบบประเมินการใช้
10 กุมภาพันธ์
หลักสูตร
2562
2.3.1.1 นักเรียน 10% ของ
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ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ครูร้อยละ 100 จัดทา
หลักสูตรโรงเรียนตามหลักสูตร
แกนกลาง พ.ศ.2551 (ฉบับ
ปรับปรุง 2560)

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
นักเรียนระดับพื้นฐานครอบคลุมทุกชั้น
เรียน
2.3.1.2 ผู้ปกครอง 10% ของ
ผู้ปกครองระดับขั้นพื้นฐาน ครอบคลุม
ทุกชั้นเรียน
2.3.1.3 ชุมชน 10% ของ
ชุมชนที่เกี่ยวข้อง
2.3.3 รวบรวมและวิเคราะห์
แบบประเมินการใช้หลักสูตร
2.3 จัดทาโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเทคนิคการสอนแบบ stem
and stream
2.3.1 แต่งตั้งคณะกรรมการ
2.3.2 ประชุมคณะกรรมการ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิค
การสอนแบบ stem and stream
2.3.3 จัดทาเอกสารที่เกี่ยวข้อง
กับโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เทคนิคการสอนแบบ stem and
stream
2.3.4 ดาเนินการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเทคนิคการสอนแบบ stem
and stream
3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล
(C : CHECK)
3.1 ตรวจสอบ ติดตาม การ
ดาเนินงานตามแผน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)
10 กุมภาพันธ์
2562
10 กุมภาพันธ์
2562
15 -20 กุมภาพันธ์
2562
2-6 พฤษภาคม
2561
23 เมษายน 2561
25 เมษายน 2561

30 เมษายน 2561

2-6 พฤษภาคม
2561

1 มีนาคม 2562
10 มีนาคม 2562
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วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

2. ครูร้อยละ 100
ประสานงานการเรียนการสอนใน
การทาหลักสูตรโรงเรียนตาม
หลักสูตรแกนกลาง พ.ศ.2551
(ฉบับปรับปรุง 2560)
ไปสู่การปฏิบัติ
3. ครูร้อยละ 100 ประเมิน
หลักสูตรโรงเรียนตามหลักสูตร
แกนกลาง พ.ศ.2551 (ฉบับ
ปรับปรุง 2560)
4. ครูร้อยละ 90 สอนเทคนิค
การสอนแบบ stem and
stream
เครื่องมือการติดตาม/
ประเมินผล
1. แบบประเมินการใช้
หลักสูตร สาหรับนักเรียน
2.แบบประเมินการใช้หลักสูตร
สาหรับครู
3. แบบประเมินการใช้
หลักสูตรสาหรับผู้ปกครอง

3.2 ปรับปรุงแก้ไขการดาเนินงาน
ตามแผนงานที่ยังไม่สมบูรณ์
3.3 ทบทวน แก้ไข ปรับปรุง
เครื่องมือ
3.4 วิเคราะห์ สังเคราะห์ หลักสูตร
ทั้ง 8 กลุ่มสาระ

4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา
( A : ACT)
4.1 สรุปผล รายงานผลการใช้
หลักสูตรต่อหัวหน้าวิชาการแทนผู้รับ
ใบอนุญาต
4.2 นาผลการใช้หลักสูตรไป
ปรับปรุงและนาไปใช้ในปีการศึกษา
ต่อไป

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)
15 มีนาคม 2562
20 มีนาคม 2562

10 มีนาคม 2562

15 พฤษภาคม
2563
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แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่าย
หน่วยงาน งานพัฒนาหลักสูตร
ลาดั
บ

1

รายการ

กระดาษ A4 จัดทา
เอกสารดาเนินการ
แบบสอบถามประเมิน
หลักสูตร

ฝ่าย วิชาการ
ขั้นกาหนด
มาตรฐาน/
คุณลักษณะ
เฉพาะคุณภาพ
80 แกรม
“Duble A”

2

ประชุมสัมนาปรับปรุง
สารอง
เรื่องการพัฒนาหลักสูตร ดาเนินการ
แกนกลาง พ.ศ.2551
3 โครงการอบรมเชิง
สารอง
ปฏิบัติการเทคนิคการ
ดาเนินการ
สอนแบบ Stem and
stream
รวมประมาณการค่าใช้จ่าย ( เก้าหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน )
สรุปประเภทงบประมาณ
 งบโรงเรียน..........90,500...........................
ผู้เสนอ

จานวนเงิน
ราคาต่อ
จานว
หน่วย
น
บาท ส หน่วย
ต.
120
5

สต.

500

-

-

-

-

20,000

-

-

-

-

70,000

-

90,500

-

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

(นางลาเพยพรรณ พิมพ์จันทร์) (นางสาวสุภารัตน์ เหลืองรัตนวิมล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรรองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ
ผู้เห็นชอบ
(ซิสเตอร์จานันท์ ไพรงาม)
ผู้อานวยการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์

บาท

ผู้อนุมัติ

(บาทหลวงสุรชัย เจริญพงศ์)
ผู้จัดการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
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ลาดับที่
2ปีการศึกษา..........2561.....................................................................................
ชื่อโครงการ / กิจกรรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการสอนแบบ Stem and steam
ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน : พันธกิจข้อที่...2...ยุทธศาสตร์ข้อที่ ....3,4.....เป้าหมายข้อที่...1....
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ.มาตรฐานที่ ....3....ประเด็นที่......3.1-3.2................
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบสี่: มาตรฐานที่....3.....ประเด็นที่...3.1-3.2…………………...
หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานพัฒนาหลักสูตร
ฝ่าย
วิชาการ
ลักษณะโครงการ
ใหม่
 ต่อเนื่อง
1.หลักการและเหตุผล
การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 นับว่ามีความสาคัญ ต่อระบบการจัดการเรียนรู้การสอน
ในทุ กระดั บ เพราะความก้า วหน้ า ทางด้า นเทคโนโลยี ที่เ ข้า มามากมายมีก ารเปลี่ ย นแปลงไปตาม
สถานการณ์ที่เกิดขึ้น ซึ้งรวมถึงวิธีการเรียนรู้ของผู้เรียนStem& Steamเป็นแนวทางการจัดการศึกษา
ที่ บู ร ณาการความรู้ ใน 4 สหวิ ท ยาการ ได้ แ ก่ Sciene : วิ ท ยาศาสตร์ , Technologe :
เทคโนโลยี , Engineer : วิศ วกรรม และ Mathematic : คณิ ต ศาสตร์ โดยเน้ น ความรู้ ไ ปใช้
แก้ปั ญหาในชี วิต จริ ง การแก้ปั ญหาและการหาข้อ มูล และวิ เคราะห์ ข้อ ค้น พบใหม่ ๆ พร้อ มทั้ ง
สามารถน าข้อค้น พบขึ้น ไปใช้ห รื อบูรณาการ กับ ชีวิตประจาวันได้ และได้เพิ่มในเรื่องของ Art :
ศิลปะ รวมเรียกว่า Stem& Steam
ดังนั้ น เพื่อพัฒ นาศั กยภาพในการจัดการเรียนรู้ Stem& Steam และส่ งเสริมการเรียนรู้
Stem& Steam ให้เกิดขึ้นในโรงเรียน จึงได้จัดทาโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการสอนแบบ
Stem& Steam
2.วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อ พัฒ นาครู ให้ มี ความรู้เ กี่ยวกับการจั ดการเรี ยนรู้ Stem& Steam เพื่อส่ งเสริ มใน
ศตวรรษที่ 21 แก่ผู้เรียนได้
2.2 เพื่อพัฒนาครูให้สามารถออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ Stem& Steam เพื่อส่งเสริมใน
ศตวรรษที่ 21 แก่ผู้เรียนได้
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3.เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
- ครูผู้สอนระดับชั้น ป.1 – ม.3
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการนาไปใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ Stem& Steam
3.2.2 ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Stem& Steam ในระดับชั้นที่ตน
รับผิดชอบได้
3.3 ตัวชี้วัดความสาเร็จ
3.3.1ครูผู้สอนร้อยละ 80มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการนาไปใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ Stem& Steam
3.3.2 ครูผู้สอนร้อยละ80 สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Stem& Steam ใน
ระดับชั้นที่ตนรับผิดชอบได้
4.แผนการดาเนินการ/กิจกรรมที่จะ/ปฏิทินการดาเนินงาน
กิจกรรม
1. ขั้นวางแผน
1.1 ประชุมคณะกรรมการ
1.2 วางแผนการดาเนินงาน
การอบรม
1.3 แต่งตั้งคณะกรรมการ
รับผิดชอบโครงการ

ระยะเวลา
30 เมษายน 2561
1-2 พฤษภาคม
2561

2. ขั้นดาเนินการ/ กิจกรรที่
จัด
2.1 ประสานงานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2.2 เชิญวิทยากรมาให้
ความรู้
2.3 จัดทาปฏิทินการอบรม
2.4 จัดทาเอกสารการอบรม

2-6 พ.ค.2561

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
70,000 นางลาเพยพรรณ พิมพ์
จันทร์
นางดวงจันทร์ ชุบรัมย์
นางสาวพจนาศรีกระทุ่ม
นางทัศนีย์ ฉ่าสันเทียะ

นางลาเพยพรรณ พิมพ์
จันทร์
นางดวงจันทร์ ชุบรัมย์
นางสาวพจนาศรีกระทุ่ม
นางทัศนีย์ ฉ่าสันเทียะ
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กิจกรรม
2.5 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
เทคนิคการสอนแบบ Stem
and Stream
3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/
ประเมินผล
3.1 เก็บรวบรวมข้อมูล
วิเคราะห์ประเมินผล
โครงการ
4. ขั้นสรุป/รายงาน/
ปรับปรุง/พัฒนา
4.1 สรุปผล รายงานผลการ
ต่อหัวหน้าวิชาการแทนผู้รับ
ใบอนุญาต

ระยะเวลา

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

14 – 15
พฤษภาคม 2561

นางลาเพยพรรณ พิมพ์
จันทร์
นางดวงจันทร์ ชุบรัมย์
นางสาวพจนาศรีกระทุ่ม
นางทัศนีย์ ฉ่าสันเทียะ

17 พฤษภาคม
2561

นางลาเพยพรรณ พิมพ์
จันทร์
นางดวงจันทร์ ชุบรัมย์
นางสาวพจนาศรีกระทุ่ม
นางทัศนีย์ ฉ่าสันเทียะ

5. งบประมาณ
5.1 งบโรงเรียน 70,000 บาท
รวม 70,000 บาท

5.2 งบจัดหา

-

บาท

6. สถานที่ดาเนินการ
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
7. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล
7.1 แบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการสอนแบบ
Stem and Stream
7.2 รายงานผลการจั ด โครงการอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเทคนิ ค การสอนแบบ Stem and
Stream
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 ครูได้ทราบการจัดการเรียนรู้ Stem and Stream เพื่อส่งเสริมในศตวรรษที่ 21 แก่
ผู้เรียน
8.2 ครูออกแบบการจัดการเรียนรู่ Stem and Stream เพื่อส่งเสริมในศตวรรษที่ 21 แก่
ผู้เรียน
8.3 ผู้เรียนเกิดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
8.4 โรงเรียนได้นวัตกรรมการสอนStem and Stream

27

แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่าย
โครงการ / กิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการสอนแบบ Stem and Steam
ฝ่ายวิชาการ
ราคาต่อ
ข้อกาหนด
หน่วย
จานวนเงิน
บา
จานว
ส.ต
ลาดั
มาตรฐาน /
ท ส.ต.
น
บาท
.
รายการ
บที่
คุณลักษณะ
เฉพาะ/
หน่วย
คุณภาพ
1 ค่าวิทยากร
สารองดาเนินการ 30,000 2 ค่าเดินทางวิทยากร
สารองดาเนินการ 1,366 3 ค่าที่พัก
สารองดาเนินการ 2,900 4 ค่าถ่ายเอกสาร
สารองดาเนินการ 1,980 5 ค่าอาหารว่างวิทยากร
สารองดาเนินการ 1,330 6 ค่าอาหารเช้าวิทยากร
สารองดาเนินการ 2,200 ค่ากระดาษทาเกียรติ
7
บัตร
สารองดาเนินการ 104
8 ค่าอาหารครู
สารองดาเนินการ 30,120 70,00
รวมประมาณค่าใช้จ่าย (เจ็ดหมื่นบาทถ้วน)
0
สรุปประเภทงบประมาณ
งบประมาณ 70,000 บาท

 งบจัดหา -

บาท
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ลงชื่อ ...........................................................

ผู้เสนอโครงการ

ลงชื่อ ……………………………………………….
(นางสาวสุภารัตน์ เหลืองรัตนวิมล)
รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

ลงชื่อ ……………………………………………….
(ซิสเตอร์จานันท์ ไพรงาม)
ผู้อานวยการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์

ผู้เห็นชอบโครงการ

ลงชื่อ ……………………………………………….
(บาทหลวงสุรชัย เจริญพงศ์)
ผู้จัดการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์

ผู้อนุมัติโครงการ
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ลาดับที่ 3 หน่วยงานงานการเรียนการสอน ฝ่าย
วิชาการ
ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน : พันธกิจข้อที.่ ..3...ยุทธศาสตร์ข้อที่ ....4,5.....เป้าหมายข้อที่...2....
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ.มาตรฐานที่ ....1,2,3....ประเด็นที.่ ...1.1,1.2,3.1-3.3...........
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบสี่: มาตรฐานที่....1,2,3.....ประเด็นที.่ ..1.1,1.2,3.1-3.3….
ตอบสนองมาตรฐานของโรงเรียน : มาตรฐานที่ 1-6 ตัวบ่งชี้ที่ 1-1.6,2.1-2.4,3.1-3.4,4.1-4.4,5.1ระยะเวลา
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ดาเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)
วัตถุประสงค์
1.ขั้นวางแผน (P : PLAN)
1. เพื่อจัดระบบงานการเรียน
1.1 ประชุมคณะกรรมการงานเรียน
1 พ.ค. 2561
การสอน
การสอนเพื่อ
2. เพื่อจัดครูเข้าสอนตาม
1.1.1 เตรียมจัดระบบงานการ
1 พ.ค. 2561
รายวิชาระดับชั้น
เรียนการสอน
3. เพื่อจัดตารางสอน
1.1.2 เตรียมจัดครูเข้าสอนตาม
1 พ.ค. 2561
4. เพื่อติดตามการเขียนแผน รายวิชาระดับชั้น
การจัดการเรียนรู้และประเมิน
1.1.3 เตรียมจัดตารางสอน
1 พ.ค. 2561
แผนการจัดการเรียนรู้ของครู
1.1.4 เตรียมติดตามการเขียน
1 พ.ค. 2561
5. เพื่อจัดครูผู้สอนเข้าสอน
แผน การจัดการเรียนรู้และประเมิน
แทน
แผนการจัดการเรียนรู้ของครู
6. เพื่อกากับ ติดตาม การ
1.1.5 เตรียมครูผู้สอนเข้าสอน
1 พ.ค. 2561
จัดการเรียนการสอนของครู
แทน
7. เพื่อจัดทาข้อสอบและคลัง
1.1.6 เตรียมกากับ ติดตาม การ
1 พ.ค. 2561
ข้อสอบ
จัดการเรียนการสอนของครู
1.1.7 เตรียมจัดทาข้อสอบและ
1 พ.ค. 2561
คลังข้อสอบ
1.1.8 เตรียมจัดโครงการวัน
กุมภาพันธ์
วิชาการ Open House
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กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

1.1.9 จัดเตรียมโครงการสอน
ซ่อมเสริม
เป้าหมายเชิงปริมาณ
2. ขั้นดาเนินการ (ภาระงานประจา/
- ครูผู้สอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ
ภาระงานร่วม/โครงการ)(D : DO)
2.1 จัดระบบงานการเรียนการ
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
สอน
1. มีการจัดระบบงานการเรียน
2.1.1 ประสานหัวหน้าฝ่าย
การสอน
วิชาการเพื่อประชุมและวางแผนกับ
2. มีการจัดครูเข้าสอนตาม
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
รายวิชาระดับชั้น
2.1.2 ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระ
3. มีการจัดตารางสอน
การเรียนรู้เพื่อจัดครูเข้าสอนตาม
4. มีการติดตามการเขียนแผน รายวิชา
การจัดการเรียนรู้และประเมิน
2.1.3 แต่งตั้งครูผู้สอนตาม
แผนการจัดการเรียนรู้ของครู
รายวิชา
5. มีการจัดครูผู้สอนเข้าสอน
2.1.4 ประชุมติดตามงานกับ
แทน
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกสัปดาห์
6. มีการกากับ ติดตาม การ
2.2 จัดครูเข้าสอนตามราย
จัดการเรียนการสอนของครู
ระดับชั้น
7. มีการจัดทาข้อสอบและคลัง
2.2.1 ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระ
ข้อสอบ
การเรียนรู้และครูผู้สอน
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
2.2.2 จัดครูเข้าสอนตาม
1.ครูร้อยละ ....100.......จัดทา ระดับชั้นแต่ละชั้นให้ครบ
ตารางสอน
2.2.3 นาเสนอต่อผู้แทนผู้รับ
2. ครูร้อยละ .....100.........มี ใบอนุญาต ผู้อานวยการและผู้จัดการ
การจัดทาแผนการเรียนรู้ที่
อนุมัติ
ตอบสนองความแตกต่างระหว่าง
2.2.4 ประกาศและชี้แจงให้
บุคคลและพัฒนาด้านสติปัญญา ครูผู้สอนตามรายวิชาได้รับทราบ

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)
พฤษภาคม

2 พ.ค. 2561

3 พ.ค. 2561

3 พ.ค. 2561
3 พ.ค. 2561

4 พ.ค. 2561
4 พ.ค. 2561
4 พ.ค. 2561

4 พ.ค. 2561
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วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
3. ครูร้อยละ....100.......มีการ
กาหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียน
ทั้งด้านความรู้ ทักษะ
กระบวนการ สมรรถนะและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
4. มีข้อสอบและไฟล์ข้อสอบ
เพื่อจัดทาคลังข้อสอบ

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

2.3 จัดตารางสอน
2.3.1 วิเคราะห์โครงสร้าง
หลักสูตรในรายวิชา (ชั่วโมงเรียน)
2.3.2 ดาเนินการจัดตารางสอน
ตามรายวิชา
2.3.3 นาเสนอตารางสอนของ
ครูผู้สอนให้ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต
ผู้อานวยการและผู้จัดการอนุมัติ
เครื่องมือการติดตาม/
2.3.4 นาตารางสอนให้ครูผู้สอน
ประเมินผล
ใช้จัดการเรียนการสอนตามรายวิชา
1. ตารางสอน
2.4 ติดตามการเขียนแผนการ
2. รายงานแบบประเมินการส่ง จัดการเรียนรู้และประเมินแผนการ
แผน
จัดการเรียนรู้ของครู
3. รายงานการจัดตารางสอน
2.4.1 ประสานกับหัวหน้ากลุ่ม
แทน
สาระการเรียนรู้ในการกากับติดตาม
4. รายงานการส่งข้อสอบ 8
การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ให้
กลุ่มสาระ
สอดคล้องกับหลักสูตรให้ครบถ้วน
2.4.2 ประสานงานกับหัวหน้า
กลุ่มสาระการเรียนรู้ในการประเมิน
คุณภาพแผนการเรียนรู้ครูผู้สอนทุกคน
อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง
2.4.3 ประสานงานกับหัวหน้า
กลุ่มสาระการเรียนรู้ในการกากับ
ติดตามรายงานการแก้ไขพัฒนาครู
อย่างต่อเนื่อง
2.5 จัดครูผู้สอนเข้าสอนแทน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)
7 พ.ค. 2561
7 พ.ค. 2561
9 พ.ค. 2561

11 พ.ค. 2561

21 พ.ค. 2561

25 พ.ค. 2561

30 พ.ค. 2561

16 พ.ค. 62-3 มี.ค.
62
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กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
2.5.1 ประสานงานกับงาน
ระดับชั้นฝ่ายกิจการนักเรียน เพื่อ
สารวจการลาครูในแต่ละวัน
2.5.2 จัดครูสอนแทนตามกลุ่ม
สาระการเรียนรู้/ตามระดับชั้นในแต่ละ
วัน
2.6 กากับ ติดตาม การจัดการ
เรียนการสอนของครู
2.6.1 ประสานกับงานระดับชั้น
ฝ่ายกิจการนักเรียน เพื่อติดตามการ
เข้าสอนของครู เช่น การเข้า-ออก ใน
ชั่วโมงสอนตรงเวลา
2.6.2 ประสานกับงานนิเทศการ
เรียนการสอนในการใช้แผนการจัดการ
เรียนรู้ของครูผู้สอน
2.6.3 ประสานงานกับครูประจา
ชั้นในการตรวจเช็คสมุดนักเรียน
2.6.4 ประสานกับงานระดับชั้น
ฝ่ายกิจการนักเรียนในการเตรียม
ผู้เรียนให้มีความพร้อมที่จะรับการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ระดับชาติ (NT , O-NET)
2.6.5 ประสานงานกับงานพัฒนา
สื่อและนวัตกรรมเพื่อติดตามงานวิจัย
ในชั้นเรียนการสอนของครูผู้สอน
2.7 การจัดทาข้อสอบและคลัง
ข้อสอบ

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)
21 มิ.ย. 62

25 มิ.ย. 62

30 ม.ค. 62
ตลอดปีการศึกษา
18 ธ.ค.62

18 ธ.ค.62

3 ส.ค.62

18 ส.ค. 62
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กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
2.7.1 ประสานงานกับฝ่ายวัดผล
เพื่อประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการ
เรียนรู้และครูกลุ่มสาระตามรายวิชาที่
สอนเพื่อจัดทาข้อสอบประเมินผล
นักเรียนตามตัวชี้วัดและกาหนดตัวชี้วัด
ที่ใช้สอบระหว่างภาคหรือปลายภาค
2.7.2 ครูประจารายวิชาสร้าง
ข้อสอบตามตัวชี้วัดที่กาหนด
2.7.3 วิเคราะห์ความยากง่าย
ของข้อสอบ
2.7.4 นาข้อสอบมาให้นักเรียน
ทาแบบทดสอบเพื่อประเมินผลการ
เรียนรู้ของนักเรียน
2.7.5 ประสานงานกับงานวัดผล
และประเมินและทะเบียน เพื่อเก็บ
ข้อสอบในคลังข้อสอบข้อโรงเรียน
2.8 จัดทาโครงการวันวิชาการ
Open House
2.8.1 ประชุมคณะกรรมการวาง
แผนการดาเนินงานประชุมแต่งตั้ง
คณะกรรมการรับผิดชอบโครงการ
2.8.2 จัดกิจกรรมการสอนที่
สอดแทรกทักษะผู้เรียนทุกกลุ่มสาระ
ฯ/ทุกสายชั้น
2.8.3 จัดกิจกรรมโชว์ผลงาน
นักเรียนทุกกลุ่มสาระฯ/ทุกสายชั้น
2.8.4 จัดกิจกรรม Open
House

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)

15 ม.ค. 63
15 ม.ค. 63

15 ม.ค. 63

กุมภาพันธ์
10 มีนาคม 2562

10 มีนาคม 2562

15 มีนาคม 2562
1 มิ.ย. 2561
15-17 พ.ค.61
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กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
2.8.5 เก็บรวบรวมข้อมูล
วิเคราะห์ประเมินผลการดาเนิน
กิจกรรม ตามโครงการ
2.9 จัดทาโครงการสอนซ่อมเสริม
2.9.1 แต่งตั้งคณะกรรมการสอน
ซ่อมเสริม
2.9.2 ประชุมคณะกรรมการวาง
แผนการดาเนินงานประชุมแต่งตั้ง
คณะกรรมการรับผิดชอบโครงการ
2.9.3 ดาเนินการสอนซ่อมเสริม
3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล
(C : CHECK)
3.1 ตรวจสอบ ติดตามการ
ดาเนินงานตามแผน
3.2 ปรับปรุงแก้ไข การดาเนินงาน
ตามแผนงาน
4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา
( A : ACT)
4.1 สรุปการจัดระบบการเรียนการ
สอน
4.2 สรุปการจัดครูเข้าสอนตาม
รายวิชา
4.3 สรุปการจัดตารางสอน
4.4 สรุปรายงาน ติดตามการเขียน
แผนการจัดการเรียนรู้และการส่ง
แผนการจัดการเรียนรู้
4.5 สรุปรายงานการจัดครูสอนแทน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)
ตลอดปีการศึกษา

15 มีนาคม 2562
15 มีนาคม 2562

20 มีนาคม 2562
20 มีนาคม 2562
20 มีนาคม 2562
20 มีนาคม 2562
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กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
4.6 สรุปการกากับติดตามการ
จัดการเรียนการสอนของครู
4.7 สรุปการจัดทาข้อสอบและคลัง
ข้อสอบ
4.8 สรุปการจัดทาโครงการ วัน
วิชาการ Open House
4.9 สรุปกิจกรรมการสอนซ่อมเสริม

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)
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แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่าย
หน่วยงาน งานการเรียนการสอน
ลาดั
บ

รายการ

ฝ่าย วิชาการ
ขั้นกาหนด
มาตรฐาน/
ราคาต่อ จานว
คุณลักษณะ
หน่วย
น
เฉพาะคุณภาพ บาท สต. หน่วย

จานวนเงิน

บาท

สต
.

1

จัดระบบการเรียนการสอน

สารอง
ดาเนินการ

-

-

-

2,000

-

2

ติดตามเขียนแผนการ
จัดการเรียนรู้และประเมิน
แผน
กากับติดตามจัดการเรียน
การสอน

สารอง
ดาเนินการ

-

-

-

2,000

-

สารอง
ดาเนินการ

-

-

-

1,000

-

4

จัดทาข้อสอบและคลัง
ข้อสอบ

สารอง
ดาเนินการ

-

-

-

445,965

-

5

โครงการวันวิชาการ

สารอง
ดาเนินการ

-

-

-

112,350

-

7

โครงการสอนซ่อมเสริม

สารอง
ดาเนินการ

-

-

-

12,500

-

รวมประมาณการค่าใช้จ่าย (ห้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันแปดร้อยสิบห้าบาทถ้วน)

575,81
5

-

3
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สรุปประเภทงบประมาณ
 งบโรงเรียน.............575,815........................

ผู้เสนอ

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

ผู้พิจารณา

(นางลาเพยพรรณ พิมพ์จันทร์) (นางสาวสุภารัตน์ เหลืองรัตนวิมล)
หัวหน้างานการเรียนการสอน
รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ

ผู้เห็นชอบ

ผู้อนุมัติ
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ลาดับที่ 3
ปีการศึกษา 2561
ชื่อโครงการ/ กิจกรรมโครงการวันวิชาการ Open House
หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานการเรียนการสอน
ฝ่าย วิชาการ
ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน: พันธกิจข้อที่3 ยุทธศาสตร์ข้อที่ 4,5 เป้าหมายข้อที่ 2
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ. มาตรฐานที่ 1,2,3 ประเด็นที่ 1.1,1.2.4
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบ 4: มาตรฐานที่ 1,2,3 ประเด็นที่1.1,1.2.4
ลักษณะโครงการ
 ใหม่
 ต่อเนื่อง
1.หลักการและเหตุผล
เป้าหมายสาคัญของการจัดการศึกษา คือการจัดให้มีการศึกษาตลอดชีวิตและการสร้างสังคม
ชุมชน ให้เป็นสังคมชุมชนแห่งการเรียนรู้ โดยการให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ให้ตรง
ตามความต้องการของผู้เรียน โดยการศึกษาเป็นกระบวนการของการพัฒนาชีวิตและสังคม เป็นปัจจัย
สาคัญในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ดังนั้นสถานศึกษาจึงแสวงหาการมีส่วนร่วมมือกันระหว่างบ้าน
องค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาวิถีการเรียนรู้ของผู้เรียนและชุมชน มีการจัดกิจกรรม
หลากหลายรูปแบบเป็นสื่อในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสานความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครอง
ชุมชน ศิษย์เก่า องค์กรต่างๆอย่างทั่วถึง ปัจจุบันในองค์กรการเรียนรู้มีการแข่งขันสูงมาก ในฐานะเป็น
หน่ วยงานด้านบริ การจึงต้องส่งเสริมและพัฒนางานให้มีกระบวนการติดต่อสื่อสารสัมพันธ์กันทั้ง
ภายในและภายนอก เพื่อให้เกิดภาพพจน์ที่ดีต่อโรงเรียน
ดัง นั้ น ฝ่ า ยวิ ช าการโรงเรี ยนมารี ย์ อ นุส รณ์ ได้ เ ล็ งเห็ น ถึง ความส าคั ญ ในการส่ ง เสริม และ
พัฒนาการจัดการเรี ยนการสอนให้ มีประสิทธิภาพโดยมุ่งส่ งเสริมทุกด้าน เพื่อยกระดับผลสั มฤทธิ์
ทางการเรียนให้สูงขึ้นและเป็นสื่อกลางให้โรงเรียนและผู้ปกครองได้มีโอกาสร่วมกันพัฒนาคุณภาพของ
นักเรียน
2.วัตถุประสงค์
2.1 เพือ่ เป็นการประสานความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรอื่นๆ อย่าง
เหมาะสมและทั่วถึงในการพัฒนาการศึกษา
2.2 เพื่อให้มีการประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาและประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน
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2.3 เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความรู้ความสามารถด้านต่างๆ
3. เป้าหมาย
3.1เชิงปริมาณ
1. ผู้ปกครอง องค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมกิจกรรม อย่างน้อย
ระดับชั้นละ 100 คน
2. การประชาสัมพันธ์งานการศึกษาอย่างทั่วถึง ผู้เข้าชมมีความพึงพอใจต่อการจัด
นิทรรศการ ร้อยละ 80
3. ทุกกลุ่มสาระมีผลงงาน Best Practice นาเสนอในนิทรรศการทางวิชาการของ
โรงเรียน
3.2 เชิงคุณภาพ
1. การประสานความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครอง ชุมชน ศิษย์เก่า องค์กรอื่นๆ อย่าง
เหมาะสมและทั่วถึงในการพัฒนาการศึกษา
2. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษา
กับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้องมีคุณภาพ
3. ครูและนักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดแสดงผลงานทางการศึกษาของตนเองอย่าง
ภาคภูมิใจ
3.3ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ผู้ปกครองร้อยละ 80 สนใจการประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาภายในโรงเรียน
2. ผู้เรียนร้อยละ 80 ได้แสดงความรู้ความสามารถต่างๆ

40

4.แผนการดาเนินงาน/กิจกรรมที่จะ/ปฏิทินการดาเนินงาน
กิจกรรม
1. ขั้นเตรียมการ
1.1 ประชุมคณะกรรมการ
1.2 วางแผนการดาเนินงานประชุม
1.3 แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ
โครงการ
2. ขั้นดาเนินการ/กิจกรรมที่จดั
2.1 จัดกิจกรรมการสอนที่สอดแทรกทักษะ
ผู้เรียนทุกกลุ่มสาระฯ/ทุกสายชัน้
2.2 จัดกิจกรรมประกวดผลงานนักเรียนทุก
กลุ่มสาระฯ/ทุกสายชั้น
2.2 จัดกิจกรรม Open House
3. ขั้นติดตามและประเมินผล
3.1 เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ประเมินผล
การดาเนินกิจกรรม ตามโครงการ

5. งบประมาณ
5.1 งบโรงเรียน……………………….บาท
รวม 150,000 บาท

ระยะเวลา

งบประมาณ

กุมภาพันธ์
2562

150,000

ก.พ.– 10
มี.ค. 2562

มีนาคม
2562

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวสุภารัตน์
เหลืองรัตนวิมล
หัวหน้าระดับชั้น
หัวหน้ากลุ่มสาระการ
เรียนรู้
นางสาวสุภารัตน์
เหลืองรัตนวิมล
หัวหน้าระดับชั้น
หัวหน้ากลุ่มสาระการ
เรียนรู้
นางสาวสุภารัตน์
เหลืองรัตนวิมล
หัวหน้าระดับชั้น
หัวหน้ากลุ่มสาระการ
เรียนรู้

5.2 งบจัดหา(เรียนฟรี) 150,000 - บาท

6. สถานที่ดาเนินการ
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
7. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล
7.1 แบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดโครงการวันวิชาการ Open House
7.2 รายงานผลการจัดโครงการวันวิชาการ Open House
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 เกิดการประสานความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรอื่นๆ อย่างเหมาะสมและ
ทั่วถึงในการพัฒนาการศึกษา
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8.2 ได้ประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาและประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนต่อชุมชน
8.3 ได้ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานการจัดการศึกษาของครู นักเรียน โรงเรียน
ชุมชน องค์กรหน่วยงานและสถาบันอื่นๆ
แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่าย
โครงการ/กิจกรรม โครงการงานวันวิชาการ Open House
ฝ่าย วิชาการ
ขั้นกาหนด
ลาดั
รายการ
มาตรฐาน/
ราคาต่อ จานว
บ
คุณลักษณะ
หน่วย
น
เฉพาะคุณภาพ บาท ส หน่วย
ต.
สารองดาเนินการ
1 งบประมาณดาเนินงาน
2 ระดับชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 1 สารองดาเนินการ 3 ระดับชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 2 สารองดาเนินการ 4 ระดับชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 3 สารองดาเนินการ 5 ระดับชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 4 สารองดาเนินการ 6 ระดับชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 5 สารองดาเนินการ 7 ระดับชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 6 สารองดาเนินการ 8 ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 1- สารองดาเนินการ 9
10
11
12

3
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุข
ศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ

จานวนเงิน

บาท
48,500
10,500
10,500
10,500
10,500
10,500
10,500
10,500

สารองดาเนินการ

-

-

-

7,000

สารองดาเนินการ
สารองดาเนินการ

-

-

-

7,000
7,000

สารองดาเนินการ

-

-

-

7,000

รวมประมาณการค่าใช้จ่ายหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน

150,000

สต.
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สรุปประเภทงบประมาณ
 งบโรงเรียน

บาท

 งบจัดหา(เรียนฟรี) 150,000

บาท

ลงชื่อ ...........................................................ผู้เสนอโครงการ
(นางลาเพยพรรณ พิมพ์จันทร์)

ลงชื่อ ………………………………………………. ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางสาวสุภารัตน์ เหลืองรัตนวิมล)
รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ

ลงชื่อ ………………………………………………. ผู้เห็นชอบโครงการ
(ซิสเตอร์จานันท์ ไพรงาม)
ผู้อานวยโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์

ลงชื่อ ………………………………………………. ผู้อนุมัติโครงการ
(บาทหลวงสุรชัย เจริญพงศ์)
ผู้จัดการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
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ลาดับที่
3 ปีการศึกษา............2561………………………..……………………..………..…………………
ชื่อโครงการ / กิจกรรม โครงการสอนซ่อมเสริม.................................................................................
หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานการเรียนการสอนฝ่าย.....................วิชาการ........................................
ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน : พันธกิจข้อที่3ยุทธศาสตร์ข้อที่4.5เป้าหมายข้อที่ 2
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาสพฐ. : มาตรฐาน……1…ประเด็นที…
่ 1.1-1.3,3.1-3.3……………….
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบสี่: มาตรฐานที่....1..............ประเด็นที่.1.1-1.3,3.1-3.3..
ตอบสนองมาตรฐานของโรงเรียน : มาตรฐานที่ 1-6 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1-1.6,1-2,3.1-3.4,4,1
ลักษณะโครงการ
ใหม่
 ต่อเนื่อง
1. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติการศึกษา 2542 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 ปี 2545 กาหนดให้สถานศึกษาจัด
การศึกษาภาคบังคับ 9 ปี โดยมีเป้าหมายให้นักเรียนทุกคนได้พัฒนาความรู้ ความสามารถและความ
ถนัดตามศักยภาพ
เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถที่หลากหลายในทักษะวิชาการและมีความพร้อม
สาหรับการทดสอบต่างๆโรงเรียนจึงกาหนดให้มีการสอนซ่อมเสริมและส่งเสริมนักเรียนที่มีความเป็น
เลิศทุกด้านในทุกระดับชั้นและกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ
2.วัตถะประสงค์
2.1 เพื่อให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่เรียนช้าและส่งเสริมนักเรียนที่มีความเป็นเลิศทุกด้าน ทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้
3.เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 นักเรียนมีผลการเรียนรู้ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินจะต้องได้รับการสอนซ่อม
เสริมอย่างน้อย 2 ชั่วโมง/สัปดาห์
3.1.2 นักเรียนที่มีความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการในระดับดีมากจะต้องได้รับ
การสอนเสริม
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3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 นักเรียนทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมการสอนซ่อมเสริมและส่งเสริมทักษะด้าน
วิชาการให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการประเมินระดับต่างๆสูงขึ้น
3.3 ตัวชี้วัดความสาเร็จ
3.3.1 นักเรียนในทุกระดับชั้นมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
3.3.2 นักเรียนได้รับการซ่อมเสริม และกิจกรรมการสอนเสริมอย่างน้อย 3 ชั่วโมง/
สัปดาห์
4.แผนการดาเนินการ/กิจกรรมที่จะ/ปฏิทินการดาเนินงาน
กิจกรรม
1. ขั้นวางแผน
1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
1.2 ประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน
ชี้แจงโครงการ
1.3 เสนอโครงการ
2. ขั้นดาเนินการ/ กิจกรรที่จัด
2.1 สร้างเครื่องมือวัดและประเมินผล
2.2 จัดกลุ่มนักเรียน
2.3 จัดทาเอกสาร
2.4 ดาเนินการสอนซ่อมเสริม
2.5 ดาเนินการสอนเสริม (กวดวิชา)
3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล
3.1 เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์

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

ระยะเวลา

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
-ม.ลาเพยพรรณ
- ม.ภรภัทร
- ม.กลิ่นแก้ว
- ม.พจนา

12,500

-ม.ลาเพยพรรณ
- ม.ภรภัทร
- ม.กลิ่นแก้ว
- ม.พจนา

15-17 พ.ค. 61
30 พ.ค. 61
1 มิ.ย. 61
1-5 มิ.ย. 61
10 มิ.ย. 61
18-22 มิ.ย. 61
25 มิ.ย. 61- 10
ก.พ. 62
10 มี.ค.62

20 มี.ค.62

-ม.ลาเพยพรรณ
- ม.ภรภัทร
- ม.กลิ่นแก้ว
- ม.พจนา
-ม.ลาเพยพรรณ
- ม.ภรภัทร
- ม.กลิ่นแก้ว
- ม.พจนา
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5. งบประมาณ
5.1 งบโรงเรียน.........12,500...................บาท
รวม 12,500บาท
6. สถานที่ดาเนินการ
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์

5.2 งบจัดหา.................................บาท

7. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล
7.1 แบบทดสอบ
7.2 การจัดกิจกรรมการสอนซ่อมเสริมและสอนเสริม
7.3 รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
7.4 รายงานผลการสอน NT , LAS , O-NET
7.5 รายงานผลการสอบอ่านระดับชั้น ป
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 นักเรียนมีความรู้ความสามารถในการเรียนสูงขึ้น
8.2 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขั้น ทั้งระดับโรงเรียนและระดับชาติ
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แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่าย
โครงการ / กิจกรรมโครงการสอนซ่อมเสริม
ฝ่าย วิชาการ
ข้อกาหนด
ราคาต่อหน่วย
มาตรฐาน /
บาท ส.ต. จานวน
ลาดับ
รายการ
ที่
คุณลักษณะเฉพาะ/
หน่วย
คุณภาพ
1 เอกสารแบบฝึก สารองดาเนินการ
2 แบบทดสอบ
สารองดาเนินการ
3 วัสดุการสอน
สารองดาเนินการ
รวมประมาณการค่าใช้จ่าย (หนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)
สรุปประเภทงบประมาณ
 งบประมาณ
12,500


บาท

งบจัดหา -

บาท

จานวนเงิน
บาท
ส.ต.

5,000
5,000
2,500
12,500

-
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ลงชื่อ ...........................................................ผู้เสนอโครงการ
(นางลาเพยพรรณ พิมพ์จันทร์)

ลงชื่อ ………………………………………………. ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางสาวสุภารัตน์ เหลืองรัตนวิมล)
รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ

ลงชื่อ ………………………………………………. ผู้เห็นชอบโครงการ
(ซิสเตอร์จานันท์ ไพรงาม)
ผู้อานวยโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์

ลงชื่อ ………………………………………………. ผู้อนุมัติโครงการ
(บาทหลวงสุรชัย เจริญพงศ์)
ผู้จัดการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
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ลาดับที่ 4 หน่วยงานงานนิเทศการเรียนการสอน
ฝ่าย
วิชาการ
ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน : พันธกิจข้อที่..2,4..ยุทธศาสตร์ข้อที่ ..1,3,6...เป้าหมายข้อที่..2,3..
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ.มาตรฐานที่ ....3....ประเด็นที่......3.1-3.2..............................
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบสี่: มาตรฐานที่....3.....ประเด็นที่...3.1-3.2…………………...
ตอบสนองมาตรฐานของโรงเรียน : มาตรฐานที่ .....10................ ตัวบ่งชี้ที่........10.5....................
ระยะเวลา
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ดาเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)
วัตถุประสงค์
1.ขั้นวางแผน (P : PLAN)
1. เพื่อวางแผนการนิเทศ
1.1 ประชุมคณะกรรมการงานนิเทศ
กากับ ติดตาม ตรวจสอบและนา การเรียนการสอนเพื่อ
ผลไปสะท้อนให้ครูแต่ละกลุ่ม
1.1.1 เตรียมแต่งตั้งกรรมการ
21 พ.ค.2561
สาระนาไปปรับปรุงการเรียนการ นิเทศภายใน
สอนอย่างสม่าเสมอ
1.1.2 เตรียมประชุม
21 พ.ค.2561
2. เพื่อจัดทาเครื่องมือนิเทศ
คณะกรรมการนิเทศภายใน
3. เพื่อดาเนินการนิเทศ
1.1.3 เตรียมจัดทาตาราง
21 พ.ค.2561
4. เพื่อสรุปรายงานผลการ
ปฏิบัติงานนิเทศ
นิเทศในการเรียนการสอนครูทุก
1.1.4 เตรียมจัดทาเอกสารที่
21 พ.ค.2561
กลุ่มสาระครอบคลุมสะท้อน
เกี่ยวข้องกับการนิเทศ ได้แก่
คุณภาพครูมุ่งสู่สากล
แบบฟอร์มการนิเทศ ปฏิทิน การนิเทศ
5. เพื่อจัดทาสรุปผลรายงาน ฯลฯ
การดาเนินการนิเทศในแต่ละภาค
เรียน
เป้าหมายเชิงปริมาณ
2. ขั้นดาเนินการ (ภาระงานประจา/
- ครูผู้สอน 8 กลุ่มสาระ
ภาระงานร่วม/โครงการ)(D : DO)
23 พ.ค.2561
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
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วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
1. มีการวางแผนการนิเทศ
กากับ ติดตาม ตรวจสอบและนา
ผลไปสะท้อนให้ครูแต่ละกลุ่ม
สาระนาไปปรับปรุงการเรียนการ
สอนอย่างสม่าเสมอ
2. มีการจัดทาเครื่องมือนิเทศ
3. มีการดาเนินการนิเทศ
4. มีการสรุปรายงานผลการ
นิเทศในการเรียนการสอนครูทุก
กลุ่มสาระครอบคลุมสะท้อน
คุณภาพครูมุ่งสู่สากล
5. มีการจัดทาสรุปผลรายงาน
การดาเนินการนิเทศในแต่ละภาค
เรียน

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)

2.1 จัดทาคาสั่งการนิเทศและ
นาเสนอให้ผู้อานวยการลงนามอนุมัติ
25 พ.ค.2561
การแต่งตั้ง
2.2 ประชุมคณะกรรมการการนิเทศ
ภายในเพื่อชี้แจงรายละเอียดแผนงาน
28-29 พ.ค.2561
นิเทศปีการศึกษา 2561
2.3 จัดทาเอกสารเครื่องมือการ
30-31 พ.ค.2561
นิเทศและที่เกี่ยวข้อง
2.4 จัดทาตารางและปฏิทินการ
1 มิ.ย.2561
นิเทศปีการศึกษา 2561
2.5 จัดอบรมครูที่เป็น
4 มิ.ย. – ก.ย. 61
คณะกรรมการการนิเทศ
2.6 ประสานงานกับงานการเรียน
การสอนเพื่อแจ้งปฏิทินการนิเทศ
พ.ย. 60 – ก.พ. 61
ครูผู้สอนทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
2.7 ดาเนินการนิเทศตามปฏิทินการ
นิเทศ ปีการศึกษา 2561
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล
1. ครูร้อยละ 100 มีการกาหนด (C : CHECK)
เป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้าน
3.1 ตรวจสอบติดตามการ
ทุกเดือน
ความรู้ ทักษะ กระบวนการ
ดาเนินงานตามแผน
สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึง
3.2 ปรับปรุงแก้ไขการดาเนินงาน
ทุกเดือน
ประสงค์
ตามแผนงานนิเทศที่ยังไม่สมบูรณ์
2. ครูร้อยละ100 มีการ
3.3 ทบทวน/แก้ไขปรับปรุง
ทุกเดือน
วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล
เครื่องมือนิเทศ
สรุปผลรายภาค
และใช้ข้อมูลในการวางแผนการ
3.4 วิเคราะห์ สังเคราะห์ผลการ
เรียนและรายปี
จัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนา
นิเทศแต่ละกลุ่มสาระทั้ง 8 กลุ่มสาระ
การศึกษา
ศักยภาพของผู้เรียน
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วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
3. ครูร้อยละ 75 ออกแบบและ
จัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความ
แตกต่างระหว่างบุคคลและ
พัฒนาทางด้านสติปัญญา
4. ครูร้อยละ 80 สร้างสรรค์
ห้องเรียน/แหล่งเรียนรู้คุณภาพ
5. ครูร้อยละ 75 มีผลงานที่
นาไปใช้ประโยชน์
6. ครูร้อยละ 75 ปี การวัดและ
ประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนา
การเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการ
ที่หลากหลาย
7. ครูร้อยละ 85 ได้ให้
คาแนะนา คาปรึกษาและแก้ไข
ปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการ
เรียนและคุณภาพชีวิตด้วยความ
เสมอภาค
8. ครูร้อยละ 80 มีการศึกษา
วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้
ในวิชาที่ตนรับผิดชอบและใช้ผล
ในการปรับการสอน
9. ครูร้อยละ 80 ได้รับการ
เพิ่มพูนความรู้ประสบการณ์
10. ครูทุกคนได้รับการนิเทศ
ภายในกากับ ติดตามตรวจสอบ
และนาผลไปปรับปรุงการเรียน
การสอนอย่างสม่าเสมออย่างมี
คุณภาพร้อยละ 80

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)

51

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
11. ครูร้อยละ 75 พร้อมสู่สากล
เครื่องมือการติดตาม/
ประเมินผล
1. แบบประเมินการนิเทศ
2. แบบประเมินการพร้อมสู่
สากลครูผู้สอน

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

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

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)

รายเดือน/รายภาค
เรียนและรายปี
การศึกษา
มีนาคม 2561
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แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่าย
หน่วยงาน นิเทศการเรียนการสอน
ลาดั
บ

รายการ

ฝ่าย วิชาการ
ขั้นกาหนดมาตรฐาน/
คุณลักษณะเฉพาะ
ราคาต่อ จานวน
คุณภาพ
หน่วย
หน่วย
บาท สต.
80 แกรม
120 4
“Duble A”

1

กระดาษ A4 จัดทา
เอกสารฝ่ายวิชาการ

2

สารองดาเนินการ

3

จัดทาเอกสาร
ดาเนินการ
ค่าล้างรูป

สารองดาเนินการ

4

ค่ากระดาษโฟโต้

5
6

-

จานวนเงิน

บาท สต.
480 -

-

-

500

-

5

-

100

500

-

สารองดาเนินการ

150

-

2

300

-

แฟ้ม

สารองดาเนินการ

70

-

2

140

-

กระดาษสี

สารองดาเนินการ

90

-

2

180

-

2,100

-

รวมประมาณการค่าใช้จ่าย ( สองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน )
สรุปประเภทงบประมาณ
 งบโรงเรียน..........2,100...........................
ผู้เสนอ

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

(นางสาวชัญญานุช เกิดผล) (นางสาวสุภารัตน์ เหลืองรัตนวิมล)
หัวหน้างานนิเทศการเรียนการสอนรองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ
ผู้เห็นชอบ
(ซิสเตอร์จานันท์ ไพรงาม)
ผู้อานวยการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์

ผู้อนุมัติ
(บาทหลวงสุรชัย เจริญพงศ์)
ผู้จัดการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
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ลาดับที่ 5 หน่วยงานงานพัฒนาสื่อและนวัตกรรม ฝ่าย
วิชาการ
ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน : พันธกิจข้อที่...2.3...ยุทธศาสตร์ข้อที่ ....6.....เป้าหมายข้อที่...2....
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ.มาตรฐานที่ ....3....ประเด็นที่......3.1-3.3.............................
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบสี่: มาตรฐานที่....3.....ประเด็นที่...3.1-3.3…………………...
ตอบสนองมาตรฐานของโรงเรียน : มาตรฐานที่ .....3................ ตัวบ่งชี้ที่........3.3.4....................
ระยะเวลา
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ดาเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)
วัตถุประสงค์
1.ขั้นวางแผน (P : PLAN)
1. เพื่อประสานงานการเรียน
1.1 ประชุมคณะกรรมการงาน
การสอนฝ่ายวิชาการในการ
พัฒนาสื่อและนวัตกรรมเพื่อ
ส่งเสริมครูผลิตสื่อ/นวัตกรรมการ
1.1.1 เตรียมแต่งตั้ง
1 มิ.ย.2561
เรียนการสอน
คณะกรรมการงานพัฒนาสื่อ/
2. เพื่อรวบรวมบัญชีสื่อ/
นวัตกรรมการเรียนการสอน
1 มิ.ย.2561
นวัตกรรมของแต่ละกลุ่มสาระ
1.1.2เตรียมสารวจความต้องการ
ตามที่กาหนดในการผลิต
ผลิตสื่อและนวัตกรรม
1.1.3 จัดทาปฏิทินติดตามงาน
1 มิ.ย.2561
1.1.4 เตรียมจัดทาเอกสารที่
1 มิ.ย.2561
เกี่ยวข้องได้แก่ แบบสารวจความ
ต้องการผลิตสื่อและนวัตกรรมแต่ละ
ช่วงชั้น แบบบันทึกการส่งสื่อและ
นวัตกรรม การยืมคืน ปฏิทินการส่งสื่อ
นวัตกรรม
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วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

2. ขั้นดาเนินการ (ภาระงานประจา/
ภาระงานร่วม/โครงการ)(D : DO)
2.1 จัดทาคาสั่งแต่งตั้ง
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
คณะกรรมการการพัฒนาสื่อ/
1.มีการประสานงานการเรียน นวัตกรรมนาเสนอให้ผู้อานวยการลง
การสอนฝ่ายวิชาการในการ
นามอนุมัติการแต่งตั้ง
ส่งเสริมครูผลิตสื่อ/นวัตกรรมการ 2.2 จัดประชุมคณะกรรมการผลิต
เรียนการสอน
สื่อ/นวัตกรรมการเรียนการสอนเพื่อ
2. มีบัญชี/นวัตกรรมของแต่ละ ชี้แจงรายละเอียดแผลงานพัฒนาสื่อ/
กลุ่มสาระ
นวัตกรรมปีการศึกษา 2561
3. มีสรุปรายงานการส่งสื่อ/
2.3 สารวจความต้องการ การผลิต
นวัตกรรมการเรียนการสอน
สื่อ/นวัตกรรมในแต่ละช่วงชั้นได้ดังนี้
ป.1-ป.3 จัดทาบัตรคา
ป.4-ป.6 จัดทาสื่อผสม
ม.1-ม.3 จัดทาสื่อผสม
2.4 ประสานงานการเรียนการสอน
เพื่อแจ้งปฏิทินการส่งสื่อ/นวัตกรรม
ครูผู้สอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ
2.5 จัดทาเอกสารแบบบันทึก
เครื่องมือในการประเมินสื่อ/นวัตกรรม
การเรียนการสอน
2.6 จัดทาทะเบียนสื่อ/นวัตกรรม
การยืม-การคืน การซ่อมแซมสื่อ/
นวัตกรรมในแต่ละเดือน
2.7 ดาเนินการกากับติดตามการ
ผลิตสื่อ/นวัตกรรมตามปฏิทินการ
พัฒนาสื่อ/นวัตกรรมของภาคเรียนที่ 1
และภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)

เป้าหมายเชิงปริมาณ
- ครูผู้สอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ

11-12 มิ.ย.61

19 มิ.ย. 2561

19-20 มิ.ย.2561

24 มิ.ย.2561

25 มิ.ย.2561

28 มิ.ย.2561

เทอมละ 1 ครั้ง
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วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1.ครูร้อยละ 85 มีการผลิตสื่อ/
นวัตกรรมการเรียนการสอน
2. ครูทุกคนมีการส่งสื่อ/
นวัตกรรมและนาไปจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนอย่างสม่าเสมอ
อย่างมีคุณภาพร้อยละ 80
3. ครูร้อยละ 90 มีการผลิต
สื่อ/นวัตกรรมที่มุ่งสู่สากล

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

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)

3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล
(C : CHECK)
3.1 ตรวจสอบ ติดตามการ
ทุกเดือน
ดาเนินงานตามแผน
3.2 ปรับปรุงแก้ไขการดาเนินงาน
ทุกเดือน
ตามแผนงานพัฒนาสื่อ/นวัตกรรมการ
เรียนการสอน
3.3 ทบทวน/แก้ไขปรับปรุง
สรุปผลรายภาค
เครื่องมือการประเมินสื่อนวัตกรรมการ เรียนและรายปี
เรียนการสอน
การศึกษา
3.4 วิเคราะห์สังเคราะห์ผลการส่ง
สื่อทั้ง 8 กลุ่มสาระ
4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา
( A : ACT)
4.1 สรุปผลการส่งสื่อ/นวัตกรรม
รายเดือน/รายภาค
รายบุคคลและภาพรวม
เรียนและรายปี
4.2 นาผลการประเมินมาวางแผน
การศึกษา
เพื่อปรับปรุงและพัฒนาในปีการศึกษา
มีนาคม 2562
ต่อไป
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แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่าย
หน่วยงาน งานพัฒนาสื่อและนวัตกรรม
ลาดั
บ

ขั้นกาหนด
มาตรฐาน/
คุณลักษณะ
เฉพาะคุณภาพ

จานวนเงิน

3

ราคาต่อ จานว
หน่วย
น
บาท สต. หน่วย
จัดทาเอกสารดาเนินการ สารองดาเนินการ เครื่องเคลือบสาหรับจัดทา สารองดาเนินการ บัตรคาวิชาภาษาไทยและ
วิชาภาษาต่างประเทศ
เครื่องปริ้น
สารองดาเนินการ -

4

หมึกสี

สารองดาเนินการ

-

-

5

หมึกเติม

สารองดาเนินการ

-

6

กระดาษ A4 80 แกรม

สารองดาเนินการ

1
2

รายการ

ฝ่าย วิชาการ

บาท สต.
1,000 6,000 -

8,970

-

-

5,400

-

-

-

3,360

-

-

-

-

1,560

-

พลาสติกเคลือบขนาด A4 สารองดาเนินการ 125 mic (100 แผ่น)
8 สื่อผสม ป. 4 – ป. 6,
สารองดาเนินการ ม. 1 - ม. 3
รวมประมาณการค่าใช้จ่าย ( ห้าหมื่นสามร้อยบาทถ้วน )

-

-

23,010

-

-

-

1,000

-

50,300

-

7

สรุปประเภทงบประมาณ
 งบโรงเรียน..............50,300.......................

งบจัดหา...........................................
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ผู้เสนอ

ผู้พิจารณา

(นางสาวชลละดา ชิวรัมย์)
หัวหน้างานพัฒนาสื่อและนวัตกรรม

(นางสาวสุภารัตน์ เหลืองรัตนวิมล)
รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ

ผู้เห็นชอบ

ผู้อนุมัติ

(ซิสเตอร์จานันท์ ไพรงาม)
ผู้อานวยการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์

(บาทหลวงสุรชัย เจริญพงศ์)
ผู้จัดการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
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ลาดับที่ 6 หน่วยงานงานวิจัยในชั้นเรียน ฝ่าย
วิชาการ
ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน : พันธกิจข้อที่...2...ยุทธศาสตร์ข้อที่ ....3,4.....เป้าหมายข้อที่...2....
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ.มาตรฐานที่ ....3....ประเด็นที่......3.1-3.2..............................
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบสี่: มาตรฐานที่....3.....ประเด็นที่...3.1-3.2…………………...
ตอบสนองมาตรฐานของโรงเรียน : มาตรฐานที่ .....5................ ตัวบ่งชี้ที่........5.1,5.2,5.3............
ระยะเวลา
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ดาเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)
วัตถุประสงค์
1.ขั้นวางแผน (P : PLAN)
1. ประสานงานกาเรียนการสอน 1.1ประชุมคณะกรรมการงานวิจัยใน
ฝ่ายวิชาการในการส่งเสริมครูทา ชั้นเรียนเพื่อ
วิจัยในชั้นเรียน
1.1.1 เพื่อประสานงานการเรียน
18 พ.ค. 2561
การสอน ฝ่ายวิชาการในการส่งเสริมครู
ทาวิจัยในชั้นเรียน
1.1.2 เตรียมประชุม/ อบรม
18 พ.ค. 2561
โครงการวิจัยในชั้นเรียน
1.1.3 เตรียมรวบรวมดาเนินการ
18 พ.ค. 2561
วิจัยในชั้นเรียนตามรูปแบบต่างๆที่
กาหนด
เป้าหมายเชิงปริมาณ
2. ขั้นดาเนินการ (ภาระงานประจา/
- ครูผู้สอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ
ภาระงานร่วม/โครงการ)(D : DO)
2.1 ประชุม/อบรม โครงการวิจัยใน 30 เมษายน 2561
ชั้นเรียน
2.1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการ
1-2 พฤษภาคม
รับผิดชอบโครงการ
2561
2.1.2 ประชุมคณะกรรมการ
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วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1. ครูผู้สอนทุกคนร่วมกับฝ่าย
วิชาการในการส่งเสริมครูทาวิจัย
ในชั้นเรียน
2. มีสรุปรายงานการส่ง
งานวิจัยในชั้นเรียน

2.1.3 จัดอบรมบุคลากรใน
โรงเรียน โครงการวิจัยในชั้นเรียน
2.1.3.1 ประชุม
คณะกรรมการโครงการวิจัยในชั้นเรียน
2.1.3.2แต่งตั้งคณะกรรมการ
โครงการวิจัยในชั้นเรียน
2.1.3.3 ประชุมชี้แจงครู
เกี่ยวกับโครงการวิจัยในชั้นเรียน
2.1.3.4 รวบรวมผลการ
ดาเนินโครงการวิจัยในชั้นเรียน
2.1.3.5 กากับติดตามผลการ
ดาเนินโครงการ
2.1.3.6สรุปรายงานผล
โครงการวิจัยในชั้นเรียน
2.1.4 ดาเนินการวิจัยตามหัวข้อ
ที่กาหนดของภาคเรียนที่ 1และ 2 ปี
การศึกษา 2561
2.1.5 จัดทาเอกสารรวบรวม
ข้อมูลดาเนินการวิจัยในชั้นเรียนตาม
รูปแบบต่างๆที่กาหนด

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ครูทุกคน มีการศึกษาวิจัย
และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ใน
วิชาที่ตนรับผิดชอบและใช้ผลใน
การปรับการสอน

3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล
(C : CHECK)
3.1 กากับ ติดตาม การทาวิจัยในชั้น
เรียนของครูผู้สอนแต่ละระดับชั้นโดย
ประสานงานกับงานระดับชั้นฝ่าย
กิจการนักเรียน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)

9-10 มิ.ย. 2561

1 ส.ค. – 31 ต.ค.
2561

1 ส.ค. – 31 ต.ค.
2561
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วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
2. ครูร้อยละ 90 มีการจัดทา
วิจัยในชั้นเรียน

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)
1 พ.ย. – 28 ธ.ค.
2561
3 – 28 ธ.ค.2561

3.2 กากับ ติดตาม การวิจัยไปใช้ใน
การพัฒนาผู้เรียน/งานที่ปฏิบัติ
3.3 วิเคราะห์ สังเคราะห์ผลงาน
จัดทาวิจัยแต่ละกลุ่มสาระทั้ง 8 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้
เครื่องมือการติดตาม/
4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา
ประเมินผล
( A : ACT)
1. แบบประเมินผลการทาวิจัย
4.1 สรุปผลการจัดทาวิจัยในชั้น
1 – 28 ก.พ. 2562
2. แบบติดตามการทาวิจัยใน เรียนเป็นรายบุคคล
ชั้นเรียน
4.2 รายงานผลต่อหัวหน้าฝ่ายผู้แทน 1 – 28 ก.พ. 2562
ผู้รับใบอนุญาต ผู้อานวยการและ
ผู้จัดการ
4.3 นาผลการประเมินมาวางแผน 1 – 28 ก.พ. 2562
เพื่อปรับปรุงและพัฒนาในการศึกษา
ต่อไป
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แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่าย
หน่วยงาน งานวิจัยในชั้นเรียน
ลาดั
บ

รายการ

1

ฝ่าย วิชาการ
ขั้นกาหนดมาตรฐาน/
จานวนเงิน
คุณลักษณะเฉพาะ
ราคาต่อ จานวน
คุณภาพ
หน่วย
หน่วย
บาท สต.
บาท สต.
สารองดาเนินการ
- 5,000 -

ค่าเอกสารดาเนิน
จัดทาวิจัยในชั้นเรียน
2 โครงการอบรมวิจัยใน สารองดาเนินการ
ชั้นเรียน
รวมประมาณการค่าใช้จ่าย (หกหมื่นห้าพันบาทถ้วน )

-

-

-

60,00
0
65,00
0

สรุปประเภทงบประมาณ
 งบโรงเรียน..........65,000.......... บาท งบจัดหา..................-.................. บาท

ผู้เสนอ
(นางสาวสุรินทร ฉลาดเจน)
หัวหน้างานวิจัยในชั้นเรียน
ผู้เห็นชอบ
(ซิสเตอร์จานันท์ ไพรงาม)
ผู้อานวยการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์

ผู้พิจารณา
(นางสาวสุภารัตน์ เหลืองรัตนวิมล)
รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ
ผู้อนุมัติ
(บาทหลวงสุรชัย เจริญพงศ์)
ผู้จัดการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์

-
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ลาดับที่
6
ปีการศึกษา2561
ชื่อโครงการ / กิจกรรม โครงการวิจัยในชั้นเรียน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานวิจัยในชั้นเรียนฝ่าย
วิชาการ
ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน : พันธกิจข้อที่...2...ยุทธศาสตร์ข้อที่ ....3,4.....เป้าหมายข้อที่...2....
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ.มาตรฐานที่ ....1....ประเด็นที่......3.1-3.2………………………….
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบสี่: มาตรฐานที่....3.....ประเด็นที่...3.1-3.2…………………...
ตอบสนองมาตรฐานของโรงเรียน : มาตรฐานที่ .....5................ ตัวบ่งชี้ที่........5.1,5.2,5.3............
ลักษณะโครงการ
ใหม่
 ต่อเนื่อง
1. หลักการและเหตุผล
ครูผู้สอนเป็นผู้มีบทบาทสาคัญในการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษา ครูผู้สอนจึงต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ รู้จักนาวิธีการสอนและ
เทคนิคการสอนมาจัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย โดยจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมการเรียนรู้ให้
สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน รวมทั้งจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม สื่อการเรียนรู้
และอานวยความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะการเรียนรู้
ดังนั้นครูต้องเป็นผู้มีความสามารถในการวิจัยในชั้นเรียนเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ ในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลให้สอดคล้องกับสภาพจริงและ
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สามารถนากระบวนการวิจัยในชั้นเรียนมาใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ให้กับ
ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.วัตถะประสงค์
2.1 เพื่อพัฒนาครูในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
2.2 เพื่อพัฒนาครูในการนาการวิจัยชั้นเรียนมาพัฒนากระบวนการเรียนรู้
3.เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 ครูมีความรู้ความสามารถในการนาวิธีการสอนและเทคนิควิธีการ เพื่อ
ประโยชน์ต่อการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ร้อยละ 80
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3.1.2 ครูมีความรู้ความสามารถในการนาปัญหาและอุปสรรคจาการเรียนการสอน
มาแก้ไข โดยใช้กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน มาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้ดีขึ้น ร้อยละ 80
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 ครูมีความสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามเป้าหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
3.2.2 ครูสามารถจัดทาวิจัยในชั้นเรียน และพัฒนากระบวนการวิจัยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
3.2.3 ครูสามารถแก้ไขปัญหาการจัดการเรียนการสอน โดยใช้กระบวนการวิจัยใน
ชั้นเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.3 ตัวชี้วัดความสาเร็จ
3.3.1 ครูทุกคน มีการศึกษาวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตน
รับผิดชอบและใช้ผลในการปรับการสอน
3.3.2 ครูร้อยละ 90 มีการจัดทาวิจัยในชั้นเรียน
4. แผนการดาเนินการ/กิจกรรมที่จะ/ปฏิทินการดาเนินงาน
กิจกรรม
ระยะเวลา
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
นางสาวสุรินทร ฉลาดเจน
1. ขั้นวางแผน
30 เมษายน 2561
นางสาวปานทิพย์ กล่อมรัมย์
1.1 ประชุมคณะกรรมการ
1-2 พฤษภาคม
นางสาววชิราพรรณ ระตาภรณ์
1.2 วางแผนการดาเนินงาน
2561
นางอรรถโกวิท ไชยประเสริฐ
ประชุม
1.3 แต่งตั้งคณะกรรมการ
รับผิดชอบโครงการ
1.4 จัดทาปฏิทินการปฏิบัติงาน
ตามโครงการ
2. ขั้นดาเนินการ/ กิจกรรที่จัด
นางสาวสุรินทร ฉลาดเจน
2.1 จัดอบรมบุคลากรในโรงเรียน 9-10 มิ.ย. 2561
60,000 นางสาวปานทิพย์ กล่อมรัมย์
นางสาววชิราพรรณ ระตาภรณ์
เรื่องกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน
นางอรรถโกวิท ไชย
ครั้งที่ 1
7-9 ก.ค. 2561
ประเสริฐ
2.2 ประชุมติดตามการจัดทาวิจัย
นางสาวชลละดา ชิวรัมย์
ในชั้นเรียน บทที่ 1-3
18-19 ส.ค.2561

64

กิจกรรม
2.3 ประชุมติดตามการจัดทาวิจัย
ในชั้นเรียน บทที่ 4-5
2.4กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่ม
ส่งผลงานวิจัย 1 เรื่อง จัดทาเป็น
รูปเล่ม
3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/
ประเมินผล
3.1 เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์
ประเมินผลการดาเนินกิจกรรม
ตามโครงการ
4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/
พัฒนา
4.1 สรุปผลการดาเนินกิจกรรม
ตามโครงการ
4.2 รายงานผลการประเมินต่อ
ผู้บริหาร

ระยะเวลา

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวชัญญานุช เกิดผล

กันยายน 2561

นางสาวสุรินทร ฉลาดเจน
นางสาวปานทิพย์ กล่อมรัมย์
นางสาววชิราพรรณ ระตาภรณ์
นางอรรถโกวิท ไชยประเสริฐ

31 ส.ค. 2561

นางสาวสุรินทร ฉลาดเจน
นางสาวปานทิพย์ กล่อมรัมย์
นางสาววชิราพรรณ ระตาภรณ์
นางอรรถโกวิท ไชยประเสริฐ

31 ส.ค. 2561

5. งบประมาณ
5.1 งบโรงเรียน 60,000บาท
รวม 60,000บาท
6. สถานที่ดาเนินการ
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
7. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล
1. แบบสารวจ
2. แบบประเมินผล
3. ผลงานวิจัยของครู

5.2 งบจัดหา

-

บาท
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 ครูมีประสิทธิภาพและมีเป้าหมายในการจัดการเรียนการสอน
8.2 ครูสามารถจัดทางานวิจัยในชั้นเรียน และพัฒนากระบวนวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่าย
โครงการ / กิจกรรมโครงการวิจัยในชั้นเรียนฝ่าย วิชาการ
ราคาต่อ
ข้อกาหนด
หน่วย
จานวนเงิน
มาตรฐาน /
บาท ส.ต. จานวน บาท ส.ต.
ลาดับ
รายการ
ที่
คุณลักษณะ
เฉพาะ/
หน่วย
คุณภาพ
1 งบประมาณดาเนินงาน สารองดาเนินการ 9,000
2

สารองดาเนินการ

-

-

-

1,000

-

3

งบประมาณการจัดทา
เอกสาร
งบค่าอาหารว่าง

สารองดาเนินการ

-

-

-

20,000

-

4

งบสาหรับวิทยากร

สารองดาเนินการ

-

-

-

30,000

-

รวม
สรุปประเภทงบประมาณ
 งบประมาณ
60,000 บาท


หกหมื่นบาทถ้วน

งบจัดหา

60,000

-

บาท

ลงชื่อ ...........................................................ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวสุรินทร ฉลาดเจน)
หัวหน้างานวิจัยในชั้นเรียน
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ลงชื่อ ………………………………………………. ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางสาวสุภารัตน์ เหลืองรัตนวิมล)
รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ

ลงชื่อ ………………………………………………. ผู้เห็นชอบโครงการ
(ซิสเตอร์จานันท์ ไพรงาม)
ผู้อานวยโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
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ลาดับที7่
หน่วยงาน งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ฝ่าย วิชาการ
ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน : พันธกิจข้อที่...2...ยุทธศาสตร์ข้อที่ ....3,4.....เป้าหมายข้อที่...1....
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ.มาตรฐานที่ ....3....ประเด็นที่...... 3.1-3.2.............................
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบสี่: มาตรฐานที่....3.....ประเด็นที่...3.1-3.2…………………...
ตอบสนองมาตรฐานของโรงเรียน : มาตรฐานที่ .....10................ ตัวบ่งชี้ที่........10.1....................
ระยะเวลา
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ดาเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)
วัตถุประสงค์
1.ขั้นวางแผน (P : PLAN)
1. เพื่อดาเนินการจัดกิจกรรมที่ 1.1 ประชุมคณะกรรมการฝ่าย
ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนตาม
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อ
หลักสูตรแกนกลางพุทธศักราช
1.1.1 เตรียมดาเนินการจัด
4 พฤษภาคม 2561
2551(ฉบับปรับปรุง 2560)ได้แก่ กิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนตาม
กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี
หลักสูตรแกนกลางพุทธศักราช 2551
กิจกรรมชุมนมกิจกรรมแนะแนว
1.1.2 เตรียมจัดจัดกิจกรรม
7 พฤษภาคม 2561
2. เพื่อจัดจัดกิจกรรมส่งเสริม ส่งเสริมพัฒนาเพิ่มเติมนอกเหนือจาก
พัฒนาเพิ่มเติมนอกเหนือจาก
หลักสูตร
หลักสูตร
เป้าหมายเชิงปริมาณ
2. ขั้นดาเนินการ (ภาระงานประจา/
- นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- ภาระงานร่วม/โครงการ)(D : DO)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
2.1 ดาเนินการจัดกิจกรรมที่
จานวน......2,466........คน
ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตร
แกนกลางพุทธศักราช 2551กิจกรรม
ลูกเสือ – เนตรนารี
2.1.1 ประชุมคณะกรรมการ
11พฤษภาคม2561
ลูกเสือ-เนตรนารี
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วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

2.1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการผู้
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
กากับประจากลุ่มและกองลูกเสือ-เนตร
1. มีการจัดครูเข้าสอนลูกเสือ นารี
ตามสายชั้น
2.1.3 ดาเนินการจัดกิจกรรมให้มี
2. มีการกากับติดตาม การ
ประสิทธิภาพ
จัดการเรียนการสอนของครู
2.1.4 กากับ ติดตามและ
3. มีการจัดกิจกรรมชมรมที่
ประเมินผลการจัดกิจกรรม เพื่อนาผล
ตรงตามความสนใจ ความถนัด การจัดกิจกรรมมาพัฒนาและปรับปรุง
ของผู้เรียน
แก้ไขในครั้งต่อไป
4. มีการจัดกิจกรรมให้นักเรียน
2.1.5 สรุปรายงานผลการจัด
ได้รับประสบการณ์ตรงจากแหล่ง กิจกรรมให้กับงานวัดผลและทะเบียน
เรียนรู้ที่อยู่ภายนอก
ฝ่ายวิชาการ
2.2กิจกรรมชมรม
2.2.1 ประชุมคณะกรรมการ
กิจกรรมแนะแนว
2.2.2 แต่งตั้งคณะกรรมการแนะ
แนว
2.2.3 ประชุมชี้แจง ครู /
บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมชมรม
2.2.4 ติดต่อประสานงานกับ
หน่วยงาน / ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับ
กิจกรรมชมรม
2.2.5 ดาเนินการจัดกิจกรรมให้มี
ประสิทธิภาพ
2.2.7 กากับติดตามและ
ประเมินผลการจัดกิจกรรม เพื่อนาผล
การจัดกิจกรรมมาพัฒนาและปรับปรุง
แก้ไขในครั้งต่อไป

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)
11พฤษภาคม2561

30 มิถุนายน – 24
พฤศจิกายน 2561
15 กันยายน 2561

30 พฤศจิกายน
2561

9 พฤษภาคม 2561
9 พฤษภาคม 2561
9 พฤษภาคม 2561
28 พฤษภาคม
2561
24 มิถุนายน 2561
25 สิงหาคม 2561
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วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)
12 กันยายน 2561

2.2.8 สรุปรายงานผล ให้งาน
วัดผลประเมินผลและทะเบียนฝ่าย
วิชาการ
2.3กิจกรรมแนะแนว
2.3.1 ประชุมคณะกรรมการ
12 พฤษภาคม
กิจกรรมแนะแนว
2561
2.3.2 แต่งตั้งคณะกรรมการแนะ
12 พฤษภาคม
แนว
2561
2.3.3 ประชุมชี้แจงครูผู้สอนที่
15 พฤษภาคม
เกี่ยวข้องกับกิจกรรมแนะแนวเพื่อแจก
2561
คู่มือ
2.3.4 รวบรวมผลการดาเนิน
15 พฤษภาคม
กิจกรรมแนะแนว
2561
2.3.5 กากับติดตามผลการ
20 มิถุนายน 2561
ดาเนินกิจกรรมแนะแนวกับครูผู้สอน
2.3.6 สรุปรายงานผลให้ งาน
20 สิงหาคม 2561
วัดผล ประเมินผลและทะเบียน ฝ่าย
วิชาการ
2.4 การจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนา
เพิ่มเติมนอกเหนือจากหลักสูตร
2.4.1 กิจกรรม / โครงการพิเศษ
2.4.1.1 ประชุมปรึกษาฝ่าย 2 พฤศจิกายน 2561
วิชาการ
2.4.1.2 ออกคาสั่งแต่งตั้ง
15 พฤศจิกายน
คณะกรรมการในการจัด
2561
กิจกรรม
2.4.1.3 นาเสนอผู้บริหารเพื่อ
20 พฤศจิกายน
ขออนุมัติในการจัดกิจกรรม
2561
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วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
2.4.1.4 ประชาสัมพันธ์ให้กับ
คณะครู – นักเรียน ได้ทราบ
ถึงรายละเอียด วัตถุประสงค์
ในการจัดกิจกรรม
2.4.1.5 ดาเนินการจัด
กิจกรรมให้มีประสิทธิภาพ
2.4.1.6 ประสานงานกับงาน
จัดซื้อ งานพัสดุ ครุภัณฑ์
ฝ่ายธุรการ การเงิน เพื่อทา
การเบิกจ่ายค่าวิทยากร และ
งานการเรียนการสอน ฝ่าย
วิชาการ เพื่อจัดทาตาราง
เรียน งานโภชนาการ ฝ่าย
บริหารงานทั่วไปในการเตรียม
อาหารให้กับวิทยากร /
ผู้เชี่ยวชาญ
2.4.1.7 ดาเนินการจัด
กิจกรรมให้มีประสิทธิภาพ
2.4.1.8 ประเมินผลความพึง
พอใจในการจัดกิจกรรม
2.4.1.9 สรุปผลการประเมิน
ความพึงพอใจ
2.4.1.10 สรุปรายงานผลการ
ดาเนินการจัดกิจกรรม เพื่อ
นามาพัฒนา ปรับปรุงแก้ไขใน
ครั้งต่อไป
2.3 จัดทาโครงการทัศนศึกษา
2.3.1 แต่งตั้งคณะกรรมการ

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)
24 พฤศจิกายน
2561

25 พฤศจิกายน
2561
25 พฤศจิกายน
2561

30พฤศจิกายน
2561
7 ธันวาคม 2561
8ธันวาคม 2561
9 ธันวาคม 2561

7 มิถุนายน 2561
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ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ผู้เรียนร้อยละ ....90.......มี
ความรู้และทักษะในกิจกรรม
ลูกเสือ – เนตรนารี ตามที่
หลักสูตรกาหนด
2. ผู้เรียนร้อยละ .....90....
เลือกกิจกรรมได้ตรงตามความ
สนใจ ความถนัด และตรงตาม
ศักยภาพของตนเอง
3. ผู้เรียนร้อยละ....90.....นา
ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับ

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)
23มิถุนายน 2561

2.3.2 ประชุมคณะกรรมการ
โครงการทัศนศึกษา
2.3.3 จัดทาเอกสารที่เกี่ยวข้อง 30 มิถุนายน 2561
กับโครงการทัศนศึกษา
2.3.4 ดาเนินการทัศนศึกษา
8-20 สิงหาคม
2.4 จัดทาโครงการเข้าค่ายพักแรม
2561
ลูกเสือ – เนตรนารี
2.4.1 แต่งตั้งคณะกรรมการ
7 พฤศจิกายน 2561
2.4.2 ประชุมคณะกรรมการ
12พฤศจิกายน
โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ –
2561
เนตรนารี
2.4.3 จัดทาเอกสารที่เกี่ยวข้อง
15พฤศจิกายน
กับโครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ –
2561
เนตรนารี
2.4.4 ดาเนินการเข้าค่ายพักแรม 16-26 พฤศจิกายน
ลูกเสือ – เนตรนารี
2561
3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล
(C : CHECK)
3.1 ตรวจสอบ ติดตามการ
10 มีนาคม 2561
ดาเนินงานตามแผน
3.2 ปรับปรุงแก้ไข การดาเนินงาน
14 มีนาคม 2561
ตามแผนงาน

4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา
( A : ACT)
10 ธันวาคม 2561
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กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

ไปใช้ในการศึกษาและดารงชีวิต
ได้อย่างเหมาะสม

4.1 สรุปแบบประเมินผลการจัด
กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี
4.2 สรุปแบบประเมินการจัด
กิจกรรมชมรม
4.3 สรุปแบบประเมินกิจกรรม
ทัศนศึกษาประถมศึกษาปีที่ 1 –
ประถมศึกษาปีที่ 6
4.4 สรุปแบบประเมินกิจกรรม
ทัศนศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 1 –
มัธยมศึกษาปีที่ 3
4.5 สรุปรายงานการจัดทาโครงการ
ทัศนศึกษาประถมศึกษาปีที่ 1 –
ประถมศึกษาปีที่ 6
4.6 สรุปรายงานการจัดทาโครงการ
ทัศนศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 1 –
มัธยมศึกษาปีที่ 3
4.7 สรุปรายงานการจัดทาโครงการ
เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี

เครื่องมือการติดตาม/
ประเมินผล
1. แบบประเมินผลการจัด
กิจกรรม

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)
10 มีนาคม 2562
25 กันยายน 2561

10 ธันวาคม 2561

25 กันยายน 2561

20ธันวาคม 2561

20ธันวาคม 2561
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แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่าย
หน่วยงาน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ลาดับ

1
2

3

รายการ

กระดาษ A4 จัดทา
เอกสารดาเนินการ
โครงการเข้าค่ายพักแรม
ลูกเสือ – เนตรนารี
- ป.1 – ป.3
- ป.4 – ป.5
- ป.6
- ม.1 – ม.3
โครงการทัศนศึกษา

ฝ่าย วิชาการ
ขั้นกาหนด
มาตรฐาน/
คุณลักษณะ
เฉพาะคุณภาพ
“Duble A”

จานวนเงิน
ราคาต่อ จานว
หน่วย
น
บาท สต. หน่วย
120 10

สารองดาเนินการ

- ป.1 (ห้องธรรมดา )
- ป.1-2 (ห้อง ICEP)
- ป.2 (ห้องธรรมดา )
- .3 (ห้องธรรมดา )
- ป.3-4 (ห้อง ICEP)

สารองดาเนินการ

- ป.4(ห้องธรรมดา )
- ป.5(ห้องธรรมดา )
- ป.5-6 (ห้อง ICEP)

บาท สต.
1,200 -

102,000
135,800
113,700
131,100

-

31,680
61,705
32,010
36,465
46,321
41,250
39,700
47,080
44,055
43,700

-

907,766

-

- ป.6 (ห้องธรรมดา )
- ม.1 – 3
รวมประมาณการค่าใช้จ่าย ( เก้าแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยหกสิบหกบาทถ้วน )
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สรุปประเภทงบประมาณ
 งบโรงเรียน.... 1,200....งบเรียนฟรี....406,900....งบจัดหา.....500,866......

ผู้เสนอ

ผู้พิจารณา

(นางสาวยุพา ชุ่มเสนา)
(นางสาวสุภารัตน์ เหลืองรัตนวิมล)
หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ
ผู้เห็นชอบ
(ซิสเตอร์จานันท์ ไพรงาม)
ผู้อานวยการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์

ผู้อนุมัติ
(บาทหลวงสุรชัย เจริญพงศ์)
ผู้จัดการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
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ลาดับที่ 7
หน่วยงาน งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ฝ่าย
วิชาการ
ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน : พันธกิจข้อที่...2...ยุทธศาสตร์ข้อที่ ....3,4.....เป้าหมายข้อที่...1....
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ.มาตรฐานที่ ....3....ประเด็นที่...... 3.1-3.2.............................
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบสี่: มาตรฐานที่....3.....ประเด็นที่...3.1-3.2…………………...
ตอบสนองมาตรฐานของโรงเรียน : มาตรฐานที่ .....10................ ตัวบ่งชี้ที่........10.1....................
ระยะเวลา
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ดาเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)
วัตถุประสงค์
1.ขั้นวางแผน (P : PLAN)
1. เพื่อดาเนินการจัดกิจกรรมที่ 1.1 ประชุมคณะกรรมการฝ่าย
ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนตาม
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อ
หลักสูตรแกนกลางพุทธศักราช
1.1.1 เตรียมดาเนินการจัด
4 พฤษภาคม 2561
2551(ฉบับปรับปรุง 2560)ได้แก่ กิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนตาม
กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี
หลักสูตรแกนกลางพุทธศักราช 2551
กิจกรรมชุมนมกิจกรรมแนะแนว
1.1.2 เตรียมจัดจัดกิจกรรม
7 พฤษภาคม 2561
2. เพื่อจัดจัดกิจกรรมส่งเสริม ส่งเสริมพัฒนาเพิ่มเติมนอกเหนือจาก
พัฒนาเพิ่มเติมนอกเหนือจาก
หลักสูตร
หลักสูตร
เป้าหมายเชิงปริมาณ
2. ขั้นดาเนินการ (ภาระงานประจา/
- นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- ภาระงานร่วม/โครงการ)(D : DO)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
2.1 ดาเนินการจัดกิจกรรมที่
จานวน.....2,466.........คน
ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตร
แกนกลางพุทธศักราช 2551กิจกรรม
ลูกเสือ – เนตรนารี
2.1.1 ประชุมคณะกรรมการ
11พฤษภาคม2561
ลูกเสือ-เนตรนารี
11พฤษภาคม2561
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กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1. มีการจัดครูเข้าสอนลูกเสือ
ตามสายชั้น
2. มีการกากับติดตาม การ
จัดการเรียนการสอนของครู
3. มีการจัดกิจกรรมชมรมที่
ตรงตามความสนใจ ความถนัด
ของผู้เรียน
4. มีการจัดกิจกรรมให้นักเรียน
ได้รับประสบการณ์ตรงจากแหล่ง
เรียนรู้ที่อยู่ภายนอก

2.1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการผู้
กากับประจากลุ่มและกองลูกเสือ-เนตร
นารี
2.1.3 ดาเนินการจัดกิจกรรมให้มี
ประสิทธิภาพ ดังนี้
2.1.3.1 จัดการเรียนการ
สอนลูกเสือ-เนตรนารีทุกระดับชั้น
2.1.3.2 จัดให้มีการฝึกอบรม
ทบทวนการสอนลูกเสือและเนตรนารี
ของผู้กากับ
2.1.4 กากับ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดกิจกรรม เพื่อนาผล
การจัดกิจกรรมมาพัฒนาและปรับปรุง
แก้ไขในครั้งต่อไป
2.1.5 สรุปรายงานผลการจัด
กิจกรรมให้กับงานวัดผลและทะเบียน
ฝ่ายวิชาการ
2.2 กิจกรรมชมรม
2.2.1 ประชุมคณะกรรมการ
กิจกรรมแนะแนว
2.2.2 แต่งตั้งคณะกรรมการแนะ
แนว
2.2.3ประชุมชี้แจง ครู /
บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมชมรม
2.2.4ติดต่อประสานงานกับ
หน่วยงาน / ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับ
กิจกรรมชมรม

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)

30 มิถุนายน – 24
พฤศจิกายน 2561
ตลอดปีการศึกษา
15 กรกฎาคม 2561

15 กันยายน 2561

30 พฤศจิกายน
2561

9 พฤษภาคม 2561
9 พฤษภาคม 2561
9 พฤษภาคม 2561
28 พฤษภาคม
2561
24 มิถุนายน 2561
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กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)
25 สิงหาคม 2561

2.2.5ดาเนินการจัดกิจกรรมให้มี
ประสิทธิภาพ
2.2.7กากับติดตามและ
ประเมินผลการจัดกิจกรรม เพื่อนาผล
การจัดกิจกรรมมาพัฒนาและปรับปรุง 12 กันยายน 2561
แก้ไขในครั้งต่อไป
2.2.8สรุปรายงานผล ให้งาน
วัดผลประเมินผลและทะเบียนฝ่าย
วิชาการ
12 พฤษภาคม
2.3 กิจกรรมแนะแนว
2561
2.3.1ประชุมคณะกรรมการ
12 พฤษภาคม 2561
กิจกรรมแนะแนว
2.3.2 แต่งตั้งคณะกรรมการแนะ
แนว
15 พฤษภาคม
2.3.3 ประชุมชี้แจงครูผู้สอนที่
2561
เกี่ยวข้องกับกิจกรรมแนะแนวเพื่อแจก
คู่มือ
15 พฤษภาคม
2.3.4 รวบรวมผลการดาเนิน
2561
กิจกรรมแนะแนว
20 มิถุนายน 2561
2.3.5 กากับติดตามผลการดาเนิน
กิจกรรมแนะแนวกับครูผู้สอน
20 สิงหาคม 2561
2.3.6 สรุปรายงานผลให้ งานวัดผล
ประเมินผลและทะเบียน ฝ่ายวิชาการ
2.4 การจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนา
เพิ่มเติมนอกเหนือจากหลักสูตร
2.4.1 กิจกรรม / โครงการพิเศษ 2 พฤศจิกายน 2561
2.4.1.1 ประชุมปรึกษาฝ่าย
วิชาการ
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กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
2.4.1.2 ออกคาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการในการจัด
กิจกรรม
2.4.1.3 นาเสนอผู้บริหารเพื่อ
ขออนุมัติในการจัดกิจกรรม
2.4.1.4 ประชาสัมพันธ์ให้กับ
คณะครู – นักเรียน ได้ทราบ
ถึงรายละเอียด วัตถุประสงค์
ในการจัดกิจกรรม
2.4.1.5 ดาเนินการจัด
กิจกรรมให้มีประสิทธิภาพ
2.4.1.6 ประสานงานกับงาน
จัดซื้อ งานพัสดุ ครุภัณฑ์
ฝ่ายธุรการ การเงิน เพื่อทา
การเบิกจ่ายค่าวิทยากร และ
งานการเรียนการสอน ฝ่าย
วิชาการ เพื่อจัดทาตาราง
เรียน งานโภชนาการ ฝ่าย
บริหารงานทั่วไปในการเตรียม
อาหารให้กับวิทยากร /
ผู้เชี่ยวชาญ
2.4.1.7 ดาเนินการจัด
กิจกรรมให้มีประสิทธิภาพ
2.4.1.8 ประเมินผลความพึง
พอใจในการจัดกิจกรรม
2.4.1.9 สรุปผลการประเมิน
ความพึงพอใจ

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)
15 พฤศจิกายน
2561
20 พฤศจิกายน
2561
24 พฤศจิกายน
2561

25 พฤศจิกายน
2561
25 พฤศจิกายน
2561

30พฤศจิกายน
2561
7 ธันวาคม 2561
8ธันวาคม 2561
9 ธันวาคม 2561
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วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ผู้เรียนร้อยละ ....90.......มี
ความรู้และทักษะในกิจกรรม
ลูกเสือ – เนตรนารี ตามที่
หลักสูตรกาหนด

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)

2.4.1.10 สรุปรายงานผลการ
ดาเนินการจัดกิจกรรม เพื่อ
นามาพัฒนา ปรับปรุงแก้ไขใน
ครั้งต่อไป
2.3 จัดทาโครงการทัศนศึกษา
7 มิถุนายน 2561
2.3.1 แต่งตั้งคณะกรรมการ
23มิถุนายน 2561
2.3.2 ประชุมคณะกรรมการ
โครงการทัศนศึกษา
30 มิถุนายน 2561
2.3.3 จัดทาเอกสารที่เกี่ยวข้อง
กับโครงการทัศนศึกษา
8-20 สิงหาคม
2.3.4 ดาเนินการทัศนศึกษา
2561
2.4 จัดทาโครงการเข้าค่ายพักแรม
ลูกเสือ – เนตรนารี
7 พฤศจิกายน 2561
2.4.1 แต่งตั้งคณะกรรมการ
12พฤศจิกายน
2.4.2 ประชุมคณะกรรมการ
2561
โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ –
เนตรนารี
15พฤศจิกายน
2.4.3 จัดทาเอกสารที่เกี่ยวข้อง
2561
กับโครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ –
เนตรนารี
16-26 พฤศจิกายน
2.4.4 ดาเนินการเข้าค่ายพักแรม
2561
ลูกเสือ – เนตรนารี
3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล
(C : CHECK)
3.1 ตรวจสอบ ติดตามการ
ดาเนินงานตามแผน
10 มีนาคม 2561
3.2 ปรับปรุงแก้ไข การดาเนินงาน
ตามแผนงาน
14 มีนาคม 2561
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วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)

2. ผู้เรียนร้อยละ .....90....
เลือกกิจกรรมได้ตรงตามความ
สนใจ ความถนัด และตรงตาม
ศักยภาพของตนเอง
3. ผู้เรียนร้อยละ....90.....นา
ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับ
ไปใช้ในการศึกษาและดารงชีวิต
ได้อย่างเหมาะสม
เครื่องมือการติดตาม/
ประเมินผล
1. แบบประเมินผลการจัด
กิจกรรม

4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา
( A : ACT)
4.1 สรุปแบบประเมินผลการจัด
10 ธันวาคม 2561
กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี
4.2 สรุปแบบประเมินการจัด
10 มีนาคม 2562
กิจกรรมชมรม
4.3 สรุปแบบประเมินกิจกรรม
25 กันยายน 2561
ทัศนศึกษาประถมศึกษาปีที่ 1 –
ประถมศึกษาปีที่ 6
4.4 สรุปแบบประเมินกิจกรรม
10 ธันวาคม 2561
ทัศนศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 1 –
มัธยมศึกษาปีที่ 3
4.5 สรุปรายงานการจัดทาโครงการ 25 กันยายน 2561
ทัศนศึกษาประถมศึกษาปีที่ 1 –
ประถมศึกษาปีที่ 6
4.6 สรุปรายงานการจัดทาโครงการ 20ธันวาคม 2561
ทัศนศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 1 –
มัธยมศึกษาปีที่ 3
4.7 สรุปรายงานการจัดทาโครงการ 20ธันวาคม 2561
เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี
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แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่าย
หน่วยงาน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ลาดับ

1

2

3

รายการ

ฝ่าย วิชาการ
ขั้นกาหนด
มาตรฐาน/
คุณลักษณะ
เฉพาะคุณภาพ

จานวนเงิน
ราคาต่อ จานว
หน่วย
น
บาท สต. หน่วย

กิจกรรมอบรมทบทวนการ สารองดาเนินการ
เรียนการสอนลูกเสือและ
เนตรนารีให้กับผู้กากับ
โครงการเข้าค่ายพักแรม
ลูกเสือ – เนตรนารี
- ป.1 – ป.3
สารองดาเนินการ
- ป.4 – ป.5
- ป.6
- ม.1 – ม.3

บาท สต.
40,000 -

102,000
135,800
104,700
131,100

-

31,680
61,705
32,010
36,465
46,321
41,250
39,700
47,080
44,055
43,700

-

937,566

-

โครงการทัศนศึกษา
- ป.1 (ห้องธรรมดา )
- ป.1-2 (ห้อง ICEP)
- ป.2 (ห้องธรรมดา )
- ป.3 (ห้องธรรมดา )
- ป.3-4 (ห้อง ICEP)

สารองดาเนินการ

- ป.4(ห้องธรรมดา )
- ป.5(ห้องธรรมดา )
- ป.5-6 (ห้อง ICEP)
- ป.6 (ห้องธรรมดา )
- ม.1 – 3
รวมประมาณการค่าใช้จ่าย (เก้าแสนสามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยหกสิบหกบาทถ้วน)
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สรุปประเภทงบประมาณ
 งบโรงเรียน.... 40,000....งบเรียนฟรี....715,866....งบจัดหา...181,700........

ผู้เสนอ
(นางสาวยุพา ชุ่มเสนา)
หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ผู้เห็นชอบ
(ซิสเตอร์จานันท์ ไพรงาม)
ผู้อานวยการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์

ผู้พิจารณา
(นางสาวสุภารัตน์ เหลืองรัตนวิมล)
รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ
ผู้อนุมัติ
(บาทหลวงสุรชัย เจริญพงศ์)
ผู้จัดการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
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ลาดับที่
7
ปีการศึกษา
2561
ชื่อโครงการ/ กิจกรรมโครงการทัศนศึกษา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ฝ่าย วิชาการ
ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน : พันธกิจข้อที่...2...ยุทธศาสตร์ข้อที่ ....3,4.....เป้าหมายข้อที่...1....
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ.มาตรฐานที่ ....3....ประเด็นที่...... 3.1-3.2.............................
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบสี่: มาตรฐานที่....3.....ประเด็นที่...3.1-3.2…………………...
ตอบสนองมาตรฐานของโรงเรียน : มาตรฐานที่ .....10................ ตัวบ่งชี้ที่........10.1....................
ลักษณะโครงการ
 ใหม่
 ต่อเนื่อง
1. หลักการและเหตุผล
การจัดการศึกษาในปัจจุบันได้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เรื่องราวต่างๆ ตามสภาพแวดล้อมที่
เป็นจริงจากประสบการณ์ของตนเอง โดยผสมผสานความรู้ต่างๆ อย่างสมดุล มุ่งเน้นในเรื่องของ
ความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรี ยนรู้และบูรณาการความรู้ต่างๆตามความเหมาะสม รวมทั้งจั ด
กิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ จากประสบการณ์จริงโดยผสมผสานสาระความรู้ในด้านต่างๆ อย่างได้
สัดส่วนและสมดุลกันการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่จึงเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่สาคัญอย่าง
มากอยากหนึ่งซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ด้วยตนเองทาให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจในเรื่องที่
ศึกษาอย่างแท้จริง ทั้งยังเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนอย่างสมบูรณ์มาก
ดังนั้นโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์จึงได้จัดทาโครงการนี้ขึ้นเพื่อเป็นเพิ่มพูนและส่งเสริมสมรรถภาพ
ของผู้เรียนให้ดียิ่งขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง
2.2 เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงความสาคัญของแหล่งเรียนรู้
2.3 เพื่อให้นักเรียนกระตือรือร้นต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
2.4 เพื่อให้นักเรียนรู้จักการนาความรู้จากแหล่งเรียนรู้มาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์และ
แก้ปัญหาในชีวิตประจาวัน
2.5 เพื่อให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อการศึกษานอกสถานที่
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3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 ครูบุคลากรและนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จานวน.....2,532..คน
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 นักเรียนเกิดความสนใจที่จะแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้และ
เพื่อให้นักเรียนรู้จักการนาความรู้จากแหล่งเรียนรู้มาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์และแก้ปัญหาใน
ชีวิตประจาวัน
3.3 ตัวชี้วัดความสาเร็จ
3.3.1นักเรียนได้รับความรู้จากการทัศนศึกษาจากแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน
3.3.2 นักเรียนได้รับประสบการณ์และมีความสนุกสนานในการร่วมกิจกรรมจากการ
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้
3.3.3 ความพึงพอใจของนักเรียนและครูที่ได้ร่วมกิจกรรม
4. ขั้นตอนและวิธีการดาเนินการ
กิจกรรม
1. ขั้นเตรียมการ
1.1 ประชุมคณะกรรมการ /
ดาเนินการ
1.2. ประชุมคณะกรรมการและผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องประชุมวางแผนในการ
เลือกสถานที่และพิจารณาถึงประโยชน์ที่
นักเรียนจะได้
2. ขั้นดาเนินการ/กิจกรรมที่จัด
2.1 แบ่งแยกเป็นสายชั้น
2.1.1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3(ห้อง
ธรรมดา) อุทยานไม้ดอกเพลาเพลิน
อาเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
2.1.2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
(ห้องธรรมดา ) อุทยานไม้ดอกเพลา
เพลิน อาเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ระยะเวลา งบประม
าณ

ผู้รับผิดชอบ

2 ส.ค.61

36,465 ม.จิรุดาภรณ์เพิ่มสุขพัฒน์

3 ส.ค.61

41,250 ม.สายสุณีเขียวรัมย์
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กิจกรรม
2.1.3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
(ห้องธรรมดา ) อุทยานไม้ดอกเพลา
เพลินอาเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
2.1.4 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
(ห้องธรรมดา ) วนอุทยานเขากระโดง
อาเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
2.1.5 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 2
(ห้อง ICEP + MEP ) อุทยานไม้ดอก
เพลา เพลิน อาเภอคูเมือง จังหวัด
บุรีรัมย์
2.1.6 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 – 4
(ห้อง ICEP) อุทยานไม้ดอกเพลาเพลิน
อาเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
2.1.7 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – 6
(ห้อง ICEP) อุทยานไม้ดอกเพลาเพลิน
อาเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
2.1.8 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 3
ศูนย์วิทยาศาสตร์ จังหวัดนครราชสีมา
2.1.9 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง
ธรรมดา ) อุทยานไม้ดอกเพลาเพลิน
อาเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
2.1.10ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
(ห้องธรรมดา ) อุทยานไม้ดอกเพลา
เพลินอาเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
3. ขั้นติดตามและประเมินผล
3.1 เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์
ประเมินผลการดาเนินกิจกรรม ตาม
โครงการ

ระยะเวลา งบประม
าณ

ผู้รับผิดชอบ

4 ส.ค.61

39,700 ม.ทัศนีย์ฉ่าสันเทียะ

7 ส.ค.61

44,055 ม.ชัญญานุชเกิดผล

8 ส.ค.61

61,705 ม.ดวงจันทร์ชุบรัมย์
ม.รวงทอง ศรีศุภมิตร

9 ส.ค.61

46,321 ม.ลาเพยพรรณพิมพ์จันทร์
ม.กลิ่นแก้วทะสุนทร
ม.พรรณีคืนดี
10 ส.ค.61 47,080 ม.มะลิทนกระโทก
ม.ยุพาชุมเสนา
ม.พจนา ศรีกระทุ่ม
19 พ.ย. 61 43,400 ม.อรรถโกวิท ไชยประเสริฐ
22 ส.ค.61

31,680 ม.สุรัสวดีพิริยะตระกูล

23 ส.ค.61

32,010 ม.สมใจเฮาประโคนมงคล

กันยายน

ม.ยุพาชุมเสนา
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5. สถานที่ดาเนินงาน
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
6.1นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง
6.2นักเรียนตระหนักถึงความสาคัญของแหล่งเรียนรู้
6.3 นักเรียนกระตือรือร้นต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
6.4นักเรียนรู้จักการนาความรู้จากแหล่งเรียนรู้มาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์และ
แก้ปัญหาในชีวิตประจาวัน
6.5ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อการศึกษานอกสถานที่
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แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่าย
โครงการ / กิจกรรมโครงการทัศนศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
ราคาต่อ
ข้อกาหนด
หน่วย
มาตรฐาน / บาท ส.ต. จานวน
ลาดับ
รายการ
คุณลักษณะ
เฉพาะ/
หน่วย
คุณภาพ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
(ห้องธรรมดา) อุทยานไม้ดอก
สารอง
1
เพลาเพลิน อาเภอคูเมือง
ดาเนินการ
จังหวัดบุรีรัมย์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (ห้อง
ธรรมดา ) อุทยานไม้ดอกเพลา
สารอง
2
เพลิน อาเภอคูเมือง จังหวัด ดาเนินการ
บุรีรัมย์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (ห้อง
ธรรมดา ) อุทยานไม้ดอกเพลา
สารอง
3 เพลินอาเภอคูเมือง จังหวัด
ดาเนินการ
บุรีรัมย์

จานวนเงิน
บาท
ส.ต.

36,465

41,250

39,700

4

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ห้อง
ธรรมดา ) วนอุทยานเขา
กระโดง อาเภอคูเมือง จังหวัด
บุรีรัมย์

สารอง
ดาเนินการ

-

-

-

44,055

5

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 2
(ห้อง ICEP + MEP ) อุทยาน
ไม้ดอกเพลา เพลิน อาเภอคู
เมือง จังหวัดบุรีรัมย์

สารอง
ดาเนินการ

-

-

-

61,705

6

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 – 4
(ห้อง ICEP) อุทยานไม้ดอก

สารอง
ดาเนินการ

-

-

-

46,321
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ลาดับ

รายการ

ราคาต่อ
ข้อกาหนด
หน่วย
มาตรฐาน / บาท ส.ต. จานวน
คุณลักษณะ
เฉพาะ/
หน่วย
คุณภาพ

จานวนเงิน
บาท
ส.ต.

เพลาเพลิน อาเภอคูเมือง
จังหวัดบุรีรัมย์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – 6
(ห้อง ICEP) อุทยานไม้ดอก
สารอง
7
เพลาเพลิน อาเภอคูเมือง
ดาเนินการ
จังหวัดบุรีรัมย์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 3 ศูนย์
สารอง
8 วิทยาศาสตร์ จังหวัด
ดาเนินการ
นครราชสีมา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง
ธรรมดา ) อุทยานไม้ดอกเพลา
สารอง
9
เพลินอาเภอคูเมือง จังหวัด
ดาเนินการ
บุรีรัมย์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 (ห้อง
ธรรมดา ) อุทยานไม้ดอกเพลา
สารอง
10
เพลินอาเภอคูเมือง จังหวัด
ดาเนินการ
บุรีรัมย์
รวมประมาณค่าใช้จ่าย (สี่แสนสองหมื่นสามพันเก้าร้อยหกสิบหกบาทถ้วน)

47,080

43,700

31,680

32,010
423,966

สรุปประเภทงบประมาณ
 งบโรงเรียน................-.......................... งบเรียนฟรี..............423,966.............................
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ลงชื่อ ..........................................................
(นางสาวยุพา ชุ่มเสนา)
หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ผู้เสนอโครงการ

ลงชื่อ ……………………………………………….
(นางสาวสุภารัตน์ เหลืองรัตนวิมล)
รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

ลงชื่อ ……………………………………………….
(ซิสเตอร์จานันท์ ไพรงาม)
ผู้อานวยการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์

ผู้เห็นชอบโครงการ

ลงชื่อ ……………………………………………….
(บาทหลวงสุรชัย เจริญพงศ์)
ผู้จัดการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์

ผู้อนุมัติโครงการ
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ลาดับที่
7
ปีการศึกษา 2561
ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี สารอง ป.1- 3
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ฝ่าย วิชาการ
ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน : พันธกิจข้อที่...2...ยุทธศาสตร์ข้อที่ ....3,4.....เป้าหมายข้อที่...1....
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ.มาตรฐานที่ ....3....ประเด็นที่...... 3.1-3.2.............................
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบสี่: มาตรฐานที่....3.....ประเด็นที่...3.1-3.2…………………...
ตอบสนองมาตรฐานของโรงเรียน : มาตรฐานที่ .....10................ ตัวบ่งชี้ที่........10.1....................
ลักษณะโครงการ
 ใหม่
 ต่อเนื่อง
1.หลักการและเหตุผล
การเข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารี เป็นการฝึกปฏิบัติในการทากิจกรรมร่วมกัน เพื่อเป็นการ
ทดสอบการอยู่ร่วมกันเป็นระบบหมู่ลูกเสือ การทางานร่วมกัน การแก้ปัญหาและความสามัคคีในหมู่
คณะ และเป็นการพัฒนาในด้านร่างกาย จิตใจและศีลธรรมอันดี
ดังนั้นฝ่ายวิชาการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์จึงได้จัดทาโครงการเข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารี ขึ้น
เพื่อพัฒนาระเบียบวินัยและการอยู่ร่วมกันในสังคม
2.วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้ลูกเสือ – เนตรนารี ฝึกปฏิบัติทากิจกรรมร่วมกัน
2.2 เพื่อเป็นการฝึกให้มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และการรู้จักแบ่งปันซึ่งกันและกัน
2.3 เพื่อพัฒนาในด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และการอยู่ร่วมกันในสังคม
3.เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 ลูกเสือ-เนตรนารี สารอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3ร้อยละ 95 ได้เข้าร่วม
โครงการค่ายพักแรมแบบเช้าไป – เย็นกลับ 1 ครั้ง ใช้เวลา 1 วัน (ไม่ค้างคืน)
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 ลูกเสือ-เนตรนารี สารอง ได้ฝึกปฏิบัติทากิจกรรมร่วมกัน
3.2.2 ลูกเสือ-เนตรนารี สารอง ได้ฝึกให้มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และการรู้จัก
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แบ่งปันซึ่งกันและกัน
3.2.3 ลูกเสือ-เนตรนารีสารอง เพื่อพัฒนาในด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และการ
อยู่ร่วมกันในสังคม
3.3 ตัวชีว้ ัดความสาเร็จ
3.3.1 ร้อยละของลูกเสือ-เนตรนารี ได้ฝึกปฏิบัติทากิจกรรมร่วมกัน
3.3.2 ร้อยละของลูกเสือ-เนตรนารี ได้ฝึกให้มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และการรู้จัก
แบ่งปันซึ่งกันและกัน
3.3.3 ร้อยละของลูกเสือ-เนตรนารี ได้พัฒนาในด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และ
การอยู่ร่วมกันในสังคม
4. ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
กิจกรรม
1. ขั้นเตรียมการ
1.1 จัดทาโครงการเพื่อขออนุมัติ
จากผู้บริหารโรงเรียน
1.2 จัดทาคาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการดาเนินงานตามโครงการ
1.3 ประชุมคณะกรรมการเพื่อวาง
แผนการดาเนินงานทากิจกรรมตาม
เนื้อหาหลักสูตร
1.4 จัดทาเอกสารที่เกี่ยวข้อง
1.5 จัดเตรียมสถานที่ค่ายพักแรม

ระยะเวลา

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

1-30 พ.ย.61

102,000

นายเทพตรีชา ศรีคุณ
นายอานวย สังข์ทองหลาง
นายชนเทพ สังข์ทองหลาง

พ.ค. 2561
ก.ย. 2561

พ.ย. 2561
พ.ย. 2561
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กิจกรรม
2. ขั้นดาเนินการ/กิจกรรมที่จัด
2.1 นาลูกเสือ-เนตรนารี เข้าค่ายพัก
แรม เช้าไป-เย็นกลับใช้เวลา 1 วัน (ไม่
ค้างคืน )
2.2 รับรายงานตัว เช็คชื่อลูกเสือ –
เนตรนารี สารอง แต่ละหมู่/กอง ณ
ค่ายลูกเสือ
2.3 จัดกิจกรรมตามเนื้อหา
หลักสูตร/ตารางฝึกอบรม
3. ขั้นติดตามและประเมินผล
3.1 แบบประเมินกิจกรรมการเข้า
ค่ายลูกเสือ – เนตรนารี
3.2 แบบประเมินความพึงพอใจ
กิจกรรมและค่ายลูกเสือ

ระยะเวลา
พ.ย. 2561

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
ผู้กากับ/หัวหน้ากิจกรรม
ผู้กากับประจาหมู่ / กอง
ผู้กากับ/วิทยากร

พ.ย. 2561

พ.ย. 2561

ธ.ค. 2561

ผู้กากับประจาหมู่ / กอง

ธ.ค. 2561

6. สถานที่ดาเนินงาน
6.1 ค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี
7. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล
7.1 แบบบันทึกคะแนนประจาฐาน เพื่อประเมินกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตร
นารี
7.2 แบบประเมินความพึงพอใจการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 ลูกเสือ-เนตรนารีมีความอดทนความมีระเบียบวินัยรู้จักช่วยตัวเองรู้จักอยู่และทางาน
ร่วมกับผู้อื่น
9.2 ลูกเสือ-เนตรนารีเป็นพลเมืองที่ดีและรู้จักช่วยเหลือสังคมด้วยความเต็มใจ
9.3 ลูกเสือเนตรนารีได้พัฒนาตนเองเต็มศักยภาพจากประสบการณ์ตรงและเรียนรู้เพิ่มเติม
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แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่าย
โครงการ / กิจกรรมโครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี สารอง ป.1- 3 ฝ่ายวิชาการ
ข้อกาหนด
ราคาต่อ
จานวนเงิน
มาตรฐาน/
หน่วย จานวน
ลาดับ
รายการ
คุณลักษณะ
หน่วย
บาท
ส.ต.
เฉพาะ/คุณภาพ บาท ส.ต.
1

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สารองดาเนินการ

-

-

-

35,500

-

2

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 สารองดาเนินการ

-

-

-

32,200

-

3

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สารองดาเนินการ

-

-

-

34,300

-

รวมประมาณการค่าใช้จ่าย

( หนึ่งแสนสองพันบาทถ้วน )

102,000

สรุปประเภทงบประมาณ
 งบโรงเรียน................-.......................... งบเรียนฟรี..............102,000.............................

-
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อ..........................................................ผู้เสนองาน
( นายเทพตรีชา ศรีคุณ )
หัวหน้าโครงการ

ลงชื่อ..........................................................ผู้เห็นชอบโครงการ
( นางสาวสุภารัตน์ เหลืองรัตนวิมล )
รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ

ลงชื่อ ........................................................ ผู้เห็นชอบโครงการ
( นางสาวจานันท์ ไพรงาม )
ผู้อานวยการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์

ลงชื่อ ........................................................ ผู้อนุมัติโครงการ
( บาทหลวงสุรชัย เจริญพงศ์)
ผู้จัดการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
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ลาดับที่
7
ปีการศึกษา 2561
ชื่อโครงการ/กิจกรรม เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ ชั้นตรีและ ชั้นโท ชัน้ ป. 4 , 5
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ฝ่าย วิชาการ
ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน : พันธกิจข้อที่...2...ยุทธศาสตร์ข้อที่ ....3,4.....เป้าหมายข้อที่...1....
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ.มาตรฐานที่ ....3....ประเด็นที่...... 3.1-3.2.............................
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบสี่: มาตรฐานที่....3.....ประเด็นที่...3.1-3.2…………………...
ตอบสนองมาตรฐานของโรงเรียน : มาตรฐานที่ .....10................ ตัวบ่งชี้ที่........10.1....................
ลักษณะโครงการ
 ใหม่
 ต่อเนื่อง
1.หลักการและเหตุผล
กิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารีเป็นกิจกรรมสาคัญที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้มีระเบียบวินัย การ
พึ่งตนเอง และการช่วยเหลือผู้อื่น ซึ่งในหลักสูตรการศึกษาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันจะให้ความสาคัญ
ต่อการจัดกิจกรรมเหล่านี้เป็นอย่างยิ่ง และในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้น ฐาน พุทธศักราช
2551 ได้กาหนดให้กิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารีเป็นกิจกรรมสาคัญที่โรงเรียนต้องจัดให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ดั ง นั้ น ฝ่ า ยวิ ช าการ โรงเรี ย นมารี ย์ อ นุ ส รณ์ จึ ง ได้ จั ด ให้ มี ก ารเข้ า ค่ า ยพั ก แรมขึ้ น เพื่ อ ให้
ลูกเสือ-เนตรนารี ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพมีระเบียบวินัย พึ่งตนเอง และการช่วยเหลือผู้อื่น
และอยู่ร่วมกันในสังคมได้
2.วัตถุประสงค์
2.1เพื่อให้ลูกเสือ-เนตรนารีได้ฝึกความอดทนความมีระเบียบวินัยรู้จักช่วยตัวเองรู้จักอยู่และ
ทางานร่วมกับผู้อื่น
2.2เพื่อให้ลูกเสือ-เนตรนารีเป็นพลเมืองดี รู้จักช่วยเหลือสังคมด้วยความเต็มใจ
2.3เพื่อให้ลูกเสือเนตรนารีได้พัฒนาตนเองเต็มศักยภาพจากประสบการณ์ตรงและเรียนรู้
เพิ่มเติม
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3.เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญสามัญ ชั้นตรีและ ชั้นโท ชั้น ป. 4ร้อยละ 95 ได้เข้า
ร่วมโครงการค่ายพักแรมแบบพักแรม 1 ครั้ง ใช้เวลา1 วัน ไม่ค้างคืน
3.1.2ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญสามัญ ชั้นตรีและ ชั้นโท ชั้น ป. 5 ร้อยละ 95 ทุกคนได้
เข้าร่วมโครงการค่ายพักแรมแบบพักค้างแรมคืน 1 ครั้ง ใช้เวลา1 คืน2 วัน
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญชั้นตรีและ ชั้นโท ได้ฝึกความอดทนความมีระเบียบ
วินัยรู้จักช่วยตัวเองรู้จักอยู่และทางานร่วมกับผู้อื่น
3.2.2ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญชั้นตรีและ ชั้นโท ได้บาเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคม
ด้วยความเต็มใจ
3.2.3 ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญชั้นตรีและ ชั้นโท ได้พัฒนาตนเองเต็มศักยภาพจาก
ประสบการณ์ตรงและเรียนรู้เพิ่มเติม
3.3 ตัวชี้วัดความสาเร็จ
3.3.1 ร้อยละของลูกเสือ-เนตรนารีได้ฝึกความอดทนความมีระเบียบวินัยรู้จักช่วย
ตัวเองรู้จักอยู่และทางานร่วมกับผู้อื่น
3.3.2 ร้อยละของลูกเสือ-เนตรนารีได้บาเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคมด้วยความ
เต็มใจ
3.3.3 ร้อยละของลูกเสือ-เนตรนารีได้พัฒนาตนเองเต็มศักยภาพจากประสบการณ์ตรง
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4. แผนการดาเนินงาน/กิจกรรมที่จัด/ปฏิทินการดาเนินงาน
รายการ
ระยะเวลา
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
1. ขั้นเตรียมการ
1.1 จัดทาโครงการเพื่อขออนุมัติ 1 -30 พ.ค. 2561 135,800 นายเทพตรีชา ศรีคุณ
1-30 ก.ย. 2561
นายประชาสันต์ สาเรียนรัมย์
จากผู้บริหารโรงเรียน
ผู้กากับและรองผู้กากับกลุ่ม
1.2 จัดทาคาสั่งแต่งตั้ง
ลูกเสือ-เนตรนารี ป.4, 5
คณะกรรมการดาเนินงานตาม
โครงการ
1.3 ประชุมคณะกรรมการเพื่อ
วางแผนการดาเนินงานทากิจกรรม
ตามเนื้อหาหลักสูตร
1.4 จัดทาเอกสารที่เกี่ยวข้อง
1.5 จัดเตรียมสถานที่ค่ายพักแรม
2. ขั้นดาเนินการ/กิจกรรมที่จัด
2.1 นาลูกเสือ-เนตรนารี เข้าค่าย 1-30พ.ย. 2561
พักแรมแบบพักค้างแรมคืน ใช้
เวลา 1 คืน2 วัน
2.2 รับรายงานตัว เช็คชื่อ
ลูกเสือ–เนตรนารี ชั้นตรี–โทแต่ละ
หมู่/กอง ณ ค่ายลูกเสือ
2.3 จัดกิจกรรมตามเนื้อหา
หลักสูตร/ตารางฝึกอบรม
3. ขั้นติดตามและประเมินผล
3.1 แบบประเมินกิจกรรมการ
เข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารี
3.2 แบบประเมินความพึงพอใจ
กิจกรรมและค่ายลูกเสือ

1-30 ธ.ค.2561

นายเทพตรีชา ศรีคุณ
นายประชาสันต์ สาเรียนรัมย์
ผู้กากับและรองผู้กากับกลุ่ม
ลูกเสือ-เนตรนารี ป.4, 5

นายเทพตรีชา ศรีคุณ
นายประชาสันต์ สาเรียนรัมย์
ผู้กากับและรองผู้กากับกลุ่ม
ลูกเสือ-เนตรนารี ป.4, 5

99

5.งบประมาณ
5.1 งบจัดหา 68,200 บาท
รวม 135,800 บาท

5.2 งบเรียนฟรี

67,600บาท

6. สถานที่ดาเนินการ
ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
7. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล
7.1 แบบบันทึกคะแนนประจาฐาน เพื่อประเมินกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรม
ลูกเสือ – เนตรนารี
7.2 แบบประเมินความพึงพอใจการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 ลูกเสือ-เนตรนารีมีความอดทนความมีระเบียบวินัยรู้จักช่วยตัวเองรู้จักอยู่และทางาน
ร่วมกับผู้อื่น
8.2 ลูกเสือ-เนตรนารีเป็นพลเมืองที่ดีและรู้จักช่วยเหลือสังคมด้วยความเต็มใจ
8.3 ลูกเสือเนตรนารีได้พัฒนาตนเองเต็มศักยภาพจากประสบการณ์ตรงและเรียนรู้เพิ่มเติม
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แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่าย
โครงการ/กิจกรรม เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ ชั้นตรีและ ชั้นโท ชั้น ป. 4 , 5

ลาดับที่

ราคาต่อ
ข้อกาหนด
หน่วย จานวน
มาตรฐาน/
คุณลักษณะ
หน่วย
บาท
ส.ต.
เฉพาะ/คุณภาพ

รายการ

ฝ่าย วิชาการ
จานวนเงิน
บาท

ส.ต.

1.

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 สารองดาเนินการ

-

-

-

34,400 -

2.

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สารองดาเนินการ

-

-

-

101,400 -

รวมประมาณการค่าใช้จ่าย( หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน )
สรุปประเภทงบประมาณ
งบจัดหา68,200

บาท

5.2 งบเรียนฟรี

67,600บาท

135,800 -
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ลงชื่อ..........................................................ผู้เสนองาน
( นายเทพตรีชา ศรีคุณ )
หัวหน้าโครงการ

ลงชื่อ..........................................................ผู้เห็นชอบโครงการ
( นางสาวสุภารัตน์ เหลืองรัตนวิมล )
รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ

ลงชื่อ ........................................................ ผู้เห็นชอบโครงการ
( นางสาวจานันท์ ไพรงาม )
ผู้อานวยการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์

ลงชื่อ ........................................................ ผู้อนุมัติโครงการ
( บาทหลวงสุรชัย เจริญพงศ์)
ผู้จัดการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
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ลาดับที่
7
ปีการศึกษา 2561
ชื่อโครงการ/กิจกรรม เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ ชั้น เอก ชั้น ป. 6
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ฝ่าย วิชาการ
ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน : พันธกิจข้อที่...2...ยุทธศาสตร์ข้อที่ ....3,4.....เป้าหมายข้อที่...1....
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ.มาตรฐานที่ ....3....ประเด็นที่...... 3.1-3.2.............................
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบสี่: มาตรฐานที่....3.....ประเด็นที่...3.1-3.2…………………...
ตอบสนองมาตรฐานของโรงเรียน : มาตรฐานที่ .....10................ ตัวบ่งชี้ที่........10.1....................
ลักษณะโครงการ
 ใหม่
 ต่อเนื่อง
1. หลักการและเหตุผล
กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี เป็นกิจกรรมสาคัญที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้มีระเบียบวินัย การ
พึ่งตนเอง และการช่วยเหลือผู้อื่น ซึ่งในหลักสูตรการศึกษาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันจะให้ความสาคัญ
ต่อการจัดกิจกรรมเหล่านี้เป็นอย่างยิ่ง และในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้ นฐาน พุทธศักราช
2551 ได้กาหนดให้กิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารีเป็นกิจกรรมสาคัญที่โรงเรียนต้องจัดให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ดังนั้นฝ่ายวิชาการ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์จึงได้จัดให้มีการเข้าค่ายพักแรมขึ้น เพื่อให้
ลูกเสือ –เนตรนารี ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพมีระเบียบวินัย พึ่งตนเอง และการช่วยเหลือ
ผู้อื่นและอยู่ร่วมกันในสังคมได้
2.วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้ลูกเสือ-เนตรนารีได้ฝึกความอดทนความมีระเบียบวินัยรู้จักช่วยตัวเองรู้จักอยู่และ
ทางานร่วมกับผู้อื่น
2.2 เพื่อให้ลูกเสือ-เนตรนารีเป็นพลเมืองดี รู้จักช่วยเหลือสังคมด้วยความเต็มใจ
2.3 เพื่อให้ลูกเสือเนตรนารีได้พัฒนาตนเองเต็มศักยภาพจากประสบการณ์ตรงและเรียนรู้
เพิ่มเติม
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3.เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญชั้น เอก ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 ร้อยละ 95 ได้เข้าร่วม
โครงการค่ายพักแรมแบบพักค้างแรมคืน 1 ครั้ง ใช้เวลา1 คืน 2 วัน
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญชั้น เอก ได้ฝึกความอดทนความมีระเบียบวินัยรู้จักช่วย
ตัวเองรู้จักอยู่และทางานร่วมกับผู้อื่น
3.2.2ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญชั้น เอก ได้บาเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคมด้วยความ
เต็มใจ
3.2.3ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญชั้นเอก ได้พัฒนาตนเองเต็มศักยภาพจากประสบการณ์
ตรงและเรียนรู้เพิ่มเติม
3.3 ตัวชี้วัดความสาเร็จ
3.3.1ร้อยละของลูกเสือ-เนตรนารีได้ฝึกความอดทนความมีระเบียบวินัยรู้จักช่วยตัวเอง
รู้จักอยู่และทางานร่วมกับผู้อื่น
3.3.2ร้อยละของลูกเสือ-เนตรนารีได้บาเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคมด้วยความเต็มใจ
3.3.3ร้อยละของลูกเสือ-เนตรนารีได้พัฒนาตนเองเต็มศักยภาพจากประสบการณ์ตรง
และเรียนรู้เพิ่มเติม
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4. แผนการดาเนินงาน/กิจกรรมที่จัด/ปฏิทินการดาเนินงาน
รายการ

ระยะเวลา

1. ขั้นเตรียมการ
1.1 จัดทาโครงการเพื่อขออนุมัติ 1 -30 พ.ค. 2561
จากผู้บริหารโรงเรียน
1-30 ก.ย. 2561
1.2 จัดทาคาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการดาเนินงานตาม
โครงการ
1.3 ประชุมคณะกรรมการเพื่อวาง
แผนการดาเนินงานทากิจกรรมตาม
เนื้อหาหลักสูตร
1.4 จัดทาเอกสารที่เกี่ยวข้อง
1.5 จัดเตรียมสถานที่ค่ายพักแรม

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

104,700

นายเทพตรีชา ศรีคุณ
นายจตุพล อ่อนสีทัน
ผู้กากับและรองผู้กากับ
กลุ่มลูกเสือ ป.6

2. ขั้นดาเนินการ/กิจกรรมที่จัด
2.1 นาลูกเสือ-เนตรนารี เข้าค่าย
พักแรมแบบพักค้างแรมคืน ใช้เวลา
1 คืน2 วัน
2.2 รับรายงานตัว เช็คชื่อลูกเสือ–
เนตรนารี ชั้น เอกแต่ละหมู่/กอง
ณ ค่ายลูกเสือ
2.3 จัดกิจกรรมตามเนื้อหา
หลักสูตร/ตารางฝึกอบรม

1-30พ.ย. 2561

นายเทพตรีชา ศรีคุณ
นายจตุพล อ่อนสีทัน
ผู้กากับและรองผู้กากับ
กลุ่มลูกเสือ ป.6
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รายการ
3. ขั้นติดตามและประเมินผล
3.1 แบบประเมินกิจกรรมการเข้า
ค่ายลูกเสือ – เนตรนารี
3.2 แบบประเมินความพึงพอใจ
กิจกรรมและค่ายลูกเสือ

5.งบประมาณ
5.1 งบจัดหา 69,800 บาท
รวม 104,700 บาท

ระยะเวลา

งบประมาณ

1-30 ธ.ค.2561

5.2 งบเรียนฟรี

ผู้รับผิดชอบ
นายเทพตรีชา ศรีคุณ
นายจตุพล อ่อนสีทัน
ผู้กากับและรองผู้กากับ
กลุ่มลูกเสือ ป.6

34,900

บาท

6. สถานที่ดาเนินการ
6.1 ค่ายลูกเสือ – เนตรนารี
7. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล
7.1แบบบันทึกคะแนนประจาฐาน เพื่อประเมินกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ –เนตร
นารี
7.2แบบประเมินความพึงพอใจการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1ลูกเสือ-เนตรนารีมีความอดทนความมีระเบียบวินัยรู้จักช่วยตัวเองรู้จักอยู่และทางาน
ร่วมกับผู้อื่น
8.2 ลูกเสือ-เนตรนารีเป็นพลเมืองที่ดีและรู้จักช่วยเหลือสังคมด้วยความเต็มใจ
8.3ลูกเสือเนตรนารีได้พัฒนาตนเองเต็มศักยภาพจากประสบการณ์ตรงและเรียนรู้เพิ่มเติม
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แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่าย
โครงการ/กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ ชั้น เอก ชั้น ป. 6 ฝ่าย วิชาการ
ลาดั
บ

รายการ

ราคาต่อหน่วย
ข้อกาหนด
จานว
มาตรฐาน/
น
คุณลักษณะเฉพาะ/ บาท ส.ต.
หน่วย
คุณภาพ

1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สารองดาเนินการ

-

รวมประมาณการค่าใช้จ่าย(หนึ่งแสนสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน )
สรุปประเภทงบประมาณ
งบเรียนฟรี 34,900

บาท

-

จานวนเงิน
บาท

-

ส.ต.

104,700 104,700 -

งบจัดหา69,800บาท
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ลงชื่อ..........................................................ผู้เสนองาน
( นายเทพตรีชา ศรีคุณ )
หัวหน้าโครงการ

ลงชื่อ..........................................................ผู้เห็นชอบโครงการ
( นางสาวสุภารัตน์ เหลืองรัตนวิมล )
รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ

ลงชื่อ ........................................................ ผู้เห็นชอบโครงการ
( นางสาวจานันท์ ไพรงาม )
ผู้อานวยการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์

ลงชื่อ ........................................................ ผู้อนุมัติโครงการ
( บาทหลวงสุรชัย เจริญพงศ์)
ผู้จัดการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
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ลาดับที่
7
ปีการศึกษา 2561
ชื่อโครงการ/กิจกรรม เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ชั้น ม.1 – 3
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ฝ่าย วิชาการ
ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน : พันธกิจข้อที่...2...ยุทธศาสตร์ข้อที่ ....3,4.....เป้าหมายข้อที่...1....
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ.มาตรฐานที่ ....3....ประเด็นที่...... 3.1-3.2.............................
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบสี่: มาตรฐานที่....3.....ประเด็นที่...3.1-3.2…………………...
ตอบสนองมาตรฐานของโรงเรียน : มาตรฐานที่ .....10................ ตัวบ่งชี้ที่........10.1....................
ลักษณะโครงการ
 ใหม่
 ต่อเนื่อง
1. หลักการและเหตุผล
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 กาหนดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ไว้ 3 กิจกรรมคือกิจกรรมแนะแนว กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและกิจกรรมตามความถนัด
และความสนใจ กิจกรมลูกเสือเนตรนารีเป็นกิจกรรมหนึ่งในกลุ่ มกิจกรรมเพื่อบาเพ็ญประโยชน์ต่อ
สังคมและตามข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติว่าด้วยการปกครองหลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือพ.ศ.
2509 ได้เขียนไว้ในข้อ 273 ว่าการเดินทางไกลและแรมคืนให้ผู้กากับกลุ่มหรือผู้กากับลูกเสือนาลูกเสือ
ไปฝึกเดินทางไกลและแรมคืนในปีหนึ่งไม่น้อยกว่า 1 ครั้งครั้งหนึ่งให้พักแรมอย่างน้อยหนึ่งคืน การเดิน
ทางไกลและแรมคืนมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกให้ลูกเสือมีความอดทนอยู่ในระเบียบวินัยรู้จักช่วยตัวเอง
รู้จักอยู่และทางานร่วมกับผู้อื่นตลอดจนเรียนวิชาลูกเสือเพิ่มเติมและในการประเมินคุณภาพภายนอก
เพื่อประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของ สมศ.ตัวบ่งชี้พื้นฐานที่ 2.3กล่าวถึงการบาเพ็ญประโยชน์
ต่อสังคมของกิจกรรมลูกเสือไว้ด้วย ซึ่งแสดงให้เห็นว่ากิจกรรมลูกเสือมีความสาคัญต่อผู้เรียนมาก
ดังนั้นฝ่ายวิชาการนักเรียนโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์จึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่ จะต้องจัดให้มี
โครงการนี้ขึ้นเพื่อพัฒนานักเรียนให้มีระเบียนวินัยมีความอดทนและช่วยเหลือตนเองได้
2.วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้ลูกเสือ – เนตรนารี ได้ฝึกทักษะวิชาทางวิชาลูกเสือครบตามกระบวนการของ
หลักสูตร
2.2 เพื่อให้ลูกเสือ – เนตรนารี มีระเบียบวินัย เกิดความรักความสามัคคีในหมู่คณะ
2.3 เพื่อให้ลูกเสือ – เนตรนารี รู้จักบาเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์และช่วยเหลือผู้อื่น
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2.4 เพื่อให้ลูกเสือ – เนตรนารี ได้พัฒนาในด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และการอยู่ร่วมกัน
ในสังคม
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่หลักสูตร ลูกเสือโลก ลูกเสือชั้นพิเศษ และ
ลูกเสือหลวงชั้น ม. 1 ชั้น ม. 2 และชั้น ม. 3 ร้อยละ 95 ได้เข้าร่วมโครงการเข้าค่ายพักแรมแบบ
พักค้างแรมคืน 1 ครั้ง ใช้เวลา 2 คืน 3 วัน
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่หลักสูตร ลูกเสือโลก ลูกเสือชั้นพิเศษ และ
ลูกเสือหลวงได้ฝึกทักษะวิชาทางวิชาลูกเสือครบตามกระบวนการของหลักสูตร
3.2.2 ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่หลักสูตร ลูกเสือโลก ลูกเสือชั้นพิเศษ และ
ลูกเสือหลวงมีระเบียบวินัย เกิดความรักความสามัคคีในหมู่คณะ
3.2.3 ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่หลักสูตร ลูกเสือโลก ลูกเสือชั้นพิเศษ และ
ลูกเสือหลวงรู้จักบาเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์และช่วยเหลือผู้อื่น
3.2.4 ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่หลักสูตร ลูกเสือโลก ลูกเสือชั้นพิเศษ และ
ลูกเสือหลวงได้พัฒนาในด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และการอยู่ร่วมกันในสังคม
3.3 ตัวชี้วัดความสาเร็จ
3.3.1ร้อยละของลูกเสือ-เนตรนารี ได้ฝึกทักษะวิชาทางวิชาลูกเสือครบตามหลักสูตร
3.3.2ร้อยละของลูกเสือ-เนตรนารี มีระเบียบวินัย เกิดความรักความสามัคคีใน
หมู่คณะ
3.3.3ร้อยละของลูกเสือ-เนตรนารี รู้จักบาเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์และช่วยเหลือ
ผู้อื่น
3.3.4ร้อยละของลูกเสือ-เนตรนารี ได้พัฒนาด้านร่างกายจิตใจ อารมณ์และการอยู่
ร่วมกันในสังคม
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4. แผนการดาเนินงาน/กิจกรรมที่จัด/ปฏิทินการดาเนินงาน
รายการ

ระยะเวลา

1. ขั้นเตรียมการ
1.1 จัดทาโครงการเพื่อขออนุมัติ 1 -30 พ.ค. 2561
จากผู้บริหารโรงเรียน
1-30 ก.ย. 2561
1.2 จัดทาคาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการดาเนินงานตาม
โครงการ
1.3 ประชุมคณะกรรมการเพื่อ
วางแผนการดาเนินงานทากิจกรรม
ตามเนื้อหาหลักสูตร
1.4 จัดทาเอกสารที่เกี่ยวข้อง
1.5 จัดเตรียมสถานที่ค่ายพักแรม
2. ขั้นดาเนินการ/กิจกรรมที่จัด
2.1 นาลูกเสือ-เนตรนารี เข้าค่าย
1-30พ.ย. 2561
พักแรม ใช้เวลา 2 คืน 3 วัน
2.2 รับรายงานตัว เช็คชื่อ
ลูกเสือ – เนตรนารี หลักสูตร
ลูกเสือโลก ชั้นพิเศษ หลวง แต่ละ
หมู่/กอง ณ ค่ายลูกเสือ
2.3 จัดกิจกรรมตามเนื้อหา
หลักสูตร/ตารางฝึกอบรม
3. ขั้นติดตามและประเมินผล
3.1 แบบประเมินกิจกรรมการ
1-30 ธ.ค.61
เข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารี
3.2 แบบประเมินความพึงพอใจ
กิจกรรมและค่ายลูกเสือ

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

102,000

นายเทพตรีชา ศรีคุณ
นายโยธิน เกิดสมบูรณ์
นายสมจิตร เวียงใต้
ผู้กากับและรองผู้กากับ
กลุ่มลูกเสือม.1-3

นายเทพตรีชา ศรีคุณ
นายโยธิน เกิดสมบูรณ์
นายสมจิตร เวียงใต้
ผู้กากับและรองผู้กากับ
กลุ่มลูกเสือ
ม.1-3

นายเทพตรีชา ศรีคุณ
นายโยธิน เกิดสมบูรณ์
นายสมจิตร เวียงใต้
ผู้กากับและรองผู้กากับ
กลุ่มลูกเสือม.1-3
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5. งบประมาณ
5.1 งบจัดหา 43,700
รวม 131,100 บาท

บาท

5.2 งบเรียนฟรี 87,400 บาท

6. สถานที่ดาเนินการ
6.1 ค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี
7. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล
7.1แบบบันทึกคะแนนประจาฐาน เพื่อประเมินกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตร
นารี
7.2แบบประเมินความพึงพอใจการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 ลูกเสือ-เนตรนารีมีความอดทนความมีระเบียบวินัยรู้จักช่วยตัวเองรู้จักอยู่และทางาน
ร่วมกับผู้อื่น
8.2 ลูกเสือ-เนตรนารีเป็นพลเมืองที่ดีและรู้จักช่วยเหลือสังคมด้วยความเต็มใจ
8.3 ลูกเสือเนตรนารีได้พัฒนาตนเองเต็มศักยภาพจากประสบการณ์ตรงและเรียนรู้เพิ่มเติม
แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่าย
โครงการ/กิจกรรม เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ชั้น ม.1 – 3ฝ่าย วิชาการ

ลาดับ

รายการ

ราคาต่อหน่วย
จานวนเงิน
ข้อกาหนด
มาตรฐาน/
จานวน
คุณลักษณะเฉพาะ/ บาท ส.ต. หน่วย บาท ส.ต.
คุณภาพ

1

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สารองดาเนินการ

-

-

-

45,300 -

2

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สารองดาเนินการ

-

-

-

48,600 -

3

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สารองดาเนินการ

-

-

-

37,200 -

รวมประมาณการค่าใช้จ่าย(หนึ่งแสนสามหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน )
สรุปประเภทงบประมาณ
งบจัดหา43,700

บาท

5.2 งบเรียนฟรี87,400บาท

131,100 -
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ลงชื่อ..........................................................ผู้เสนองาน
( นายเทพตรีชา ศรีคุณ )
หัวหน้าโครงการ

ลงชื่อ..........................................................ผู้เห็นชอบโครงการ
( นางสาวสุภารัตน์ เหลืองรัตนวิมล )
รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ

ลงชื่อ ........................................................ ผู้เห็นชอบโครงการ
( นางสาวจานันท์ ไพรงาม )
ผู้อานวยการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์

ลงชื่อ ........................................................ ผู้อนุมัติโครงการ
( บาทหลวงสุรชัย เจริญพงศ์)
ผู้จัดการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
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ลาดับที่ 8 หน่วยงานงานวัดผลประเมินผลและทะเบียน
ฝ่าย
วิชาการ
ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน : พันธกิจข้อที่...2...ยุทธศาสตร์ข้อที่ ....2,4.....เป้าหมายข้อที่...2....
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ.มาตรฐานที่ ....3....ประเด็นที่......3.1-3.2.............................
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบสี่: มาตรฐานที่....3.....ประเด็นที่...3.1-3.2…………………...
ตอบสนองมาตรฐานของโรงเรียน : มาตรฐานที่ .....2,5..... ตัวบ่งชี้ที่..3.1-3.2,4.1,5.1-5.4............
ระยะเวลา
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ดาเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)
วัตถุประสงค์
1.ขั้นวางแผน (P : PLAN)
1. เพื่อจัดทาคู่มือวัดผล
1.1 ประชุมคณะกรรมการวัดผล
ประเมินผลตามหลักสูตร
และทะเบียนเพื่อ
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1.1.1 เตรียมจัดทาคู่มือวัดผล
12 พฤษภาคม 2561
พ.ศ. 2551
ประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลาง
2. เพื่อจัดทาและรวบรวม
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
แบบฟอร์มวัดผลประเมินผลและ
1.1.2 เตรียมจัดทาและรวบรวม 12 พฤษภาคม 2561
เผยแพร่แก่ครู 3. เพื่อประสาน แบบฟอร์มวัดผลประเมินผลและ
กับงานการเรียนการสอนในการ เผยแพร่แก่ครู
รวบรวมผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนแต่
1.1.3 เตรียมประสานกับงานการ 12 พฤษภาคม 2561
ละกลุ่มสาระการเรียนรู้
เรียนการสอนในการรวบรวม
4. เพื่อสรุปรายงานผลสัมฤทธิ์
ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนแต่ละกลุ่มสาระ
ระดับโรงเรียน
การเรียนรู้
5. เพื่อรวบรวมสรุปเปรียบเทียบ
1.1.4 เตรียมสรุปรายงาน
12 พฤษภาคม 2561
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ผลสัมฤทธิ์ระดับโรงเรียน
ระดับชาติ
1.1.5. เตรียมรวบรวมสรุป
12 พฤษภาคม 2561
6. เพื่อประสานกับงานการเรียน เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
การสอนเพื่อรวบรวมข้อสอบและ ระดับชาติ
12 พฤษภาคม 2561
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ไฟล์ข้อสอบจัดทาเป็นคลัง
ข้อสอบ
7. เพื่อเทียบโอนผลการเรียน
นักเรียน
8. เพื่อจัดระบบงานทะเบียน

เป้าหมายเชิงปริมาณ
1.ผู้เรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1
- มัธยมศึกษาปีที่ 3
2. ครูผู้สอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1. มีจัดทาคู่มือวัดผลประเมินผล
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
2. มีจัดทาและรวบรวม
แบบฟอร์มวัดผลประเมินผลและ
เผยแพร่แก่ครู 3. มีประสานกับ
งานการเรียนการสอนในการ
รวบรวมผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนแต่
ละกลุ่มสาระการเรียนรู้
4. มีสรุปรายงานผลสัมฤทธิ์ระดับ
โรงเรียน
5. มีรวบรวมสรุปเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ระดับชาติ

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
1.1.6 เตรียมประสานกับงานการ
เรียนการสอนเพื่อรวบรวมข้อสอบและ
ไฟล์ข้อสอบจัดทาเป็นคลังข้อสอบ
1.1.7 เตรียมเทียบโอนผลการ
เรียนนักเรียน
1.1.8 เตรียมจัดระบบงาน
ทะเบียน
2. ขั้นดาเนินการ (ภาระงานประจา/
ภาระงานร่วม/โครงการ)(D : DO)
2.1 เตรียมจัดทาคู่มือวัดผล
ประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
2.1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการวัด
และประเมินผลนาเสนอเพื่อขออนุมัติ
จากผู้อานวยการ
2.1.2ประชุมคณะกรรมการวัด
และประเมินผล งานการเรียนการสอน
เพื่อจัดทาคู่มือวัดผลและประเมินผล
2.1.3 ทาคู่มือวัดผลและ
ประเมินผล
2.1.4นาเสนอคู่มือวัดผลและ
ประเมินผลต่อผู้อานวยการ
2.1.5ประชุมชี้แจงการใช้คู่มือ
วัดผลและประเมินผลร่วมกับงานการ
เรียนการสอน เพื่อประกาศใช้ คู่มือ
วัดผลและประเมินผล
2.1.6ประกาศใช้คู่มือวัดผลและ
ประเมินผล

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)

17-21 กันยาน 251
24-28 กันยาน 251

9 พฤษภาคม 2561

9 พฤษภาคม 2561

2-8 พฤษภาคม
2561
11 พฤษภาคม 2561
9 พฤษภาคม 2561

11 พฤษภาคม 2561
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กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

6. มีประสานกับงานการเรียนการ 2.2 จัดรวบรวมแบบฟอร์มวัดผล
สอนเพื่อรวบรวมข้อสอบและไฟล์ และประเมินผลและเผยแพร่แก่ครู
ข้อสอบจัดทาเป็นคลังข้อสอบ
2.2.1 ประชุมคณะกรรมการ
7. มีเทียบโอนผลการเรียน
วัดผลประเมินผลจัดทาแบบฟอร์ม
นักเรียน
วัดผลและประเมินผล
8. มีการจัดระบบงานทะเบียน
2.2.2 จัดทาแบบประเมินวัดผล
และประเมินผลการเรียนรู้ ดังนี้
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
2.2.2.1 จัดทาแบบ
1. มีจัดทาคู่มือวัดผลประเมินผล
ประเมินผลการเรียนรู้ตาม
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
มาตรฐานตัวชี้วัดของแต่ละ
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 เป็น
วิชาและระดับชั้น
ปัจจุบัน
2.2.2.2 จัดทาแบบประเมิน
2. มีแบบฟอร์มวัดผลประเมินผล
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
เป็นปัจจุบัน
2.2.2.3 จัดทาแบบประเมิน
3. รวบรวมผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน
การอ่าน คิดวิเคราะห์และ
ทั้ง 8 กลุ่มสาระเป็นปัจจุบัน
เขียน
4. สรุปรายงานผลสัมฤทธิ์ระดับ
2.2.2.4 จัดทาแบบประเมิน
โรงเรียนเป็นปัจจุบัน
สมรรถนะผู้เรียน
5. รวบรวมสรุปเปรียบเทียบ
2.2.2.5 จัดทาแบบประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ระดับชาติเป็นปัจจุบัน
2.2.3 ประชุมชี้แจงกับงานการ
6. ประสานกับงานการเรียนการ เรียนการสอนให้นาแบบประเมินผล
สอนเพื่อรวบรวมข้อสอบและไฟล์ การเรียนรู้ตามมาตรฐานตัวชี้วัดของแต่
ข้อสอบจัดทาเป็นคลังข้อสอบเป็น ละวิชาและระดับชั้น แบบประเมิน
ปัจจุบัน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ แบบ
7. เทียบโอนผลการเรียนนักเรียน ประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และ
เป็นปัจจุบัน
เขียน และแบบประเมินสมรรถนะ
ผู้เรียนไปใช้ในการประเมินนักเรียน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)

2 พฤษภาคม 2561

2 พฤษภาคม 2561
2-4 พฤษภาคม2561

2-4 พฤษภาคม2561
2-4 พฤษภาคม2561

2-4 พฤษภาคม2561
2-4 พฤษภาคม2561
10 พฤษภาคม 2561
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8. จัดระบบงานทะเบียนเป็น
ปัจจุบัน

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)
10 พฤษภาคม 2561

2.2.4 ประชุมชี้แจงกับงาน
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ฝ่ายกิจการ
นักเรียนให้นาแบบประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ไปใช้ในการ
ประเมินนักเรียน
2.2.5 ประชุมชี้แจงกับงาน
10 พฤษภาคม 2561
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ฝ่ายกิจการ
นักเรียน ให้นาแบบประเมินกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน ไปใช้ในการประเมิน
นักเรียน
2.2.6 ประสานกับงานนิเทศการ 17-20 กรกฎาคม
เรียนการสอน งานจัดการเรียนการ
2561
สอน เพื่อติดตามการใช้แบบ
ประเมินผลการเรียนรู้ตามมาตรฐาน
ตัวชี้วัดของแต่ละวิชาและระดับชั้น
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ แบบประเมินการอ่าน คิด
วิเคราะห์และเขียน และแบบประเมิน
สมรรถนะผู้เรียน
2.2.7 ประสานกับงานกิจกรรม
17-20 กรกฎาคม
พัฒนาผู้เรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน เพื่อ
2561
ติดตามการใช้แบบประเมิน กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน
2.2.8 ประสานกับงานส่งเสริม
23-26 กรกฎาคม
คุณธรรม จริยธรรม ฝ่ายกิจการ
2561
นักเรียน เพื่อติดตามการใช้แบบ
ประเมิน คุณลักษณะอันพึงประสงค์

117

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
2.3 ประสานกับงานการเรียนการ
สอนในการรวบรวมผลสัมฤทธิ์ของ
ผู้เรียนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้
2.3.1 ประสานกับงานการเรียน
การสอนให้ส่งผลการประเมินผลการ
เรียนรู้ตามมาตรฐานตัวชี้วัดผลการ
ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ผล
การประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์และ
เขียนผลการประเมินสมรรถนะผู้เรียน
ที่งานวัดผลและประเมินผล
2.3.2 ประสานกับงานส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมฝ่ายกิจการนักเรียน
ให้ส่งผลการประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์
2.3.3 ประสานกับงานกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนฝ่ายกิจการนักเรียนให้
ส่งผลการประเมินกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน
2.3.4 งานวัดผลประเมินผลทา
การประเมินผลการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ประมวลผลคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ประมวลผลการอ่านคิด
วิเคราะห์และเขียนประมวลผล
สมรรถนะและประมวลผลกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล
2.3.5 ประสานกับงานการเรียน
การสอนเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)

17-21 ธันวาคม
2561
18-22 กุมภาพันธ์
2562

17-21 กันยายน
2561
18-22 กุมภาพันธ์
2562
17-19 ตุลาคม 2561
20-22 มีนาคม 2562

22-24 ตุลาคม 2561
25-26 มีนาคม 2562

25-26 ตุลาคม 2561
27-28 มีนาคม 2562

118

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ของผลการประเมินนักเรียนเป็น
รายบุคคล
2.3.6 นาผลการประเมินนักเรียน
เป็นรายบุคคลเสนอผู้แทนผู้รับ
ใบอนุญาตผู้อานวยการและผู้จัดการ
อนุมัติ
2.4 สรุปรายงานผลสัมฤทธิ์ระดับ
โรงเรียน
2.4.1 ประมวลผลและรวบรวม
ผลสัมฤทธิ์ทุกระดับชั้นทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้
2.4.2จัดทาเป็นเล่มรายงาน
ผลสัมฤทธิ์ระดับโรงเรียน
2.4.3 จัดส่งข้อมูลผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนผลประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ผลประเมินการอ่านคิด
วิเคราะห์และเขียนผลการประเมิน
สมรรถนะและผลการประเมินกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนให้งานเทคโนโลยีและ
สารสนเทศฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและบุคลากรและงานการ
เรียนการสอนฝ่ายวิชาการ
2.5 รวบรวมสรุปเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ
2.5.1 รวบรวมผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนระดับชาติ
2.5.2 วิเคราะห์และเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติในปี

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)
25-26 ตุลาคม 2561
27-28 มีนาคม 2562

27-29 มีนาคม 2562

8-12 เมษายน 2562
30 เมษายน 2562

27-28 มีนาคม 2562
29 มีนาคม 2562
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กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่ผ่านมาและปัจจุบันเพื่อนาผลมา
พัฒนาปรับปรุงคุณภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา
ในปีต่อไป
2.5.3 จัดส่งข้อมูลผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนระดับชาติให้ต่องาน
เทคโนโลยีและสารสนเทศฝ่ายพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและงานการเรียน
การสอนฝ่ายวิชาการ
2.5.4 จัดส่งข้อมูลผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนระดับชาติให้ต่องานการ
เรียนการสอนฝ่ายวิชาการ
2.5.5 จัดส่งข้อมูลผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนระดับชาติให้ต่องาน
เทคโนโลยีและสารสนเทศฝ่ายพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและบุคลากร
2.5.6 จัดส่งข้อมูลผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนระดับชาติให้ต่องาน
มาตรฐานคุณภาพการศึกษาฝ่าย
พัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร
2.6 รวบรวมข้อสอบเพื่อจัดทาคลัง
สอบ
2.6.1 ประสานกับงานการเรียน
การสอนฝ่ายวิชาการให้จัดส่งข้อสอบ
แต่ละวิชาแต่ละระดับชั้นพร้อมเฉลย
ที่งานวัดผลประเมินผล 2 ครั้งต่อ 1
ภาคเรียนรวบรวมข้อสอบเป็นไฟล์เก็บ
ในคลัง

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)

29 มีนาคม 2562

29 มีนาคม 2562

29 มีนาคม 2562

29 มีนาคม 2562

16-20 กรกฎาคม
2561
17-21 กันยายน
2561
11-14 ธันวาคม
2561
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กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
2.7. การเทียบโอนผลการเรียน
2.7.1 ประสานกับงานเทคโนโลยี
และสารสนเทศฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาให้จัดส่งระเบียนแสดงผล
การเรียน (ปพ.1) ของนักเรียนใหม่เพื่อ
เทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนใหม่
ในระบบ Mass School
2.7.2 แจ้งผลการเทียบโอนให้กับ
งานการเรียนการสอนฝ่ายวิชาการ
หัวหน้าฝ่ายวิชาการและผู้แทนผู้รับ
ใบอนุญาตผู้อานวยการและผู้จัดการ
รับทราบ
2.8งานทะเบียน
2.8.1 สารวจและรวบรวมข้อมูล
นักเรียนที่เข้าใหม่ลาออกและจานวน
นักเรียนทั้งหมดแต่ละระดับชั้น
2.8.2 เก็บรวบรวมแฟ้มประวัติ
นักเรียนและเอกสารหลักฐานต่างๆ
เกี่ยวกับการประเมินผลนักเรียน
2.8.3จัดทาบัตรประจาตัวนักเรียน
สารวจและประสานงานกับฝ่าย
วิชาการจัดพิมพ์รายชื่อนักเรียนพร้อม
ทั้งออกใบรับรองให้แก่นักเรียน
2.8.4 จัดทาประกาศนียบัตร
ให้กับนักเรียนที่จบหลักสูตรในแต่
ระดับการศึกษา
2.8.5 จัดทาระเบียนแสดงผล
การเรียน (ปพ.1) ให้กับนักเรียน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)
11-15 กุมภาพันธ์
2562
15-31 พฤษภาคม
2561
1-15 พฤศจิกายน
2561
3 กรกฎาคม 2561
4 ธันวาคม 2561

15-31 มีนาคม 2562
16-31 มีนาคม 2561
15-31 มีนาคม 2562
16-31 มีนาคม 2561
1-15 มิถุนายน 2561
1-9 พฤศจิกายน
2561
18-20 มีนาคม 2562

25-29 มีนาคม 2562
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เครื่องมือการติดตาม/
ประเมินผล
1. แบบประเมินผลการเรียนรู้
ตามมาตรฐานตัวชี้วัดของแต่ละ
วิชาและระดับชั้น
2. แบบประเมินคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์
3. แบบประเมินการอ่าน คิด
วิเคราะห์และเขียน
4. แบบประเมินสมรรถนะผู้เรียน
5. แบบประเมินกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน
6. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ระดับโรงเรียน
6.1 แบบทดสอบกลางภาค
6.2 แบบทดสอบปลายภาค
6.3 แบบทดสอบสังฆมณฑล
กรุงเทพฯ
7. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนระดับชาติ
7.1 แบบทดสอบ สทศ.

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ผู้สาเร็จการศึกษาในแต่ระดับชั้นหรือ
นักเรียนที่ลาออกก่อนสาเร็จการศึกษา
2.8.6 จัดทาหนังสือรับรองต่างๆ
ของนักเรียนและเอกสารการขอลา
ศึกษาต่อของนักเรียน
2.8.7 เก็บรวบรวมข้อมูลการมา
เรียนของนักเรียน
3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล
(C : CHECK)
3.1 ติดตามตรวจสอบการ
ดาเนินงานตามแผนงาน
3.2 ปรับปรุงแก้ไข การดาเนินการที่
ยังไม่สมบูรณ์

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)

21-25 มกราคม
18-22 กุมภาพันธ์
2562
29 มีนาคม 2562

1-5 เมษายน 2562
1-5 เมษายน 2562
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กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)

7.2 แบบทดสอบ nt
4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา
( A : ACT)
4.1 จัดทารายงานการดาเนินงาน
ของหน่วยงาน
4.2 นาผลการประเมินมาปรับปรุง
และพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป

1-5 เมษายน 2562
1-5 เมษายน 2562
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แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่าย
หน่วยงาน งานวัดผลประเมินผลและทะเบียน
ฝ่าย วิชาการ
ขั้นกาหนด
จานวนเงิน
ลาดั
รายการ
มาตรฐาน/
ราคาต่อ จานว
บ
คุณลักษณะ
หน่วย
น
เฉพาะคุณภาพ บาท สต. หน่วย
บาท สต.
1 จัดทาเอกสารการ
สารองดาเนินการ
ดาเนินงาน
2,000
2 การจัดสอบกลางภาค
สารองดาเนินการ
และปลายภาค
60,000
3 จัดซื้อเอกสารการวัดผล สารองดาเนินการ
ปพ. 1-3 ปพ. 5-6
และ ปพ. 8
130,000
4 จัดซื้อแบบทดสอบ
สารองดาเนินการ
ปลายภาค
180,000
5 การดาเนินการจัดสอบ สารองดาเนินการ
O-NET,Las,NT
10,000
รวมประมาณการค่าใช้จ่าย(สามแสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน)
382,000 สรุปประเภทงบประมาณ
 งบโรงเรียน............ 382,000......................... งบจัดหา...........................................
ผู้เสนอ
ผู้พิจารณา
(นางสาวมะลิ ทนกระโทก) (นางสาวสุภารัตน์ เหลืองรัตนวิมล) หัวหน้างานงานวัดผลประเมินผล
และทะเบียนรองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ
ผู้เห็นชอบ
(ซิสเตอร์จานันท์ ไพรงาม)
ผู้อานวยการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์

ผู้อนุมัติ
(บาทหลวงสุรชัย เจริญพงศ์)
ผู้จัดการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
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ลาดับที9่ หน่วยงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ฝ่าย วิชาการ
ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน : พันธกิจข้อที่...2...ยุทธศาสตร์ข้อที่ ....2,4....เป้าหมายข้อที่...2....
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ.มาตรฐานที่ ....1....ประเด็นที่........1.1-1.2............................
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบสี่: มาตรฐานที่...1......ประเด็นที่......1.1-1.2....................
ตอบสนองมาตรฐานของโรงเรียน : มาตรฐานที่ ......4,5............. ตัวบ่งชี้ที่.....4.1,5.1....................
ระยะเวลา
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ดาเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)
วัตถุประสงค์
1. ขั้นวางแผน (P : PLAN)
1. เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการ ประชุมคณะกรรมการทางานกลุ่มสาระ
เรียนการสอนภาษาไทย
การเรียนรู้ภาษาไทยเพื่อ
2. เพื่อส่งเสริมนักเรียนที่มี
1.1.1 เตรียมพัฒนา
21พฤษภาคม 2561
ความเป็นเลิศทางภาษาไทยได้
ประสิทธิภาพการเรียนการสอน
พัฒนาศักยภาพ
ภาษาไทย
3. เพื่อส่งเสริมนักเรียนให้เป็น
1.1.2 เตรียมส่งเสริมนักเรียนที่มี 21พฤษภาคม 2561
ผู้มีทักษะในการแสวงหาความรู้ ความเป็นเลิศทางภาษาไทยได้พัฒนา
และมีนิสัยรักการอ่าน
ศักยภาพ
1.1.3 เตรียมส่งเสริมนักเรียนให้ 21พฤษภาคม 2561
เป็นผู้มีทักษะในการแสวงหาความรู้
และมีนิสัยรักการอ่าน
1.1.4 จัดเตรียมเอกสารที่
21พฤษภาคม 2561
เกี่ยวข้องกับงานกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
เป้าหมายเชิงปริมาณ
2. ขั้นดาเนินการ (ภาระงานประจา/
1. นักเรียนชั้น ป.1 – ป.6 และ ภาระงานร่วม/โครงการ) (D : DO)
ม.1 – ม.3 ร้อยละ 100 ได้รับ
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การพัฒนาการเรียนรู้และมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
2. นักเรียนชั้น ป.1 – ป.6 และ
ม.1 – ม.3 ร้อยละ 50 ได้รับการ
ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ
3. บุคลากรกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย ร้อยละ 100
ได้รับการพัฒนาทักษะด้าน
ภาษาไทยและเทคโนโลยี

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)
22 พ.ค. 61 - ก.พ.
62

2.1 พัฒนาประสิทธิภาพการเรียน
การสอนภาษาไทย
2.1.1 จัดให้มีการสอนเสริม O Net ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
6 และ มัธยมศึกษาปีที่ 3
2.1.2 จัดให้มีการสอนโดยใช้
ตลอดปีการศึกษา
สื่อผสมเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนวิชาภาษาไทยทุกระดับชั้น
2.1.3 จัดให้มีการแข่งขันทักษะ
กันยายน 2561
ทางวิชาการสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครั้งที่ 7
2.1.3.1 ประชุม
1 กันยายน
คณะกรรมการกลุ่มสาระการ
2561
เรียนรู้ภาษาไทยเพื่อวาง
แผนการจัดสอบดังนี้
2.1.3.1.1 กรรมการออก
ข้อสอบ
2.1.3.1.2 กรรมการจัดทา
ข้อสอบ
2.1.3.1.3 กรรมการคุม
สอบและจัดห้องสอบ
2.1.3.1.4 กรรมการ
ตรวจข้อสอบ
2.1.3.2 จัดทาคาสั่ง
15 กันยายน2561
มอบหมายงาน
2.1.3.3 สรุปผลการ
29 กันยายน2561
ดาเนินงาน
2.1.4 จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ดังนี้ 27มิถนุ ายน2561
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กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
2.1.4.1 ประชุม
คณะกรรมการกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทยเพื่อจัด
กิจกรรมวันสุนทรภู่ ดังนี้
2.1.4.1.1 การคัดลายมือ
(ป.1)
2.1.4.1.2 ระบายสีและ
แต่งประโยคจากภาพ (ป.
2, ป.3)
2.1.4.1.3 วาดภาพ
ระบายสี (ป.4)
2.1.4.1.4 เขียนเรื่องจาก
ภาพ (ป.5)
2.1.4.1.5 แต่งกลอนสี่ (ป.
6)
2.1.4.1.6 วาดภาพและ
แต่งกลอนสุภาพ (ม.1-ม.
3)
2.1.4.1.7 การประกวด
แต่งตัวละคร (แบ่งเป็นช่วง
ชั้น)
2.1.4.1.8 ประกวดการ
แต่งกายตามตัวละคร (ครู)
2.1.4.1.9 การแสดงละคร
(มัธยม)
2.1.4.1.10 จัดนิทรรศการ
เกี่ยวกับสุนทรภู่และบอร์ด

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)
2 มิถุนายน 2561
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กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)

แสดงผลงานกิจกรรมต่างๆ
ที่ได้รับรางวัล
29 กรกฎาคม
2.1.4.2 จัดทาคาสั่ง
2561
มอบหมายงาน
2.1.4.3 สรุปผลการ
ดาเนินงาน
9 กรกฎาคม 2561
2.1.5 จัดงานวันภาษาไทย
แห่งชาติดังนี้
2.1.5.1 ประชุม
คณะกรรมการกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทยเพื่อจัด
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ
ดังนี้
2.1.5.1.1 การคัดลายมือ
(ป.1-ม.3)
2.1.5.1.2 วาดภาพระบาย
สี (ป.1- ป.3)
2.1.5.1.3 วาดภาพสานวน
ไทย (ป.4)
2.1.5.1.4 คัดลายมือ+วาด
ภาพ (ป.5)
2.1.5.1.5 แต่งกลอน 4
(ป.6)
2.1.5.1.6 แต่งกลอนแปด
(ม.1-ม.3)
2.1.5.1.7 ตอบปัญหา
เกี่ยวกับวันภาษาไทยและ
ความรู้ทางภาษาไทย
16 กรกฎาคม
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กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)
2561
7 สิงหาคม 2561

2.1.5.2 จัดทาคาสั่ง
มอบหมายงาน
2.1.5.3 สรุปผลการ
ดาเนินงาน
ตลอดปีการศึกษา
2.1.6 กิจกรรมรักการอ่าน
2 มิถุนายน 2561
2.1.6.1 ประชุม
คณะกรรมการกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทยเพื่อรับทราบ
การดาเนินงานรักการอ่าน
30 มิถุนายน 2561
2.1.6.2 แจกสมุดรักการอ่าน
แก่นักเรียนระดับ ป.1 – ม.3 ตลอดปีการศึกษา
2.1.6.3 นักเรียนปฏิบัติ
กิจกรรมรักการอ่าน
ทุกสิ้นเดือน
2.1.6.4 มอบรางวัลยอดนัก
มีนาคม 2562
อ่าน
20 – 26 มิ.ย. 61
2.1.6.5 สรุปผลการ
21
ดาเนินงาน
4 มิถุนายน 2561
2.1.7 จัดสัปดาห์ห้องสมุด
2.1.7.1 ประชุมเจ้าหน้าที่
ห้องสมุดเพื่อวางแผนการจัด
กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด
ดังนี้
2.1.7.1.1 การประกวด
วาดภาพระบายสีในหัวข้อ
“ห้องสมุดของฉัน”
2.1.7.1.2 การประกวดคา
ขวัญหัวข้อ “ห้องสมุดของ
ฉัน”
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กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)

2.1.7.1.3 เกมบิงโก
หมวดหมู่หนังสือ
26 มิถุนายน 2561
2.1.7.2 มอบรางวัล
3 กรกฎาคม 2561
2.1.7.3 สรุปผลการดาเนิน
กิจกรรม
2.2ส่งเสริมนักเรียนที่มีความเป็นเลิศ
ทางภาษาไทยได้พัฒนาอย่างเต็ม
ศักยภาพ
ส.ค. 61 – ม.ค.62
2.2.1 กิจกรรมที่ส่งนักเรียนเข้า
ร่วมการแข่งขันทักษะภาษาไทย งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68
- การแข่งขันคัดลายมือสื่อ
ภาษาไทยระดับชั้น ป.1-3, ป.4-6 และ
ม.1-3
- การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตาม
แนวPISA
ระดับชั้น ป.1-3, ป.4-6 และ ม.1-3
- การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ
ระดับชั้น ป.4-6 และ ม.1-3
- การแข่งขันท่องอาขยาน
ทานองเสนาะ ระดับชั้น ป.1-3, ป.4-6
และ ม.1-3
- การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์
วรรณคดีไทยระดับชั้น ป.1-3, ป.4-6
และ ม.1-3
- การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่น
ใหม่
- กลอนสี่ ระดับชั้น ป.4-6
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ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. นักเรียนร้อยละ 80 มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการแข่งขันภาษาไทยทั้ง
ระดับจังหวัด ระดับภาค
ระดับประเทศ

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)

- กาพย์ยานี 11 ระดับชั้น ม.1-3
- การแข่งขันต่อคาศัพท์
ภาษาไทย ระดับชั้น ป.4-6 และ ม.1-3
- การแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก
ระดับชั้น ป.4-6 และ ม.1-3
ธ.ค. 61 – ก.พ.62
2.2.2 กิจกรรมที่ส่งนักเรียนร่วม
แข่งขันทักษะภาษาไทย กลุ่มโรงเรียน
เอกชน ครั้งที่ 3 ดังนี้
- การแข่งขันคัดลายมือสื่อ
ภาษาไทยระดับชั้น ป.1-3, ป.4-6 และ
ม.1-3
- การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ
ระดับชั้น ป.4-6 และ ม.1-3
ตลอดปีการศึกษา
- การแข่งขันท่องอาขยาน
ทานองเสนาะ ระดับชั้น ป.1-3, ป.4-6
และ ม.1-3
2.2.3 การแข่งขันภาษาไทยกับ
หน่วยงานภายนอกเช่น
- มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรี ัมย์
- โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล
(C : CHECK)
3.1 ตรวจสอบ ติดตามการ
ทุกสิ้นเดือน
ดาเนินงานตามแผน
3.2 ปรับปรุง แก้ไข การดาเนินงานที่
ปลายภาคเรียน
ยังไม่สมบูรณ์
3.3 จัดทาเครื่องมือประเมินต่างๆ
ปลายภาคเรียน
ปลายภาคเรียน
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3. ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยอย่างน้อยร้อยละ 80
ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้
ความสามารถในการจัด
กระบวนการเรียนการสอน
ภาษาไทยและการใช้เทคโนโลยี
ในการจัดการเรียนการสอน
เพิ่มขึ้น
เครื่องมือการติดตาม/
ประเมินผล
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ได้
ระดับผลการเรียน 3 ขึ้นไป
2. แบบสรุปผลการทดสอบ ONET กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
3. แบบรายงานการแข่งขัน
ประจาปีการศึกษา 2561
4. แบบรายงานตนเองของคณะ
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)

3.4 ประเมินผลแผนงานกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย

4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา
(A : ACT)
4.1 สรุปผลการดาเนินงานของกลุ่ม 1–5 เมษายน 2562
สาระการเรียนรู้ภาษาไทยในภาพรวม
4.2 จัดทารายงานผลการดาเนินงาน 1–5 เมษายน 2562
ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
4.3 นาผลการดาเนินงานมาวางแผน 1–5 เมษายน 2562
เพื่อปรับปรุงและพัฒนาในปีการศึกษา
ต่อไป
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แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่าย
หน่วยงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ลาดับ

รายการ

ฝ่าย วิชาการ
ขั้นกาหนด
มาตรฐาน/
ราคาต่อ จานวน
คุณลักษณะ
หน่วย
หน่วย
เฉพาะคุณภาพ บาท สต.
สารอง
- ดาเนินการ
สารอง
- ดาเนินการ
สารอง
- ดาเนินการ

1

ค่าเอกสารดาเนินการ

2

กิจกรรมวันสุนทรภู่

3

กิจกรรมวันภาษาไทย
แห่งชาติ

4

กิจกรรมรักการอ่าน

สารอง
ดาเนินการ

-

-

5

กิจกรรมแข่งขันภาษาไทย
ครั้งที่ 7

สารอง
ดาเนินการ

-

6

การแข่งขันศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 68

สารอง
ดาเนินการ

7

การแข่งขันทักษะวิชาการ
กลุ่มโรงเรียนเอกชน ครั้งที่
3
สัปดาห์ห้องสมุด

สารอง
ดาเนินการ

จานวนเงิน

บาท
สต.
500
8,500

-

5,000

-

-

40,000

-

-

-

75,000

-

-

-

-

16,400

-

-

-

-

2,600

-

สารอง
ดาเนินการ
รวมประมาณการค่าใช้จ่าย (หนึ่งแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน )

-

-

5,000

-

8

สรุปประเภทงบประมาณ
 งบโรงเรียน..........78,000..........................

153,000

งบจัดหา............75,000..............................
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ผู้เสนอ

ผู้พิจารณา

(นางสาวดวงใจ แสนกล้า)
(นางสาวสุภารัตน์ เหลืองรัตนวิมล)
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยรองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ
ผู้เห็นชอบ
(ซิสเตอร์จานันท์ ไพรงาม)
ผู้อานวยการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์

ผู้อนุมัติ
(บาทหลวงสุรชัย เจริญพงศ์)
ผู้จัดการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
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ลาดับที่ 10 หน่วยงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ฝ่าย วิชาการ
ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน : พันธกิจข้อที่...2...ยุทธศาสตร์ข้อที่ ....2,4....เป้าหมายข้อที่...2....
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ.มาตรฐานที่ ....1....ประเด็นที่........1.1-1.2............................
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบสี่: มาตรฐานที่...1......ประเด็นที่......1.1-1.2....................
ตอบสนองมาตรฐานของโรงเรียน : มาตรฐานที่ ......4,5............. ตัวบ่งชี้ที่.....4.1,5.1....................
ระยะเวลา
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ดาเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)
วัตถุประสงค์
1.ขั้นวางแผน (P : PLAN)
1. เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ
1.1 ประชุมคณะกรรมการกลุ่มสาระ
การเรียนการสอนคณิตศาสตร์
การเรียนรู้คณิตศาสตร์เพื่อ
2. เพื่อส่งเสริมนักเรียนที่มี
1.1.1 เตรียมพัฒนา
20 มิถุนายน 2561
ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ได้ ประสิทธิภาพการเรียนการสอน
พัฒนาศักยภาพ
คณิตศาสตร์
1.1.2 เตรียมเพื่อส่งเสริม
20 มิถุนายน 2561
นักเรียนที่มีความเป็นเลิศทาง
คณิตศาสตร์ได้พัฒนาศักยภาพ
1.1.3 เพื่อจัดเตรียมเอกสารที่
20 มิถุนายน 2561
เกี่ยวข้องกับงานกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์
เป้าหมายเชิงปริมาณ
2. ขั้นดาเนินการ (ภาระงานประจา/
- นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 และ
ภาระงานร่วม/โครงการ)(D : DO)
ม.1-ม.3ร้อยละ 100 ได้รับการ
2.1 พัฒนาประสิทธิภาพการเรียน
พัฒนาการเรียนรู้ และมี
การสอนคณิตศาสตร์
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
2.1.1 จัดให้มีการสอนเสริม
22 พ.ค.61- มี.ค.62
เกณฑ์มาตรฐาน
O-NET ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
- นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 และ
ปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3
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กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

ม.1-ม.3ร้อยละ 50 ได้รับการ
2.1.2 จัดให้มีการสอนโดยใช้
ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ สื่อผสมในการเรียนการสอน
- บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ทุกระดับชั้น
คณิตศาสตร์ ร้อยละ 100 ได้รับ
2.1.3 จัดให้มีการแข่งขันทักษะ
การพัฒนาด้านคณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์ ครั้งที่ 10
2.1.3.1 ประชุม
คณะกรรมการกลุ่มสาระการ
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
เรียนรู้คณิตศาสตร์เพื่อวาง
1. นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 และ ม.
แผนการจัดสอบดังนี้
1-ม.3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2.1.3.1.1 กรรมการออก
ตามเกณฑ์มาตรฐานได้รับการ
ข้อสอบ
พัฒนาการเรียนรู้มีทักษะในการ
2.1.3.1.2 กรรมการจัดทา
จัดการ สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง
ข้อสอบ
อย่างต่อเนื่องทางานได้สาเร็จ
2.1.3.1.3 กรรมการคุม
ได้รับการส่งเสริมความเป็นเลิศ
สอบและจัดห้องสอบ
ตามความถนัดและความสนใจ
2.1.3.1.4 กรรมการ
2. บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้
ตรวจข้อสอบ
คณิตศาสตร์มีความรู้
2.1.3.2 จัดทาคาสั่ง
ความสามารถเพื่อนาไปใช้ในการ
มอบหมายงาน
จัดกระบวนการเรียนรู้ได้ตาม
2.1.3.3 จัดสรุปการ
หลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน
ดาเนินงาน
พ.ศ. 2551
2.2 ส่งเสริมนักเรียนที่มีความเป็น
เลิศทางคณิตศาสตร์ได้พัฒนา
ศักยภาพ
2.2.1กิจกรรมการส่งนักเรียน
แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ 68 ดังนี้

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)
ตลอดปีการศึกษา

10 กันยายน 2561
1 กันยายน 2561

3 กันยายน 2561
15 กันยายน 2561

ตุลาคม – ธันวาคม
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กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
2.2.1.1 กิจกรรมอัจฉริยภาพ
ทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.
3 ป.6 และ ม.3
2.2.1.2 กิจกรรมแข่งขัน
สร้างสรรค์ผลงานโดยใช้
โปรแกรม GSP ป.6 และ ม.3
2.2.1.3 โครงงานคณิตศาสตร์
ประเภททฤษฏีหรือคาอธิบาย
ป.6 และ ม.3
2.2.1.4 การแข่งขันต่อสมการ
(เอเม็ท) ป.6 และ ม.3
2.2.1.5 การแข่งขันโซดูกุ
2.2.2กิจกรรมแข่งขันทักษะ
วิชาการเอกชน ครั้งที่ 3
2.2.2.1 กิจกรรมอัจฉริยภาพ
ทางคณิตศาสตร์ ป.3 ป.6
และ ม.3
2.2.2.2 กิจกรรมคณิตคิดเร็ว
ป.3 ป.6 และ ม.3
2.3 กิจกรรมแข่งขันคณิตศาสตร์
กับหน่วยงานภายนอก
2.3.1 ประชุมคณะกรรมการสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ เพื่อแบ่งงาน
ผู้รับผิดชอบแต่ละกิจกรรม ดังนี้
2.3.1.1 การแข่งขันการสอบ
TEDET

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)

ตุลาคม-ธันวาคม

ตลอดปีการศึกษา
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กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)

2.3.1.2 การแข่งขัน
คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบุรีรัมย์
2.3.1.3 การแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ของโรงเรียน
บุรีรัมย์พิทยาคม
2.3.1.4 การแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ของโรงเรียนสตรี
ร้อยเอ็ด
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล
1. นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 และ (C : CHECK)
ม.1-ม.3 ร้อยละ 100 ได้รับการ
3.1 ตรวจสอบ ติดตาม การ
1-5 เมษายน 2562
พัฒนาการเรียนรู้และมีผลสัมฤทธิ์ ดาเนินงานตามแผน
ทางการเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน 3.2 ปรับปรุงแก้ไขการดาเนินงาน
2. นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 และ ตามแผนงานที่ยังไม่สมบูรณ์
ม.1-ม.3 ได้รับการส่งเสริมความ
3.3 ทบทวน แก้ไข ปรับปรุง
เป็นเลิศทางด้านคณิตศาสตร์
เครื่องมือ
เครื่องมือการติดตาม/
4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา
ประเมินผล
( A : ACT)
1. แบบทดสอบ
4.1 สรุปผลในภาพรวม
1-5 เมษายน 2562
2. แบบบันทึกการนิเทศ
4.2 นาผลการประเมินมาวางแผน
3. แบบบันทึกผลของการพัฒนา เพื่อปรับปรุงและพัฒนาในปีการศึกษา
ต่อไป
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แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่าย
หน่วยงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ลาดั
บ

รายการ

ฝ่าย วิชาการ

ขั้นกาหนด
มาตรฐาน/
คุณลักษณะ
เฉพาะ
คุณภาพ

1

จัดให้มีการสอนติว
สารอง
O-NET
ดาเนินการ
2 การแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์
สารอง
ครั้งที่ 10
ดาเนินการ
3 การแข่งขันงาน
สารอง
ศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 68
ดาเนินการ
4 กิจกรรมแข่งขันทักษะ
สารอง
วิชาการเอกชน
ดาเนินการ
รวมประมาณการค่าใช้จ่าย (หนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน )
สรุปประเภทงบประมาณ
 งบโรงเรียน..........50,000..........................
ผู้เสนอ

จานวนเงิน
ราคาต่อ จานวน
หน่วย
หน่วย
บาท สต.

บาท

-

-

-

ส
ต.
10,000 -

-

-

-

80,000 -

-

-

-

30,000 -

-

-

-

10,000 130,000

งบจัดหา..................80,000.........................
ผู้พิจารณา

(นางสมพิศ หมวดประโคน)
(นางสาวสุภารัตน์ เหลืองรัตนวิมล)
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ
ผู้เห็นชอบ

ผู้อนุมัติ
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(ซิสเตอร์จานันท์ ไพรงาม)
ผู้อานวยการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์

(บาทหลวงสุรชัย เจริญพงศ์)
ผู้จัดการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์

ลาดับที่ 11 หน่วยงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ฝ่าย วิชาการ
ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน : พันธกิจข้อที่...2...ยุทธศาสตร์ข้อที่ ....2,4....เป้าหมายข้อที่...2....
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ.มาตรฐานที่ ....1....ประเด็นที่........1.1-1.2............................
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบสี่: มาตรฐานที่...1......ประเด็นที่......1.1-1.2....................
ตอบสนองมาตรฐานของโรงเรียน : มาตรฐานที่ ......4,5............. ตัวบ่งชี้ที่.....4.1,5.1....................
ระยะเวลา
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ดาเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)
วัตถุประสงค์
1. ขัน้ วางแผน (P : PLAN)
1. เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการ
1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการทางานกลุ่ม
พ.ค. 61
เรียนการสอนวิทยาศาสตร์
สาระวิทยาศาสตร์
2. เพื่อส่งเสริมนักเรียนที่มีความ 1.2 ประชุมคณะทางาน
พ.ค. 61
เป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ได้
1.3 จัดทาคาสั่งมอบหมายงาน
พ.ค. 61
พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ
1.4 จัดทาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงาน
พ.ค. 61
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
เป้าหมายเชิงปริมาณ
1. นักเรียนชั้น ป. 1 - 6 และ
ม.1 - 3 ร้อยละ 100 ได้รับการ
พัฒนาการเรียนรู้และมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน
2. นักเรียนชั้น ป. 1 - 6 และ ม.1
- 3 ร้อยละ 50 ได้รับการส่งเสริม
ความเป็นเลิศทางวิชาการ

2. ขั้นดาเนินการ (ภาระงานประจา/
ภาระงานร่วม/โครงการ)(D : DO)
2.1 พัฒนาประสิทธิภาพการเรียน
การสอนวิทยาศาสตร์
2.1.1 จัดให้มีการสอนเสริม
22 พ.ค. 61-มี.ค. 62
O-Net ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่6 และ มัธยมศึกษาปีที่ 3
2.1.2 จัดทาสื่อผสมเพื่อใช้ในการ
ตลอดปีการศึกษา
จัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์
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วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
3.บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ร้อยละ 100 ได้รับ
การพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)

2.1.3 จัดแข่งขันทักษะทางวิชาการ
สาระวิทยาศาสตร์
10 กันยายน 2561
2.1.3.1 ประชุม
คณะกรรมการกลุ่มสาระการ 1 กันยายน 2561
เรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อวาง
แผนการจัดสอบดังนี้
2.1.3.1.1 กรรมการออก
ข้อสอบ
2.1.3.1.2 กรรมการจัดทา
ข้อสอบ
2.1.3.1.3 กรรมการคุม
สอบและจัดห้องสอบ
2.1.3.1.4 กรรมการ
ตรวจข้อสอบ
2.1.3.2 จัดทาคาสั่ง
มอบหมายงาน
3 กันยายน 2561
2.1.3.3 จัดสรุปการ
ดาเนินงาน
15 กันยายน 2561
2.1.4จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
2.2เพื่อพัฒนาส่งเสริมความเป็น ตุลาคม – ธันวาคม
เลิศทางวิทยาศาสตร์งาน
ศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 68
2.2.1กิจกรรมอัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร์ระดับชั้นป.1-3 ป.4-6
และม.1-3
2.2.2โครงงานวิทยาศาสตร์
ประเภททดลองระดับชั้นป.4-6และม.
1-3
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กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)

2.2.3 โครงงานวิทยาศาสตร์
ประเภทสิ่งประดิษฐ์ระดับชั้นป.4-6
และม.1-3
2.2.4 การแข่งขันการแสดงโชว์ทาง
วิทยาศาสตร์(Science Show)ระดับ
ชั้นป.4-6และม.1-3
2.2.5 การประกวดผลงาน
สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ระดับชั้น
ม.1-3
2.2.6 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง
ประเภทบินนานปล่อยอิสระระดับชั้น
ม.1-3
2.2.7 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง
ประเภทบินนานสามมิติ(3D)ปล่อย
อิสระระดับชั้นม.1-3
2.3 กิจกรรมแข่งขันวิทยาศาสตร์
เอกชนครั้งที่ 3
2.3.1กิจกรรมอัจฉริยภาพทาง
ตุลาคม – ธันวาคม
วิทยาศาสตร์ระดับชั้นป.1-3 ป.4-6
และม.1-3
2.3.2โครงงานวิทยาศาสตร์
ประเภททดลองระดับชั้นป.4-6และม.
1-3
2.3.3 โครงงานวิทยาศาสตร์
ประเภทสิ่งประดิษฐ์ระดับชั้นป.4-6
และม.1-3
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กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
2.3.4 การแข่งขันการแสดงโชว์
ทางวิทยาศาสตร์(Science Show)
ระดับชั้นป.4-6และม.1-3
2.4 กิจกรรมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์กับหน่วยงานภายนอก
เช่น
2.4.1 การแข่งขันทีเด็ด
2.4.2 การแข่งขันวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์
2.4.3 การแข่งขันวิทยาศาสตร์
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
2.4.4 การแข่งขันวิทยาศาสตร์
โรงเรียนสตรีร้อยเอ็ด
2.4.5 การทดสอบความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์สสวท.

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 และ
ม.1-ม.3 ร้อยละ 100 ได้รับการ
พัฒนาการเรียนรู้และมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน
2. นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 และ
ม.1-ม.3 ได้รับการส่งเสริมความ
เป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์
ร้อยละ50

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)

ตลอดปีการศึกษา

3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล
(C : CHECK)
3.1 ตรวจสอบ ติดตามการ
1-5 เมษายน 2562
ดาเนินงานตามแผน
3.2 ปรับปรุง แก้ไข การดาเนินงาน
ที่ยังไม่สมบูรณ์
3.4 ทบทวน แก้ไข ปรับปรุง
เครื่องมือ
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เครื่องมือการติดตาม/
ประเมินผล
1. แบบทดสอบ
2. แบบบันทึกการนิเทศ
3. แบบบันทึกผลของการ
พัฒนา

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)

4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา
( A : ACT)
4.1 สรุปแผนงานกลุ่มสาระ
1-5 เมษายน 2562
วิทยาศาสตร์ในภาพรวม
4.2 จัดทารายงานผลการดาเนินงาน
ของหน่วยงาน
4.3 นาผลการประเมินมาวางแผน
เพื่อปรับปรุงและพัฒนาในปีการศึกษา
ต่อไป

แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่าย
หน่วยงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ฝ่าย วิชาการ
ขั้นกาหนด
ลาดั
รายการ
มาตรฐาน/
ราคาต่อ จานวน
บ
คุณลักษณะ
หน่วย หน่วย
เฉพาะ
บาท สต
คุณภาพ
.
1 จัดทาเอกสารดาเนินงาน
สารอง
- ดาเนินการ
2 กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
สารอง
- ดาเนินการ
3 กิจกรรมพัฒนาประสิทธิภาพ
สารอง
- การเรียนการสอน
ดาเนินการ
วิทยาศาสตร์ O - NET

จานวนเงิน

บาท

สต.

1,000

-

25,000

-

10,000

-
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ลาดั
บ

4

5

รายการ

กิจกรรมแข่งขันทักษะความ
เป็นเลิศทางวิชาการ
(ศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 68)
กิจกรรมแข่งขันทักษะทาง
วิชาการสาระวิทยาศาสตร์
เอกชนครั้งที่ 3

ขั้นกาหนด
มาตรฐาน/
คุณลักษณะ
เฉพาะ
คุณภาพ
สารอง
ดาเนินการ
สารอง
ดาเนินการ

6

จานวนเงิน
ราคาต่อ จานวน
หน่วย หน่วย
บาท สต
.
- -

-

จัดซื้ออุปกรณ์ และสารเคมี
สารอง
ประจาห้องวิทยาศาสตร์
ดาเนินการ
7 กิจกรรมแข่งขันทักษะ
สารอง
วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 4
ดาเนินการ
รวมประมาณการค่าใช้จ่าย (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน )
สรุปประเภทงบประมาณ
 งบโรงเรียน.........126,000...........................

ผู้เสนอ

บาท

สต.

40,000

-

-

-

20,000

-

-

-

30,000

-

-

-

50,000
176,000

งบจัดหา.............50,000.............................

ผู้พิจารณา

(นางสาววรลักษณ์ กีรัตน์)
(นางสาวสุภารัตน์ เหลืองรัตนวิมล)
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ
ผู้เห็นชอบ
(ซิสเตอร์จานันท์ ไพรงาม)
ผู้อานวยการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์

ผู้อนุมัติ
(บาทหลวงสุรชัย เจริญพงศ์)
ผู้จัดการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
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ลาดับที่ 12หน่วยงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ฝ่าย วิชาการ
ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน : พันธกิจข้อที่...2...ยุทธศาสตร์ข้อที่ ....2,4....เป้าหมายข้อที่...2....
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ.มาตรฐานที่ ....1....ประเด็นที่........1.1-1.2............................
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบสี่: มาตรฐานที่...1......ประเด็นที่......1.1-1.2....................
ตอบสนองมาตรฐานของโรงเรียน : มาตรฐานที่ ......4,5............. ตัวบ่งชี้ที่.....4.1,5.1....................
ระยะเวลา
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ดาเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)
วัตถุประสงค์
1.ขั้นวางแผน (P : PLAN)
1. เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการ 1.1 ประชุมคณะกรรมการกลุ่มสาระ
เรียนการสอนสังคมศึกษา ศาสนา การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
และวัฒนธรรม
วัฒนธรรมเพื่อ
2. เพื่อส่งเสริมนักเรียนที่มี
1.1.1 เตรียมพัฒนาประสิทธิภาพ
20 มิถุนายน 2561
ความเป็นเลิศทางสังคมศึกษา
การเรียนการสอนสังคมศึกษา ศาสนา
ศาสนาและวัฒนธรรมได้พัฒนา และวัฒนธรรม
ศักยภาพ
1.1.2 เตรียมเพื่อส่งเสริมนักเรียนที่ 20 มิถุนายน 2561
มีความเป็นเลิศทางสังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรมได้พัฒนาศักยภาพ
1.1.3 เพื่อจัดเตรียมเอกสารที่
เกี่ยวข้องกับงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ 20 มิถุนายน 2561
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เป้าหมายเชิงปริมาณ
2. ขั้นดาเนินการ (ภาระงานประจา/
- นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 และ
ภาระงานร่วม/โครงการ)(D : DO)
ม.1-ม.3ร้อยละ 100 ได้รับการ
2.1 พัฒนาประสิทธิภาพการเรียน
พัฒนาการเรียนรู้ และมี
การสอนสังคมศึกษา ศาสนาและ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
วัฒนธรรม
เกณฑ์มาตรฐาน
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วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

- นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 และ
ม.1-ม.3ร้อยละ 50 ได้รับการ
ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ
- บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ร้อยละ 100 ได้รับ
การพัฒนาด้านสังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม

2.1.1 จัดให้มีการสอนโดยใช้
สื่อผสมในการเรียนการสอนสังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมทุก
ระดับชั้น
2.2 ส่งเสริมนักเรียนที่มีความเป็น
เลิศทางสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรมได้พัฒนาศักยภาพ
2.2.1กิจกรรมการส่งนักเรียน
แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ 68 ดังนี้
2.2.1.1 กิจกรรมเพลง
คุณธรรม
ระดับชั้น ป1-3 ป.4-6 และ
ม.1-3
2.2.1.2 นิทานคุณธรรม
ระดับชั้น ป1-3 ป.4-6และ ม.
1-3
2.2.1.3 กิจกรรมมารยาทไทย
ระดับชั้น ป1-3 ป.4-6และ ม.
1-3
2.2.1.4 กิจกรรมโครงงาน
คุณธรรม ระดับชั้น ป1-3 ป.
4-6และ ม.1-3
2.2.1.5 กิจกรรมสวดมนต์
แปล
ระดับชั้น ป1-3 ป.4-6และ ม.1-3
2.2.2กิจกรรมการส่งนักเรียน
แข่งขันทักษะวันวิชาการ ครั้งที่ 3

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

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)
ตลอดปีการศึกษา

ตุลาคม-ธันวาคม

ตุลาคม-ธันวาคม
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วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)

2.2.2.1 กิจกรรมเพลง
คุณธรรม
ระดับชั้น ป1-3 ป.4-6 และ
ม.1-3
2.2.2.2 นิทานคุณธรรม
ระดับชั้น ป1-3 ป.4-6และ ม.
1-3
2.2.2.3 กิจกรรมมารยาทไทย
ระดับชั้น ป1-3 ป.4-6และ ม.
1-3
2.2.2.4 กิจกรรมโครงงาน
คุณธรรม ระดับชั้น ป1-3 ป.
4-6และ ม.1-3
2.2.2.5 กิจกรรมสวดมนต์
แปล
ระดับชั้น ป1-3 ป.4-6และ ม.
1-3
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล
1. นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 และ ม. (C : CHECK)
1-ม.3 ร้อยละ 100 ได้รับการ
3.1 ตรวจสอบ ติดตาม การ
1-5 เมษายน 2562
พัฒนาการเรียนรู้และมีผลสัมฤทธิ์ ดาเนินงานตามแผน
ทางการเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน 3.2 ปรับปรุงแก้ไขการดาเนินงาน
2. นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 และ ตามแผนงานที่ยังไม่สมบูรณ์
ม.1-ม.3 ได้รับการส่งเสริมความ
3.3 ทบทวน แก้ไข ปรับปรุง
เป็นเลิศทางด้านสังคมศึกษา
เครื่องมือ
ศาสนาและวัฒนธรรม
เครื่องมือการติดตาม/
4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา
ประเมินผล
( A : ACT)
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วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
1. แบบทดสอบ
2. แบบบันทึกการนิเทศ
3. แบบบันทึกผลของการ
พัฒนา

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
4.1 สรุปผลในภาพรวม
4.2 นาผลการประเมินมาวางแผน
เพื่อปรับปรุงและพัฒนาในปีการศึกษา
ต่อไป

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)
1-5 เมษายน 2562

149

แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่าย
หน่วยงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ฝ่าย วิชาการ
ขั้นกาหนด
จานวนเงิน
ลาดั
รายการ
มาตรฐาน/
ราคาต่อ จานวน
บ
คุณลักษณะ
หน่วย
หน่วย
เฉพาะ
บาท สต.
บาท สต.
คุณภาพ
1 การแข่งขันงาน
สารอง
- 30,000 ศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 68
ดาเนินการ
2 กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ
สารอง
- 10,000 เอกชน
ดาเนินการ
รวมประมาณการค่าใช้จ่าย (สี่หมื่นบาทถ้วน )
40,000
สรุปประเภทงบประมาณ
 งบโรงเรียน..........40,000..........................

งบจัดหา...........................................
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ลาดับที1่ 3
หน่วยงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ฝ่าย
วิชาการ
ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน : พันธกิจข้อที่...2...ยุทธศาสตร์ข้อที่ ....2,4....เป้าหมายข้อที่...2....
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ.มาตรฐานที่ ....1....ประเด็นที่........1.1-1.2............................
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบสี่: มาตรฐานที่...1......ประเด็นที่......1.1-1.2....................
ตอบสนองมาตรฐานของโรงเรียน : มาตรฐานที่ ......4,5............. ตัวบ่งชี้ที่.....4.1,5.1....................
ระยะเวลา
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ดาเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)
วัตถุประสงค์
1.ขั้นวางแผน (P : PLAN)
1. เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการ 1.1 ประชุมคณะกรรมการกลุ่มสาระ
เรียนการสอนด้านสุนทรียภาพ
การเรียนรู้ศิลปะเพื่อ
2. เพื่อส่งเสริมนักเรียนที่มี
1.1.1 เตรียมพัฒนาประสิทธิภาพ 20 มิถุนายน 2561
ความสามารถทางสุนทรียภาพได้ การเรียนการสอนด้านสุนทรียภาพ
พัฒนาศักยภาพ
1.1.2 เตรียมเพื่อส่งเสริมนักเรียน 20 มิถุนายน 2561
ที่มีความสามารถแต่ละด้านทาง
สุนทรียภาพเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
1.1.3 เพื่อจัดเตรียมเอกสารที่
20 มิถุนายน 2561
เกี่ยวข้องกับงานกลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ
เป้าหมายเชิงปริมาณ
2. ขั้นดาเนินการ (ภาระงานประจา/
- นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 และ
ภาระงานร่วม/โครงการ)(D : DO)
ม.1-ม.3ร้อยละ 100 ได้รับการ
2.1 พัฒนาประสิทธิภาพการเรียน
พัฒนาการเรียนรู้ และมี
การสอนของกลุ่มสาระศิลปะ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
2.1.1 จัดให้มีการฝึกฝนเพื่อให้เกิด 22 พ.ค.61- มี.ค.62
เกณฑ์มาตรฐาน
ความชานาญในแต่ละด้านของกลุ่ม
- นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 และ
สาระการเรียนรู้ศิลปะ
ตลอดปีการศึกษา
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วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
ม.1-ม.3ร้อยละ 40 ได้รับการ
ส่งเสริมความความสามารถทาง
สุนทรียภาพในด้านต่างๆที่ตนเอง
ถนัด
- บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ ร้อยละ 100 ได้รับการ
พัฒนาด้านสุนทรียภาพ

เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1. นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 และ ม.
1-ม.3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามเกณฑ์มาตรฐานได้รับการ
พัฒนาการเรียนรู้มีทักษะในการ
จัดการ สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง
อย่างต่อเนื่องทางานได้สาเร็จ
ได้รับการส่งเสริมความเป็นเลิศ
ตามความถนัดและความสนใจ
2. บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะมีความรู้ ความสามารถเพื่อ
นาไปใช้ในการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ได้ตามหลักสูตรแกนกลาง
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)

2.1.2 จัดให้มีการสอนโดยใช้
สื่อผสมในการเรียนการสอน
สุนทรียภาพทุกระดับชั้น
2.2 ส่งเสริมนักเรียนที่มีความเป็น
เลิศทางศิลปะได้พัฒนาศักยภาพ
ตุลาคม – ธันวาคม
2.2.1 รายการแข่งขันทักษะ
ศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 68
2.2.2.1สาระทัศนศิลป์
2.2.2.1.1รวมศิลป์
สร้างสรรค์ระดับชั้น ป.1-3
(ตัณติกร)
2.2.2.1.2รวมศิลป์
สร้างสรรค์ ระดับชั้น ป.46 (กวีพงษ์)
2.2.2.1.3 รวมศิลป์
สร้างสรรค์ ระดับชั้น ม.13
(สมจิตร)
2.2.2.1.4วาดภาพระบาย
สี ระดับชั้นป.1-3 (ตัณติ
กร)
2.2.2.1.5วาดภาพระบาย
สี ระดับชั้น ป.4-6 (กวี
พงษ์)
2.2.2.1.6 วาดภาพระบาย
สี ระดับชั้น ม.1-3(สม
จิตร)

152

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
2.2.2.1.7 งานปะติดวัสดุ
ระดับชั้น ป.1-3 (ตัณติกร)
2.2.2.1.8 งานปะติดวัสดุ
ระดับชั้น ป.4-6 (กวีพงษ์)
2.2.2.1.9งานปะติดวัสดุ
ระดับชั้น ม.1-3 (สมจิตร)
2.2.2.1.10เขียนภาพไทยสี
เอกรงค์ ระดับชั้นม.1-3
(สมจิตร)
2.2.2.1.11วาดภาพ
ลายเส้น ระดับชั้น ป.4-6
(กวีพงษ์)
2.2.2.1.12วาดภาพ
ลายเส้น ระดับชั้น ม.1-3
(สมจิตร)
2.2.2.1.13วาดภาพไทย
ประเพณี ระดับชั้นม.1-3
(สมจิตร)
2.2.2.1.14งาน
ประติมากรรม ระดับชั้น
ป.1-6
(กวีพงษ์)
2.2.2.1.15 งาน
ประติมากรรม ระดับชั้น
ม.1-3
(สมจิตร)
2.2.2.2 ดนตรี

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)
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วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
2.2.2.2.1 เดี่ยวโปงลาง
ระดับชั้น ป.1-6(สิริชัย)
2.2.2.2.2 เดี่ยวพิณ
ระดับชั้น ป.1-6(สิริชัย)
2.2.2.2.3 เดี่ยวโหวต
ระดับชั้น ป.1-6(สิริชัย)
2.2.2.2.4 เดี่ยวแคน
ระดับชั้น ป.1-6(สิริชัย)
2.2.2.2.5 เดี่ยวโปงลาง
ระดับชั้น ม.1-3 (สิริชัย)
2.2.2.2.6 เดี่ยวพิณ
ระดับชั้น ม.1-3 (สิริชัย)
2.2.2.2.7 เดี่ยวโหวต
ระดับชั้น ม.1-3 (สิริชัย)
2.2.2.2.8 เดี่ยวแคน
ระดับชั้น ม.1-3 (สิริชัย
2.2.2.2.9 ขับร้องเพลง
ลูกทุ่งหญิง ระดับชั้น ป.46 (สุรเสกข์)
2.2.2.2.10 ขับร้องเพลง
ลูกทุ่งหญิง ระดับชั้น ม.13 (สุรเสกข์)
2.2.2.2.11 ขับร้องเพลง
ลูกทุ่งชาย ระดับชั้น ป.46(สุรเสกข์)
2.2.2.2.12 ขับร้องเพลง
ลูกทุ่งชาย ระดับชั้นม.1-3
(สุรเสกข์)

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)
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วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)

2.2.2.2.13 ขับร้องเพลง
สากลหญิง ระดับชั้น ป.46 (สุรเสกข์)
2.2.2.2.14 ขับร้องเพลง
สากลหญิง ระดับชั้น ม.13ป.4-6
(กฤตภาส)
2.2.2.2.15 ขับร้องเพลง
สากลชาย ระดับชั้น ป.4-6
(กฤตภาส)
2.2.2.2.16 ขับร้องเพลง
พระราชนิพนธ์หญิง
ระดับชั้น ป.4-6 (กฤต
ภาส)
2.2.2.2.17 ขับร้องเพลง
พระราชนิพนธ์หญิง
ระดับชั้นม.1-3
ตุลาคม – ธันวาคม
2.2.2.2.18 ขับร้องเพลง
พระราชนิพนธ์ชาย ระดับ
ชั้นป.4-6 ม.1-3
2.2.2.2.19 ขับร้องเพลง
พระราชนิพนธ์ชาย
ระดับชั้น
(กฤตภาส)
2.2.2.2.20 วงสตริงระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นวง
Wind Ensembles (สุร
เสกข์)
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วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
2.2.2.3 นาฏศิลป์
2.2.2.3.1 นาฏศิลป์ไทย
อนุรักษ์ ระดับชั้นป.4-6
(โสรญา)
2.2.2.3.2 นาฏศิลป์ไทย
สร้างสรรค์ ระดับชั้น ป.46 (ฤทัยรัตน์)
2.2.2.3.3 นาฏศิลป์ไทย
อนุรักษ์ ระดับชั้น ม.1-3(
สุวนันท์)
2.2.2.3.4 นาฏศิลป์ไทย
สร้างสรรค์ ระดับชั้นม.1-3
(อติกานต์)
2.2.2.3.5 ราวงมาตรฐาน
ระดับชั้น ม.1-3 (โสรญา)
2.2.2การแข่งขันวิชาการกลุ่ม
เอกชนครั้งที่3
2.2.2.1สาระทัศนศิลป์
2.2.2.1.1รวมศิลป์
สร้างสรรค์ระดับชั้น ป.1-3
(ตัณติกร)
2.2.2.1.2รวมศิลป์
สร้างสรรค์ ระดับชั้น ป.46 (กวีพงษ์)
2.2.2.1.3 รวมศิลป์
สร้างสรรค์ ระดับชั้น ม.1-3
(สมจิตร)

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)
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วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
2.2.2.1.4วาดภาพระบาย
สี ระดับชั้นป.1-3 (ตัณติ
กร)
2.2.2.1.5วาดภาพระบาย
สี ระดับชั้น ป.4-6 (กวี
พงษ์)
2.2.2.1.6 วาดภาพระบาย
สี ระดับชั้น ม.1-3(สม
จิตร)
2.2.2.1.7 งานปะติดวัสดุ
ระดับชั้น ป.1-3 (ตัณติกร)
2.2.2.1.8 งานปะติดวัสดุ
ระดับชั้น ป.4-6 (กวีพงษ์)
2.2.2.1.9 งานปะติดวัสดุ
ระดับชั้น ม.1-3 (สมจิตร)
2.2.2.1.10 เขียนภาพไทย
สีเอกรงค์ ระดับชั้นม.1-3
(สมจิตร)
2.2.2.1.11 วาดภาพ
ลายเส้น ระดับชั้น ป.4-6
(กวีพงษ์)
2.2.2.1.12 วาดภาพ
ลายเส้น ระดับชั้น ม.1-3
(สมจิตร)
2.2.2.1.13 วาดภาพไทย
ประเพณี ระดับชั้นม.1-3
(สมจิตร)

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)
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วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)

2.2.2.1.14 งาน
ประติมากรรม ระดับชั้น
ป.1-6
(กวีพงษ์)
2.2.2.1.15 งาน
ประติมากรรม ระดับชั้น
ม.1-3
(สมจิตร)
2.2.2.2 ดนตรี
2.2.2.2.1 เดี่ยวโปงลาง
ระดับชั้น ป.1-6(สิริชัย)
2.2.2.2.2 เดี่ยวพิณ
ระดับชั้น ป.1-6(สิริชัย)
2.2.2.2.3 เดี่ยวโหวต
ระดับชั้น ป.1-6(สิริชัย)
2.2.2.2.4 เดี่ยวแคน
ระดับชั้น ป.1-6(สิริชัย)
2.2.2.2.5 เดี่ยวโปงลาง
ระดับชั้น ม.1-3 (สิริชัย)
2.2.2.2.6 เดี่ยวพิณ
ระดับชั้น ม.1-3 (สิริชัย)
2.2.2.2.7 เดี่ยวโหวต
ระดับชั้น ม.1-3 (สิริชัย)
2.2.2.2.8 เดี่ยวแคน
ระดับชั้น ม.1-3 (สิริชัย
2.2.2.2.9 ขับร้องเพลง
ลูกทุ่งหญิง ระดับชั้น ป.46 (สุรเสกข์)

ตลอดปีการศึกษา
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วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
2.2.2.2.10 ขับร้องเพลง
ลูกทุ่งหญิง ระดับชั้น ม.13 (สุรเสกข์)
2.2.2.2.11 ขับร้องเพลง
ลูกทุ่งชาย ระดับชั้น ป.46(สุรเสกข์)
2.2.2.2.12 ขับร้องเพลง
ลูกทุ่งชาย ระดับชั้นม.1-3
(สุรเสกข์)
2.2.2.2.13 ขับร้องเพลง
สากลหญิง ระดับชั้น ป.46 (สุรเสกข์)
2.2.2.2.14 ขับร้องเพลง
สากลหญิง ระดับชั้น ม.13ป.4-6
(กฤตภาส)
2.2.2.2.15 ขับร้องเพลง
สากลชาย ระดับชั้น ป.4-6
(กฤตภาส)
2.2.2.2.16 ขับร้องเพลง
พระราชนิพนธ์หญิง
ระดับชั้น ป.4-6 (กฤต
ภาส)
2.2.2.2.17 ขับร้องเพลง
พระราชนิพนธ์หญิง
ระดับชั้นม.1-3

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)
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วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
2.2.2.2.18 ขับร้องเพลง
พระราชนิพนธ์ชาย ระดับ
ชั้นป.4-6 ม.1-3
2.2.2.2.19 ขับร้องเพลง
พระราชนิพนธ์ชาย
ระดับชั้น
(กฤตภาส)
2.2.2.2.20 วงสตริงระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นวง
Wind Ensembles (สุร
เสกข์)
2.2.2.3 นาฏศิลป์
2.2.2.3.1 นาฏศิลป์ไทย
อนุรักษ์ ระดับชั้นป.4-6
(โสรญา)
2.2.2.3.2 นาฏศิลป์ไทย
สร้างสรรค์ ระดับชั้น ป.46 (ฤทัยรัตน์)
2.2.2.3.3 นาฏศิลป์ไทย
อนุรักษ์ ระดับชั้น ม.1-3(
สุวนันท์)
2.2.2.3.4 นาฏศิลป์ไทย
สร้างสรรค์ ระดับชั้นม.1-3
(อติกานต์)
2.2.2.3.5 ราวงมาตรฐาน
ระดับชั้น ม.1-3 (โสรญา)
2.3 กิจกรรมแข่งขันศิลปะ ดนตรี
นาฏศิลป์ กับหน่วยงานภายนอก

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)
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วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)

2.3.1ประชุมคณะกรรมการสาระ
การเรียนรู้ศิลปะ เพื่อแบ่งงาน
ผู้รับผิดชอบแต่ละกิจกรรม ดังนี้
2.3.1.1 กิจกรรมประกวดวาด
ภาพระบายสีในวันสาคัญ
ต่างๆ
2.3.1.2 กิจกรรมการประกวด
นาฏศิลป์สร้างสรรค์ชิงถ้วย
พระราชทานสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราช
กุมารี
2.3.1.3 กิจกรรมสืบสาน
วัฒนธรรมด้านดนตรี
นาฏศิลป์
2.3.1.4 จัดสรุปการ
ดาเนินงาน
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล
1. นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 และ ม. (C : CHECK)
1-ม.3 ร้อยละ 100 ได้รับการ
3.1 ตรวจสอบ ติดตาม การ
1-5 เมษายน 2562
พัฒนาการเรียนรู้และมีผลสัมฤทธิ์ ดาเนินงานตามแผน
ทางการเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน 3.2 ปรับปรุงแก้ไขการดาเนินงาน
2. นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 และ ตามแผนงานที่ยังไม่สมบูรณ์
ม.1-ม.3 ได้รับการส่งเสริมความ
3.3 ทบทวน แก้ไข ปรับปรุง
เป็นเลิศทางด้านสุนทรียภาพ
เครื่องมือ
เครื่องมือการติดตาม/
4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา
ประเมินผล
( A : ACT)
1. แบบทดสอบ
4.1 สรุปผลในภาพรวม
1-5 เมษายน 2562
2. แบบบันทึกการนิเทศ
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วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
3. แบบบันทึกผลของการ
พัฒนา

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
4.2 นาผลการประเมินมาวางแผน
เพื่อปรับปรุงและพัฒนาในปีการศึกษา
ต่อไป

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)
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แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่าย
หน่วยงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ลาดับ

รายการ

ฝ่าย วิชาการ
ขั้นกาหนด
มาตรฐาน/
ราคาต่อ จานวน
คุณลักษณะ
หน่วย
หน่วย
เฉพาะคุณภาพ บาท สต.

1

การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม
สารอง
ครั้งที่ 68
ดาเนินการ
2 กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ
สารอง
เอกชน
ดาเนินการ
3 กิจกรรมการประกวดนาฏศิลป์
สารอง
สร้างสรรค์ชิงถ้วยพระราชทาน
ดาเนินการ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
4 กิจกรรมประกวดวาดภาพ
สารอง
ระบายสี ในวันสาคัญต่างๆ
ดาเนินการ
5 กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมด้าน
สารอง
ดนตรี นาฏศิลป์
ดาเนินการ
รวมประมาณการค่าใช้จ่าย (หนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน )

สรุปประเภทงบประมาณ
 งบโรงเรียน..........125,000..........................

จานวนเงิน

-

-

-

ส
ต.
50,000 -

-

-

-

20,000 -

-

-

15,000 -

-

-

-

10,000 -

-

-

-

30,000 -

-

บาท

125,000

งบจัดหา...........................................
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ผู้เสนอ
(นายสมจิตร เวียงใต้)
หัวหน้าสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ผู้เห็นชอบ
(ซิสเตอร์จานันท์ ไพรงาม)
ผู้อานวยการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์

ผู้พิจารณา
(นางสาวสุภารัตน์ เหลืองรัตนวิมล)
รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ

ผู้อนุมัติ
(บาทหลวงสุรชัย เจริญพงศ์)
ผู้จัดการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
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ลาดับที่ 14 หน่วยงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ฝ่าย วิชาการ
ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน : พันธกิจข้อที่...2...ยุทธศาสตร์ข้อที่ ....2,4....เป้าหมายข้อที่...2....
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ.มาตรฐานที่ ....1....ประเด็นที่........1.1-1.2............................
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบสี่: มาตรฐานที่...1......ประเด็นที่......1.1-1.2....................
ตอบสนองมาตรฐานของโรงเรียน : มาตรฐานที่ ......4,5............. ตัวบ่งชี้ที่.....4.1,5.1....................
ระยะเวลา
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ดาเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)
วัตถุประสงค์
1.ขั้นวางแผน (P : PLAN)
1. เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการ 1.1 ประชุมคณะกรรมการกลุ่มสาระ
เรียนการสอนสุขศึกษาและพล
การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาเพื่อ
ศึกษา
1.1.1 เตรียมพัฒนาประสิทธิภาพ
20 มิถุนายน 2561
2. เพื่อส่งเสริมนักเรียนที่มี
การเรียนการสอนสุขศึกษาและพล
ความเป็นเลิศทางสุขศึกษาและ ศึกษา
พลศึกษาได้พัฒนาศักยภาพ
1.1.2 เตรียมเพื่อส่งเสริมนักเรียนที่ 20 มิถุนายน 2561
มีความเป็นเลิศทางสุขศึกษาและพล
ศึกษาได้พัฒนาศักยภาพ
1.1.3 เพื่อจัดเตรียมเอกสารที่
20 มิถุนายน 2561
เกี่ยวข้องกับงานกลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษา
เป้าหมายเชิงปริมาณ
2. ขั้นดาเนินการ (ภาระงานประจา/
- นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 และ
ภาระงานร่วม/โครงการ)(D : DO)
ม.1-ม.3ร้อยละ 100 ได้รับการ
2.1 พัฒนาประสิทธิภาพการเรียน
พัฒนาการเรียนรู้ และมี
การสอนสุขศึกษาและพลศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
2.1.1 จัดให้มีการสอนโดยใช้
เกณฑ์มาตรฐาน
สื่อผสมในการเรียนการสอนสุขศึกษา
- นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 และ
และพลศึกษาทุกระดับชั้น
ตลอดปีการศึกษา
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กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

ม.1-ม.3ร้อยละ 50 ได้รับการ
ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ
- บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษา ร้อยละ
100 ได้รับการพัฒนาด้านสุข
ศึกษาและพลศึกษา

2.2 ส่งเสริมนักเรียนที่มีความเป็น
เลิศทางสุขศึกษาและพลศึกษาได้
พัฒนาศักยภาพ
2.2.1กิจกรรมการส่งนักเรียน
แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ 68 ดังนี้
2.2.1.1 กิจกรรมการแข่งขัน
ตอบปัญหาสุขภาพระดับชั้น
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
2.2.1.2 กิจกรรมการแข่งขัน
คีตมวยไทย
2.2.1.3 กิจกรรมการแข่งขั้น
แอโรบิคระดับชั้น
ประถมศึกษา
2.2.2กิจกรรมแข่งขันทักษะ
วิชาการเอกชน ครั้งที่ 3
2.2.2.1 กิจกรรมการแข่งขัน
ตอบปัญหาสุขภาพระดับชั้น
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
2.2.2.2 กิจกรรมการแข่งขันคี
ตะมวยไทย
2.2.2.3 กิจกรรมการแข่งขั้น
แอโรบิคระดับชั้น
ประถมศึกษา

เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1. นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 และ ม.
1-ม.3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามเกณฑ์มาตรฐานได้รับการ
พัฒนาการเรียนรู้มีทักษะในการ
จัดการ สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง
อย่างต่อเนื่องทางานได้สาเร็จ
ได้รับการส่งเสริมความเป็นเลิศ
ตามความถนัดและความสนใจ
2. บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษามีความรู้
ความสามารถเพื่อนาไปใช้ในการ
จัดกระบวนการเรียนรู้ได้ตาม
หลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน
พ.ศ. 2551

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)

ตุลาคม – ธันวาคม

ตุลาคม-ธันวาคม
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กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 และ ม.
1-ม.3 ร้อยละ 100 ได้รับการ
พัฒนาการเรียนรู้และมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน
2. นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 และ
ม.1-ม.3 ได้รับการส่งเสริมความ
เป็นเลิศทางด้านสุขศึกษาและพล
ศึกษา

3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล
(C : CHECK)
3.1 ตรวจสอบ ติดตาม การ
1-5 เมษายน 2562
ดาเนินงานตามแผน
3.2 ปรับปรุงแก้ไขการดาเนินงาน
ตามแผนงานที่ยังไม่สมบูรณ์
3.3 ทบทวน แก้ไข ปรับปรุง
เครื่องมือ

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

4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา
( A : ACT)
4.1 สรุปผลในภาพรวม
1-5 เมษายน 2562
4.2 นาผลการประเมินมาวางแผน
เพื่อปรับปรุงและพัฒนาในปีการศึกษา
ต่อไป
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แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่าย
หน่วยงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ฝ่าย วิชาการ
ขั้นกาหนด
จานวนเงิน
ลาดั
รายการ
มาตรฐาน/
ราคาต่อ จานวน
บ
คุณลักษณะ
หน่วย
หน่วย
เฉพาะ
บาท สต.
บาท สต.
คุณภาพ
1 การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม
สารอง
- 20,000 ครั้งที่ 68
ดาเนินการ
2 กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ
สารอง
- 3,750 เอกชน
ดาเนินการ
รวมประมาณการค่าใช้จ่าย (สองหมื่นสองพันบาทถ้วน )
23,750
สรุปประเภทงบประมาณ
 งบโรงเรียน..........23,750..........................

ผู้เสนอ

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

ผู้พิจารณา

(นายวิรัช หมวดประโคน)
(นางสาวสุภารัตน์ เหลืองรัตนวิมล)หัวหน้ากลุ่ม
สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษารองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ
ผู้เห็นชอบ
(ซิสเตอร์จานันท์ ไพรงาม)
ผู้อานวยการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์

ผู้อนุมัติ
(บาทหลวงสุรชัย เจริญพงศ์)
ผู้จัดการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
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ลาดับที่ 15 หน่วยงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ฝ่าย วิชาการ
ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน : พันธกิจข้อที่...2...ยุทธศาสตร์ข้อที่ ....2,4....เป้าหมายข้อที่...2....
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ.มาตรฐานที่ ....1....ประเด็นที่........1.1-1.2............................
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบสี่: มาตรฐานที่...1......ประเด็นที่......1.1-1.2....................
ตอบสนองมาตรฐานของโรงเรียน : มาตรฐานที่ ......4,5............. ตัวบ่งชี้ที่.....4.1,5.1....................
ระยะเวลา
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ดาเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)
วัตถุประสงค์
1.ขั้นวางแผน (P : PLAN)
1. เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการ 1.1 ประชุมคณะกรรมการกลุ่มสาระ
เรียนการสอนการงานอาชีพและ การเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี
เทคโนโลยีเพื่อ
2. เพื่อส่งเสริมนักเรียนที่มี
1.1.1 เตรียมพัฒนาประสิทธิภาพ
20 มิถุนายน 2561
ความเป็นเลิศทางการงานอาชีพ การเรียนการสอนการงานอาชีพและ
และเทคโนโลยีได้พัฒนาศักยภาพ เทคโนโลยี
1.1.2 เตรียมเพื่อส่งเสริมนักเรียนที่ 20 มิถุนายน 2561
มีความเป็นเลิศทางการงานอาชีพและ
เทคโนโลยีได้พัฒนาศักยภาพ
1.1.3 เพื่อจัดเตรียมเอกสารที่
20 มิถุนายน 2561
เกี่ยวข้องกับงานกลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
เป้าหมายเชิงปริมาณ
2. ขัน้ ดาเนินการ (ภาระงานประจา/
- นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 และ
ภาระงานร่วม/โครงการ)(D : DO)
ม.1-ม.3ร้อยละ 100 ได้รับการ
2.1 พัฒนาประสิทธิภาพการเรียน
พัฒนาการเรียนรู้ และมี
การสอนการงานอาชีพและ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
เทคโนโลยี
เกณฑ์มาตรฐาน
ตลอดปีการศึกษา
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วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
- นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 และ
ม.1-ม.3ร้อยละ 50 ได้รับการ
ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ
- บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ร้อยละ 100 ได้รับการพัฒนาด้าน
การงานอาชีพและเทคโนโลยี

เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1. นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 และ ม.
1-ม.3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามเกณฑ์มาตรฐานได้รับการ
พัฒนาการเรียนรู้มีทักษะในการ
จัดการ สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง
อย่างต่อเนื่องทางานได้สาเร็จ
ได้รับการส่งเสริมความเป็นเลิศ
ตามความถนัดและความสนใจ
2. บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยีมี
ความรู้ ความสามารถเพื่อนาไปใช้
ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ได้
ตามหลักสูตรแกนกลางขั้น
พื้นฐาน พ.ศ. 2551

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)

2.1.1 จัดให้มีการสอนโดยใช้
สื่อผสมในการเรียนการสอนการงาน
อาชีพและเทคโนโลยีทุกระดับชั้น
2.2 ส่งเสริมนักเรียนที่มีความเป็น
เลิศทางการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ได้พัฒนาศักยภาพ
ตุลาคม – ธันวาคม
2.2.1กิจกรรมการส่งนักเรียน
แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ 68 ดังนี้
2.2.1.1 การแข่งขันประดิษฐ์
ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้
หรือวัสดุในท้องถิ่น ป.4-6, ม.
1-3
2.2.1.2 การแข่งขันจัดสวน
ถาดแบบชื้นป.4-6, ม.1-3
2.2.1.3 การแข่งขันแปรรูป
อาหาร ป.4-6, ม.1-3
2.2.1.4 การแข่งขันทาน้าพริก
ผักสด เครื่องเคียงป.4-6, ม.13
2.2.1.5 การแข่งขันโครงงาน
อาชีพ ป.4-6, ม.1-3
2.2.1.6 การประกวดหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ป.4-6, ม.1-3
(E-Book)
2.2.1.7 การสร้าง webpage
ประเภท WebEditor
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กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
2.2.1.8 การใช้โปรแกรม
นาเสนอ Presentationป.4-6
2.2.1.9 การวาดภาพด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
กราฟฟิก ป.1-3
2.2.1.10 การสร้าง
Webpage ประเภท CMSม.
1-3
2.2.1.11 การสร้างเว็บ Text
Editor ม.1-3
2.2.1.12 การสร้างการ์ตูนแอ
นิเมชั่น 2D(2D animation)
ม.1-3
2.2.1.13 การออกแบบสิ่งของ
เครื่องใช้ด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ม.1-3
2.2.1.4 การเขียนโปรแกรม
ด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ม.1-3
2.2.2กิจกรรมแข่งขันทักษะ
วิชาการเอกชน ครั้งที่ 3
2.2.2.1 การประกวดหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ป.4-6, ม.1-3
(E-Book)
2.2.2.2 การสร้าง webpage
ประเภท WebEditor
2.2.2.3 การใช้โปรแกรม
นาเสนอ Presentationป.4-6

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)

ตุลาคม-ธันวาคม
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ตัวชี้วัดความสาเร็จ

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
2.2.2.4 การวาดภาพด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
กราฟฟิก ป.1-3
2.2.2.5 การสร้าง Webpage
ประเภท CMSม.1-3
2.2.2.6 การสร้างเว็บ Text
Editor ม.1-3
2.2.2.7 การสร้างการ์ตูนแอนิ
เมชั่น 2D(2D animation)ม.
1-3
2.2.2.8 การออกแบบสิ่งของ
เครื่องใช้ด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ม.1-3
2.2.2.9 การแข่งขันประดิษฐ์
ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้
หรือวัสดุในท้องถิ่น ป.4-6, ม.
1-3
2.2.2.9 การแข่งขันจัดสวน
ถาดแบบชื้นป.4-6, ม.1-3
2.2.2.10 การแข่งขันแปรรูป
อาหาร ป.4-6, ม.1-3
2.2.2.11 การแข่งขันทา
น้าพริก ผักสด เครื่องเคียงป.
4-6, ม.1-3
2.2.2.12 การแข่งขันโครงงาน
อาชีพ ป.4-6, ม.1-3
3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล
(C : CHECK)

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)
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กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

1. นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 และ ม.
3.1 ตรวจสอบ ติดตาม การ
1-ม.3 ร้อยละ 100 ได้รับการ
ดาเนินงานตามแผน
พัฒนาการเรียนรู้และมีผลสัมฤทธิ์ 3.2 ปรับปรุงแก้ไขการดาเนินงาน
ทางการเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน ตามแผนงานที่ยังไม่สมบูรณ์
2. นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 และ
3.3 ทบทวน แก้ไข ปรับปรุง
ม.1-ม.3 ได้รับการส่งเสริมความ เครื่องมือ
เป็นเลิศทางด้านการงานอาชีพ
และเทคโนโลยี

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

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)
1-5 เมษายน 2562

4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา
( A : ACT)
4.1 สรุปผลในภาพรวม
1-5 เมษายน 2562
4.2 นาผลการประเมินมาวางแผน
เพื่อปรับปรุงและพัฒนาในปีการศึกษา
ต่อไป
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แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่าย
หน่วยงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ฝ่าย วิชาการ
ขั้นกาหนด
ลาดับ
รายการ
มาตรฐาน/
ราคาต่อ จานวน
คุณลักษณะ
หน่วย
หน่วย
เฉพาะคุณภาพ บาท สต.
1 การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม
สารอง
- ครั้งที่ 68
ดาเนินการ
2 กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ
สารอง
- เอกชน
ดาเนินการ
รวมประมาณการค่าใช้จ่าย (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน )
สรุปประเภทงบประมาณ
 งบโรงเรียน..........50,000..........................

ผู้เสนอ

จานวนเงิน

บาท สต.
35,000 15,000
50,000

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

ผู้พิจารณา

(นางอุไรวรรณ ธนูศร)
(นางสาวสุภารัตน์ เหลืองรัตนวิมล)หัวหน้ากลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีรองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ
ผู้เห็นชอบ
(ซิสเตอร์จานันท์ ไพรงาม)
ผู้อานวยการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์

ผู้อนุมัติ
(บาทหลวงสุรชัย เจริญพงศ์)
ผู้จัดการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์

-
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ลาดับที่ 16 หน่วยงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ฝ่าย วิชาการ
ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน : พันธกิจข้อที่...2...ยุทธศาสตร์ข้อที่ ....2,4....เป้าหมายข้อที่...2....
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ.มาตรฐานที่ ....1....ประเด็นที่........1.1-1.2............................
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบสี่: มาตรฐานที่...1......ประเด็นที่......1.1-1.2....................
ตอบสนองมาตรฐานของโรงเรียน : มาตรฐานที่ ......4,5............. ตัวบ่งชี้ที่.....4.1,5.1....................
ระยะเวลา
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ดาเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)
วัตถุประสงค์
1.ขั้นวางแผน (P : PLAN)
1. เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการ 1.1 ประชุมคณะกรรมการกลุ่มสาระ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษ
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศเพื่อ
2. เพื่อส่งเสริมนักเรียนที่มี
1.1.1 เตรียมพัฒนาประสิทธิภาพ
20 มิถุนายน 2561
ความเป็นเลิศทางภาษาอังกฤษได้ การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
พัฒนาศักยภาพ
1.1.2 เตรียมเพื่อส่งเสริมนักเรียนที่ 20 มิถุนายน 2561
มีความเป็นเลิศทางภาษาอังกฤษได้
พัฒนาศักยภาพ
1.1.3 เพื่อจัดเตรียมเอกสารที่
20 มิถุนายน 2561
เกี่ยวข้องกับงานกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ
เป้าหมายเชิงปริมาณ
2. ขั้นดาเนินการ (ภาระงานประจา/
- นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 และ
ภาระงานร่วม/โครงการ)(D : DO)
ม.1-ม.3ร้อยละ 100 ได้รับการ
2.1 พัฒนาประสิทธิภาพการเรียน
พัฒนาการเรียนรู้ และมี
การสอนภาษาอังกฤษ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
2.1.1 จัดให้มีการสอนเสริม
22 พ.ค.61- มี.ค.62
เกณฑ์มาตรฐาน
O-NET ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
- นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 และ
ปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3
ตลอดปีการศึกษา
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วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

ม.1-ม.3ร้อยละ 50 ได้รับการ
2.1.2 จัดให้มีการสอนโดยใช้สื่อทา
ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ ทามือในระดับชั้น ป.1-3 และสื่อผสม
- บุคลากรทางการศึกษาของ ในระดับชั้น ป.4-6 และ ม.1-3 ในการ
โรงเรียนร้อยละ 100 ได้รับการ เรียนการสอนภาษาอังกฤษ
พัฒนาด้านภาษาอังกฤษ
2.1.3 จัดให้มีการแข่งขันทักษะ
ภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 9
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
2.1.3.1 ประชุม
1. นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 และ ม.
คณะกรรมการกลุ่มสาระการ
1-ม.3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศเพื่อ
ตามเกณฑ์มาตรฐานได้รับการ
วางแผนการจัดสอบดังนี้
พัฒนาการเรียนรู้มีทักษะในการ
2.1.3.1.1 กรรมการออก
จัดการ สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง
ข้อสอบ
อย่างต่อเนื่องทางานได้สาเร็จ
2.1.3.1.2 กรรมการจัดทา
ได้รับการส่งเสริมความเป็นเลิศ
ข้อสอบ
ตามความถนัดและความสนใจ
2.1.3.1.3 กรรมการคุม
2. บุคลากรทางการศึกษามี
สอบและจัดห้องสอบ
ความรู้และทักษะในการใช้
2.1.3.1.4 กรรมการ
ภาษาอังกฤษเบื้องต้นเพื่อการก้าว
ตรวจข้อสอบ
สู่ศตวรรษที่ 21 (Thailand 4.0)
2.1.3.2 จัดทาคาสั่มอบหมาย
งาน
2.1.3.3 จัดสรุปการดาเนิน
งาน
2.1.3 จัดให้มีกิจกรรมพี่ช่วยน้อง
2.1.4 จัดให้มีกิจกรรมค่าย
ภาษาอังกฤษ “English Camp”
2.2 ส่งเสริมนักเรียนที่มีความเป็น
เลิศทางภาษาได้พัฒนาศักยภาพ

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)

10 กันยายน 2561
1 กันยายน 2561

3 กันยายน 2561
15 กันยายน 2561

กรกฎาคม
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วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
2.2.1กิจกรรมการส่งนักเรียน
แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ 68 ดังนี้
2.2.1.1 การแข่งขัน Impromptu
Speech
ป. 1-3 เดี่ยว
ประเภท - EP
- ทั่วไป
ป. 4-6 เดี่ยว
ประเภท - EP
- ทั่วไป
ม. 1-3 เดี่ยว
ประเภท - EP
- ทั่วไป
2.2.1.2 การแข่งขัน Story
Telling
ป. 4-6 เดี่ยว
ม. 1-3 เดี่ยว
2.2.1.3 การแข่งขัน Multi
SkillsCompetition
ป. 4-6 เดี่ยว
ม. 1-3 เดี่ยว
2.2.1.4 การแข่งขันละครสั้น
(Skit)
ม. 1-3 ทีม 5 คน
2.2.1.5 การแข่งขันต่อคาศัพท์
ภาษาอังกฤษ(Crossword)
ป. 1-6 ทีม 2 คน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)
ตุลาคม – ธันวาคม
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วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ม. 1-3 ทีม 2 คน
2.2.1.6 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพ
ภาษาจีน
ป. 4-6 ทีม 2 คน
ม. 1-3 ทีม 2 คน
2.2.3 การแข่งขันทักษะทาง
วิชาการเอกชน
2.2.3.1 การแข่งขัน
Impromptu Speech
ป. 1-3 เดี่ยว
ประเภท - EP
- ทั่วไป
ป. 4-6 เดี่ยว
ประเภท - EP
- ทั่วไป
ม. 1-3 เดี่ยว
ประเภท - EP
- ทั่วไป
2.2.3.2 การแข่งขันStoryTelling
ป. 4-6 เดี่ยว
ม. 1-3 เดี่ยว
2.3.3 Spelling Bee
ป. 1-3 เดี่ยว
ป. 4-6 เดี่ยว
ม. 1-3 เดี่ยว
2.2.3.3 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพ
ภาษาจีน
ป. 4-6 ทีม 2 คน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)
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วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)

ม. 1-3 ทีม 2 คน
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล
1. นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 และ ม. (C : CHECK)
1-ม.3 ร้อยละ 100 ได้รับการ
3.1 ตรวจสอบ ติดตาม การ
1-5 เมษายน 2562
พัฒนาการเรียนรู้และมีผลสัมฤทธิ์ ดาเนินงานตามแผน
ทางการเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน 3.2 ปรับปรุงแก้ไขการดาเนินงาน
2. นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 และ ตามแผนงานที่ยังไม่สมบูรณ์
ม.1-ม.3 ได้รับการส่งเสริมความ
3.3 ทบทวน แก้ไข ปรับปรุง
เป็นเลิศทางด้านภาษาอังกฤษ
เครื่องมือ
เครื่องมือการติดตาม/
4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา
ประเมินผล
( A : ACT)
1. แบบทดสอบ
4.1 สรุปผลในภาพรวม
1-5 เมษายน 2562
2. แบบบันทึกการนิเทศ
4.2 นาผลการประเมินมาวางแผน
3. แบบบันทึกผลของการ
เพื่อปรับปรุงและพัฒนาในปีการศึกษา
พัฒนา
ต่อไป
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แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่าย
หน่วยงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ฝ่าย วิชาการ
ขั้นกาหนด
ลาดั
รายการ
มาตรฐาน/
ราคาต่อ จานวน
บ
คุณลักษณะ
หน่วย หน่วย
เฉพาะ
บาท สต.
คุณภาพ
1 จัดให้มีการสอนติว
สารอง
- O-NET
ดาเนินการ
2 การแข่งขันทักษะ
สารอง
- ภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 9
ดาเนินการ
3 การแข่งขันงาน
สารอง
- ศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 68
ดาเนินการ
4 กิจกรรมแข่งขันทักษะ
สารอง
- วิชาการเอกชน
ดาเนินการ
5 กิจกรรมพี่ช่วยน้อง
สารอง
- ดาเนินการ
6 กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ
“English
- “English Camp”
Camp”
รวมประมาณการค่าใช้จ่าย (หนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน )
สรุปประเภทงบประมาณ
 งบโรงเรียน..........45,000..........................

จานวนเงิน

บาท

สต
.
10,000 80,000

-

20,000

-

10,000

-

5,000

-

70,000

-

195,000

งบจัดหา................150,000.........................
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ผู้เสนอ

ผู้พิจารณา

(นางสาวภาริณี วรรณทวี)
(นางสาวสุภารัตน์ เหลืองรัตนวิมล)หัวหน้ากลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศรองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ
ผู้เห็นชอบ
(ซิสเตอร์จานันท์ ไพรงาม)
ผู้อานวยการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์

ผู้อนุมัติ
(บาทหลวงสุรชัย เจริญพงศ์)
ผู้จัดการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
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ตารางสรุปรายรับ-รายจ่ายตามแผนงานหน่วยงาน ปีการศึกษา 2561
ของ ฝ่ายวิชาการ
ลาดับ
1.
1.1
2.
2.1
2.2

2.3

3.
3.1
3.2

แผนงานหน่วยงาน
งานบริหารวิชาการ
จัดทาเอกสารดาเนินงาน
รวม
งานพัฒนาหลักสูตร
จัดทาเอกสารดาเนินงาน
ประชุมสัมนาปรับปรุงเรื่อง
การพัฒนาหลักสูตรแกนกลาง
พ.ศ.2551
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เทคนิคการสอนแบบ Stem
and stream
รวม
งานการเรียนการสอน
จัดระบบการเรียนการสอน

งบโรงเรียน

งบเรียนฟรี

งบจัดหา

สรุปรายจ่าย

10,040
10,040

-

-

10,040

500

-

-

-

20,000

-

-

-

70,000

-

-

-

90,500

-

-

90,500

2,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.4

ติดตามเขียนแผนการจัดการ
เรียนรู้และประเมินแผน
กากับติดตามจัดการเรียนการ
สอน
จัดทาข้อสอบและคลังข้อสอบ

445,965

-

-

-

3.5

โครงการวันวิชาการ

112,350

-

-

-

3.6

โครงการสอนซ่อมเสริม

12,500

-

-

-

575,815

-

-

575,815

3.3

รวม

2,000
1,000
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4.
4.1

งานนิเทศการเรียนการสอน
งานนิเทศการเรียนการสอน
จัดทาเอกสารดาเนินงาน
รวม
งานพัฒนาสื่อและนวตกรรม
จัดทาเอกสารดาเนินการ
จัดทาสื่อการเรียนการสอน
รวม
งานวิจัยในชั้นเรียน
จัดทาเอกสารดาเนินการ
โครงการอบรมวิจัยในชั้นเรียน
รวม
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมอบรมทบทวนการ
เรียนการสอนลูกเสือและ
เนตรนารีให้กับผู้กากับ
โครงการเข้าค่ายพักแรม
ลูกเสือ – เนตรนารี
โครงการทัศนศึกษา
รวม
งานวัดผลประเมินผลและ
ทะเบียน
จัดทาเอกสารการดาเนินงาน

5.
5.1
5.2
6.
6.1
6.2
7.
7.1

7.2
7.3
8.
8.1
8.2
8.3

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

งบโรงเรียน

งบเรียนฟรี

งบจัดหา

สรุปรายจ่าย

2,100

-

-

-

2,100

-

-

2,100

1,000
49,300
50,300

-

-

50,300

5,000
60,000
65,000

-

-

65,000

40,000

-

-

-

291,900

181,700

-

40,000

423,966
715,866

181,700

937,566

2,000

-

-

-

60,000

-

-

-

130,000

-

-

-
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8.4

จัดซื้อแบบทดสอบปลายภาค

งบโรงเรียน

งบเรียนฟรี

งบจัดหา

สรุปรายจ่าย

-

-

-

-

-

-

10,000
382,000

-

-

382,000

500

-

-

-

180,000
8.5

9.1

การดาเนินการจัดสอบ ONET,Las,NT
รวม
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
ค่าเอกสารดาเนินการ

9.2

กิจกรรมวันสุนทรภู่

8,500

-

-

-

9.3

กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ

5,000

-

-

-

9.4

กิจกรรมรักการอ่าน

40,000

-

-

-

9.5

กิจกรรมแข่งขันภาษาไทย
ครั้งที่ 7
การแข่งขันศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 68
การแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่ม
โรงเรียนเอกชน ครั้งที่ 3
สัปดาห์ห้องสมุด

-

-

75,000

-

16,400

-

-

-

2,600

-

-

-

5,000

-

-

-

78,000

-

75,000

153,000

9.

9.6
9.7
9.8

รวม
10.
10.1
10.2

กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์
จัดให้มีการสอนติว
O-NET
การแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์
ครั้งที่ 10

10,000
80,000
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10.3

การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม
ครั้งที่ 68
กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ
เอกชน
รวม

งบเรียนฟรี

งบจัดหา

สรุปรายจ่าย

50,000

-

80,000

130,000

11.1

กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์
จัดทาเอกสารดาเนินงาน

1,000

-

-

-

11.2

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์

25,000

-

-

-

11.3

กิจกรรมพัฒนาประสิทธิภาพ
การเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ O - NET
กิจกรรมแข่งขันทักษะความ
เป็นเลิศทางวิชาการ
(ศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 68)
กิจกรรมแข่งขันทักษะทาง
วิชาการสาระวิทยาศาสตร์
เอกชนครั้งที่ 3

10,000

-

-

-

40,000

-

-

-

20,000

-

-

-

จัดซื้ออุปกรณ์ และสารเคมี
ประจาห้องวิทยาศาสตร์
กิจกรรมแข่งขันทักษะ
วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 4

30,000

-

-

-

-

-

50,000

-

126,000

-

50,000

176,000

10.4

11.

11.4

11.5

11.6
11.7

รวม
12.

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

งบโรงเรียน
30,000
10,000
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12.1

การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม
ครั้งที่ 68
กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ
เอกชน
รวม

12.2

งบโรงเรียน

งบเรียนฟรี

งบจัดหา

สรุปรายจ่าย

30,000

-

-

-

10,000

-

-

-

40,000

-

-

40,000

13.

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

13.1

การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม
ครั้งที่ 68
กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ
เอกชน
กิจกรรมการประกวด
นาฏศิลป์สร้างสรรค์ชิงถ้วย
พระราชทานสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี
กิจกรรมประกวดวาดภาพ
ระบายสี ในวันสาคัญต่างๆ

50,000

-

-

-

20,000

-

-

-

15,000

-

-

-

10,000

-

-

-

กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรม
ด้านดนตรี นาฏศิลป์
รวม

30,000

-

-

-

125,000

-

-

125,000

20,000

-

-

-

13.2
13.3

13.4

13.5

14.
14.1

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุข
ศึกษาและพลศึกษา
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม
ครั้งที่ 68
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14.2

กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ
เอกชน
รวม

15.
15.1
15.2

16.
16.1
16.2
16.3
16.4
16.5
16.6

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม
ครั้งที่ 68
กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ
เอกชน
รวม
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ
จัดให้มีการสอนติว
O-NET
การแข่งขันทักษะ
ภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 9
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม
ครั้งที่ 68
กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ
เอกชน
กิจกรรมพี่ช่วยน้อง
กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ
“English Camp”
รวม
รวมทั้งสิ้น

งบโรงเรียน

งบเรียนฟรี

งบจัดหา

สรุปรายจ่าย

3,750

-

-

-

23,750

-

-

23,750

35,000

-

-

-

15,000

-

-

-

50,000

-

-

50,000

10,000

-

-

-

-

-

80,000

-

20,000

-

-

-

10,000

-

-

-

5,000

-

-

-

-

-

70,000

-

45,000

-

150,000

195,000

1,753,505

715,866

536,700

3,006,071
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